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Toto město nemá zakládací listinu, a proto začneme HEŘMANEM Z RYCHNOVA 

a vezměme si k ruce práci Simony Šulcové Rod pánů z Rychnova, kterou zpracovala 
v roce 2006 na Univerzitě Hradec Králové. Ten rukopis máme, a tak čtěme: Původ rodu 
pánů z Rychnova sahal hluboko do raného středověku a můžeme ho zřejmě hledat 

v rodu Kouniců. Tento Palackého názor však není 
spolehlivě potvrzen. Jedna z větví tohoto široce 
rozvětveného rodu se usadila na hradě Drnholci u Mikulova 

a odtud se pak začala psát z Drnholce. Vzestup moravského rodu 
probíhal v podhůří Orlických hor, kde Vilém z Drnholce obdržel 
rozsáhlá území od krále Přemysla Otakara II. a začal nejprve 
s kolonizací Lanškrounska. Vilém je uváděn jako zakladatel Ústí nad 
Orlicí (o tom tady na straně 135 kapitolka Rychnov u 
Wildenschwertu). Jeho synové, starší Heřman a mladší Oldřich, pak 
v kolonizaci pokračovali, drželi kromě Rychnova i Poličku, Landšperk, Lanškroun a Ústí 
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nad Orlicí, které neslo po otci Vilémovi název Wilhelmswerde. U všech sídel a hradů 
založených rodem Drnholců je patrna jistá analogie, která jen potvrzuje, že zakladateli 
byli opravdu příslušníci jednoho rodu. Kromě kolonizačních aktivit ve východních 
Čechách se Drnholcové po 30 letech vrátili i na jižní Moravu. Zatímco Heřman zůstal 
v Podorlicku, Oldřich získal zpět hrad Drnholec, jehož vlastníkem byl do své smrti, kdy jej 
zdědila jeho manželka. 

Oba bratři Heřman a Oldřich byli královými nejbližšími důvěrníky, patřili do jeho 
družiny a zastávali důležité funkce a úřady. Nemalým důkazem královy přízně bylo roku 
1263 jmenování Oldřicha z Drnholce znojemským purkrabím. Tehdy se Oldřichovi 
dostalo ještě jedné veliké pocty, byl totiž zasnouben s královou nemanželskou 
legitimizovanou dcerou Eliškou, s níž se zanedlouho oženil. Král železný a zlatý se snažil 
co nejvíce rozšířit svůj vliv a své království, jeho ambice sahaly  až k císařskému titulu. 
Nástrojem jeho politiky se stali i Oldřich a Heřman. Prvního z nich obsadil Přemysl Otakar 
II. poté, co získal v boji bratrem Bély IV. Štěpánem V. roku 1269 Korutany, do funkce 
korutanského hejtmana. Funkci hejtmana Korutan, k nimž záhy přibylo i Kraňsko, 
vindická marka a Friaulsko, vykonával Oldřich svědomitě do roku 1273, kdy byl zabit 
během jednoho z četných uherských nájezdů. Pro Přemysla Otakara II., který si své 
důvěrníky pečlivě vybíral a měnil je zřídkakdy, znamenala Oldřichova smrt citelnou ztrátu. 

Oldřichův starší bratr Heřman byl u Přemyslova dvora stejně vážený. Jeho jméno 
nalézáme mezi nejbližšími královými důvěrníky, jako byli například Vok z Rožmberka, 
Jaroš ze Slivna nebo Oldřich z Rožmitálu. Heřman se účastnil mnoha králových podniků, 
byl přítomen při tažení do Pruska, při bojích s bavorským vévodou. Stál 1260 po králově 
boku ve vítězné bitvě u Kressenbrunnu (dnes obec Groissenbrunn v Rakousku, 15 km od 
Bratislavy), kde Přemysl Otakar II. bojoval s uherským králem Bélou IV. o Štýrsko. V 60. 
letech se jeho postavení u dvora ještě zlepšilo, spolu s Oldřichem z Hradce postoupil do 
hodnosti podkomořího, nejvyšší hodnosti, jaké příslušníci rodu pánů z Rychnova dosáhli. 
Dohlížel na nově zakládaná města a stal se velice mocným pánem. Tyto úplné počátky 
rodu jsou v jeho celé historii nejvýznamnější. Zakladatel rodu Heřman, jenž se jako první 
začal psát z Rychnova (de Richenawe), dosáhl také jako první a zároveň i poslední 
takovéto funkce. Oldřich a Heřman jsou jediní, kteří měli tak blízko k panovníkovi a k jeho 
dvoru. Na přelomu 13. a 14. století patřil rod pánů z Rychnova, hodnoceno podle počtu 
zastávaných úřadů, k politicky nejvlivnějším rodům ve státě. Od té doby jejich význam 
klesal. Nejlepší časy prožili Drnholcové a páni z Rychnova za krále Přemysla Otakara II. 
S ním jejich moc vzrostla a s ním i padla. Heřman zůstal králi věrný až do své smrti. Snad 
po jeho boku bojoval i 26. srpna 1278 v osudové bitvě na Moravském poli (na pravém 
břehu řeky Moravy u vesnice Dürnkrut, česky Suché Kruty, ležícími v Rakousku 30 km 
od Břeclavi), jež se stala zlomovou nejen pro pány z Rychnova, ale i pro celý český stát.  

Nejstarší doklad o existenci rodu pánů z Rychnova máme na listině Přemysla 
Otakara II. z 1. února 1258, uchovávané v klášteře 
Sankt Florian u rakouského Lince, kde se králův 
dvořan Heřman poprvé podepsal s přídomkem z 
Rychnova (de Richenawe), nikoli z Drnholce, jak se 
psal doposud. Byl to právě on, kdo započal kolonizaci 
v povodí řeky Kněžny a stál tak u zrodu celého 
rychnovského panství. S Rychnovem Heřman počítal 
jako s centrem panství, proto zde začal s výstavbou 

hradu, který se stal hlavním sídlem rodu. Díky Heřmanovi se změnilo i postavení 
Rychnova, z malé obchodní osady ho povýšil na město. I když Heřman, jelikož byl u 
dvora plně zaneprázdněn, na svém panství mnoho nepobyl, dal mu základy, na něž 
mohli jeho potomci navázat. Po roce 1278 Čechy spravoval za nezletilého Přemyslova 
syna Václava Ota Braniborský, v celé zemi zavládl chaos a bída, docházelo k potyčkám, 
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loupení a drancování. Zasaženo bylo i rychnovské panství, protože se v nedalekém 
Kostelci usídlila jedna z četných braniborských tlup, která rabovala v širém okolí…  

Z profesí se nejvíce uplatňovalo SOUKENICTVÍ, a 
proto bylo toto město také nazýváno Rychnov Soukenický. 3. 
července 1378 udělili bratři Jetřich a Albert z Rychnova řád 
soukenickému cechu v Rychnově nad Kněžnou. Na tomto 
pergamenu, který je druhou nejstarší dochovanou česky 
psanou listinou a uložen ve sbírkách Archivu Národního 
muzea, se soukeníci zavázali tkát poctivé sukno. Dále 
obsahuje pro soukeníky závazná pravidla, sankce za 
neplnění povinností i za přestupky a jsou zde načrtnuty 
zásady pro fungování celé cechovní organizace. Srovnejme s nejstaršími česky psanými 
větami v českém přípisku z počátku 13. století v zakládací listině kapituly litoměřické 
z roku 1057. Když už jsme u starých listin se zmínkou o Rychnově, pak ještě jedna z roku 
1441, která je uložena v archivu Třeboň: Jan ze Soutic sděluje Oldřichovi z Rožmberka, 
že jeho list poslal hned svému pánovi, a podává mu zprávy o bojích u Rychnova. 

 
 Zpracované sukno se věšelo na rámy, rozestavěné asi 4 m od sebe a zakryté šindelovou stříškou. 

Mokré se nabilo na píny a kované hřeby, zapuštěné ve vodorovných trámcích, pak se spuštěním dolních 
trámců urovnalo do šířky pomocí  demfusu a hapalíků (dřevěných šroubů), do délky je vytahovala rechna 
(rumpál). Po usušení ztratilo sukno napětí a zůstala mu požadovaná šířka a délka. Na napínání se museli 
podílet minimálně dva lidé - jeden látku nesl a druhý napínal na hapalíky. Sukno se dávalo na rám a 
zároveň se zastrkávaly hapalíky. Na konci rámu byla rechna uvázána s kladkou. Na tu se sukno napíchlo a 
provazem přes kladku napínalo. Když se vypnulo, připínalo se na horní trámy píny, pak na dolní, ty dolní se 
pak spustily dolů a sukno se napnulo do šířky. Tomu se říkalo odsedat, protože se to dělalo 
poposedáváním. Když bylo sukno příliš pevné a nechtělo se napnout, pomáhal s prací demfus, který dělal 
páku – dřevěný sochor. Sukno bylo suché už za 1 až 2 hodiny a to se pak celý den jen napínalo a chodilo z 
města k rámům. Když ovšem sukno nedoschlo, muselo se v noci hlídat, aby je nějaký nenechavec 
neodnesl s sebou. Další etapou bylo česání sukna, zavěšeného na stojanu křížovými štětkami 
počesávačkami; v dřevěném kříži byla upevněna sušená květenství štětky soukenické. Její květy tvořily 
oválné strobuly se zahnutými pružnými ostrými plevkami, dovezenou kulturní rostlinu (ta se pěstovala v 
okolí Rychnova a zplaněla v přírodě). Vyčesaný vlas se nakonec krátil postřihačskými nůžkami u 
postřihačského stolu Schörtisch.  

Dominantu města představuje KOLOWRATSKÝ ZÁMEK, 
postavený v letech 1676–1690. Janu Blažejovi SANTINIMU se 
připisuje průčelí sousedícího KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
(1594–1602, v něm jedny z největších dvoumanuálových varhan 
v Čechách, postavené 1843 Jiřím Španělem ml.) Původní kostel 
Panny Marie (dnes KOSTEL SVATÉHO HAVLA) byl založen možná 
už v 11. století – zezadu na něm je zazděný práh, snad s letopočtem 
1083, a hřbitovní KAPLE PROMĚNĚNÍ PÁNĚ byla postavena roku 
1868 na místě původní, nejspíše gotické kaple. Stavba RADNICE na 
Starém náměstí byla dokončena r. 1804. Mezi světovými válkami byly 

postaveny mj. GYMNÁZIUM F. M. PELCLA (1924), OKRESNÍ ÚŘAD (1928), vyrostla 
VILOVÁ ČTVRŤ v městské části Sibiř a provedeny stavební úpravy letoviska 
STUDÁNKA. Kulturně historicky je Rychnov nad Kněžnou spjat i s historií ČESKÝCH 
BRATŘÍ – u nedalekého Slemena rostla památná BRATRSKÁ BOROVICE a 
v samotném Rychnově bývalo první sídlo jejích biskupů. Kolowratská sbírka, umístěná 
na zámku, představuje vynikající kolekci obrazů od 15. do 19. století. ORLICKÁ 
GALERIE soustřeďuje díla umělců spojených s tímto regionem. Na druhém zámeckém 
nádvoří byla donedávna (dnes v 2. poschodí zámku) HLADÍKOVA SÍŇ, věnovaná dílu 
sochaře Karla HLADÍKA. Vedle STARÉ ZVONICE s třetím největším zvonem v Čechách 
KRYŠTOFEM (váží 59 q) stávalo PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM, založené 1714; vyhořelo 
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1918. 
Místní jméno Rychnov vzniklo počeštěním německého jména Reichenau, jež má 

původ ve spojení ze der richen ouwe – bohatá niva (luh), reiche Au, reiche Aue, auf der 
reichen Au - na bohaté nivě. Motivem tohoto místního jména bylo spíše zbožné přání 
zakladatele osady než konstatování skutečného stavu. Pro srovnání třeba jméno města 
Krumlov, to je také odvozeno z německého krumme Aue, česky křivý luh. Uveďme pro 
úplnost, že jsou známy i další výklady o vzniku názvu RYCHNOV, to vše ze starší 
literatury. Odvozován ze slov rychlov podle rychlého běhu jelena, který je spolu s pannou 
ve znaku města, rajnava s významem lučinatý koutek mezi stráněmi porostlými lesy, 
richenave / richenawe / reichenawe - latinizované slovo s významem lesní újezd, místo 
vymýcené, rychnov - ochoz lesů a luhy v nich obsažené. Uveďme, jak a kdy se město 
poprvé uvádí: latinsky Richnovia, Richenawe (1258), Richenowe (1267), Richnow (1337), 
Rychnow (1654), Reichenau (1720), Richnow Saukeniczky (1790), Richnowium (1790), 
Reichenow (na mapě Frederika de Wtta Regnum Bohemiae, 17.–18. století), Stadt 
Reichenau (1836), Rychnov (1850), Rychnov nad Kněžnou (1880), Rychnov nad 
Kněžnou / Reichenau an der Kněžna (1890), Reichenau an der Knieschna / Rychnov nad 
Kněžnou (1939), Rychnov nad Kněžnou (opět 1945). Název města s přívlastkem nad 
Kněžnou po roce 1848 souvisel s odstraněním staré patrimoniální (vrchnostenské) 
správy a zřízením okresů.  

Připojuju rouhavou poznámku, že je škoda, když nenacházíme v dějinách města 
nějakého pana Rychnu, co měl třeba dvůr. Pak by přípona -ov (novočesky -ův) byla 
náležitá: Rychn+ov = Rychnov. Zpátky ke slovu richenawe. Georg Mikesch mně v dopise 
17. 2. 2005 píše: Podařilo se objevit nějaké nové prameny k této události (první zmínce o 
Rychnově 1258), případně týkající se zakladatele města Herrmanna von Dürnholz (také 
jsem kdesi četl von Thyrnholtz), v počeštělých verzích figurujícího jako Heřman z 
Drnholce. Také co se původu jména Rychnov týče, kde se střetávaly dvě teorie – jedna 
vycházela ze spojitosti jména s označením „reiche Au“ (analogicky s jmény jiných 
„Rychnovů“ v českém prostoru), druhá vycházela z toho, že se jedná o odvozeninu od 
slova „richenawe“, snad vandalského původu. To by bylo mimořádně zajímavé, neboť po 
stránce teritoriální by vazba na území obývané Vandaly neboli Silingy (Slezsko!) 
existovat v dávných dobách mohla. Silingové nikdy území Slezska neopustili, i když se 
část jejich kmenového svazu (později označovaná za Vandaly) vydala na putování napříč 
Evropou, nakonec až do Španěl a do severní Afriky. Ale i v době trvání africké říše 
existoval intensivní styk se starou slezskou vlastí – jsou např. dochovány záznamy o tom, 
že se zástupci té části národa, která zůstala ve staré vlasti (tj. ve Slezsku) účastnili 
sněmů v království Vandalů v Africe apod. Silingové zřejmě dali podklad pozdějšímu 
německému osídlení Slezska, které jinak nelze vysvětlit, jelikož neexistují např. žádné 
zprávy o tom, že by ve Slezsku později docházelo k nějaké formě německé kolonizace za 
přílivu osídlenců ze západu apod.  

 A co se týká jména řeky Kněžny, levostranného přítoku Bělé před Častolovicemi 
(původně, před změnou toku Divoké Orlice v roce 1677, ústila Kněžná do Divoké Orlice), 
pramenícího v Šajtavském lese na západním svahu orlickohorské Pláně (rozsocha 
Lubného) u Pádolí: V některých starých dokladech se řeka Kněžna uvádí jako 
SYNKOVSKÁ ŘEKA, VODA, VODA RYCHNOVSKÁ (na rozdíl od VODY SOLNICKÉ, 
tedy Bělé), ale zřejmě se jí říkalo KNĚŽSKÁ; tak např. 1557 se píše o 
řece Vorlici, která se počíná u Kněžské řeky pod městem Kostelcem. 
Základem jména řeky je staročeské slovo kněz ve významu kníže, 
feudální pán. Pojmenování tedy znamenalo, že šlo o říčku v knížecím 
majetku. Nelze však vyloučit, že slovo kněz má v tomto jménu 
(Kněžská) význam dnešní, tzn. „duchovní“. Potom by mohlo jít o říčku 
v církevním držení. Nejspíše až v 18. století byla přípona -ská 
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nahrazena zakončením -ná obdobně podle jiných jmen tekoucích vod, tedy KNĚŽNÁ (s 
dlouhým á). Snad až v 19. století se ztrácel význam přídavného jména, a proto je v 
současné době jen tvar KNĚŽNA (s krátkým a). Na mapách Rychnova z 19. století se 
uvádí ŘEKA KNĚŽNA, ale i KNĚŽNA POTOK, KNĚŽSKÝ POTOK, KNESCHNA BACH 
(1840) i KNESNA BACH, KNĚŽNAFLUSS, REICHENAUER BACH (na mapě 1842) a 
KNIESCHNA (za 2. světové války).  

V roce 2013 poukazuje V. Polák na možnou souvislost s ruským slovem knjazëk, 
které označuje trám v hřebenu střechy, hřeben (slemeno), a dodává, že může souviset 
s povahou území při jeho dolním toku – pod Rychnovem nad Kněžnou protéká řeka pod 
úzkým táhlým návrším se vsí Slemeno, jejíž pojmenování má stejný původ. Nevím, 
nevím, tak aspoň přijměte otisk razítka obce Slemeno z roku 1841, kde je napsáno 
WESNICKÁ OBEC SLEMENO.   

Budiž uvedeno, že Rychnovem projížděl sám císař pán Josef II. U Staré pošty 
podle pověsti přepřahal cestou do Ještětic; ostatně v nich od té doby mají Císařskou 
studánku. Jestli zajedeme malinko dál, pak v Orlickém Záhoří – to je ještě na 
Rychnovsku u samých hranic s Polskem – najdeme pomník tohoto potentáta, an seká 
oves. Tak je uvedeno na německy psané desce, dole pak na menší cedulce i česky. 

13. července 1926 navštívil Rychnov nad Kněžnou prezident Československé 
republiky T. G. Masaryk. Zaznamenejme pro paměť budoucím, co řekl po úmrtí TGM 
v září 1937 tehdejší starosta města Karel Rathouský na zasedání městského 
zastupitelstva: „Vzpomínám jenom, že náš drahý pan prezident byl v našem městě před 
28 lety [tedy 1909] jako univerzitní profesor, kdy zúčastnil se politické schůze, a že ještě 
za Rakouska jednomyslně se usnesla městská rada ve schůzi 15. října 1918 doporučit 
městskému zastupitelstvu, aby doktor Masaryk byl zvolen za čestného občana našeho 
města, a že již ve schůzi 30. října 1918 městské zastupitelstvo s nadšením schválilo 
tento návrh městské rady. Naše město bylo tedy první, které jej poctilo nejvyšším 
vyznamenáním obce – čestným občanstvím.“ Kontrapunkticky k tomu sdělení, že za 
komunistického režimu nesla část města za tehdejším ČSAD jméno Gottwaldova čtvrť 

podle dalšího čestného občana města Klementa Gottwalda; to 
mu bylo zrušeno v roce 2002. A na otázku, proč v Rychnově 
nad Kněžnou jsou barvy bílá, zelená a červená, nechť 
následuje po komensku názorná odpověď: Tvoří městskou 
vlajku. A proč? Na základě dotazu městské rady na 
Ministerstvo vnitra v Praze v roce 1939 bylo městu oznámeno, 
že město má prapor o třech pruzích v barvě bílé, zelené, 
červené a že střední pruh je poloviční šíře. Toto vzala rada na 

své schůzi 31. 10. 1939 na vědomí. 
A když už byla narážka na Jana Ámose, pochovaného v holandském Naardenu, 

pak připojme, že Rychnov nad Kněžnou udržuje od roku 1992 partnerské vztahy 
s nizozemským Oudewaterem. 

Možná jste se při svém putování po Rychnově nad Kněžnou setkali či setkáte 
s takovými osobnostmi, jakými jsou např. nositel zlaté medaile z olympiády v Aténách 
2004 a stříbrné v desetiboji na olympiádě v Sydney 2000 Roman ŠEBRLE (když už jsme 
v závorce, pak tiše dodávám, že byl členem dětského turistického kroužku, který jsem po 
léta v Rychnově vedl). Teď jen jmenujme: vítěz prvních světových halových her, mistr 
Evropy, pátý na olympiádě v Soulu, držitel platných rekordů ČR v hale i na dráze ve vrhu 
koulí Remigius MACHURA, dvacetidevítinásobná mistryně světa ve skibobech (z toho 
čtyřikrát juniorská) a sedminásobná celková vítězka Světového poháru Irena 
DOHNÁLKOVÁ FRANCOVÁ, sbormistr Rychnovského dětského sboru (založeného 
1992) a jeho koncertní části Carmina Karel ŠTRÉGL, maturant zdejšího gymnázia herec 
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Miroslav ZOUNAR (1932–1998, jeho pohřeb proběhl beze slov v rychnovské obřadní 
síni), hudební skladatelé Radim DREJSL (maturant na zdejším gymnáziu 1942), Luboš 
SLUKA (1928), studoval zde reálné gymnázium, pak přestoupil na Odbornou školu 
grafickou v Novém Městě nad Metují; jeho otec totiž vážně onemocněl, a bylo tedy nutné 
zastat funkci ve vedení rodinné tiskárny. Tu vykonával v letech 1942–1948. Rodina ji 
vlastnila přes generace již od 19. století. V tu chvíli se Slukovy sny o studiu konzervatoře 
rozplynuly. Po šesti letech, ve kterých tuto úlohu vykonával, došlo k zabrání tiskárny 
komunisty a fyzickému zničení. Sluka přišel nejen o tiskárnu, ale také o práci. 

 Dále skladatelé Jan JIRÁSEK a Zbyněk MATĚJŮ, 
vedoucí dětského flétnového souboru Sarabanda 
(založeného 1997) Martin ŠEDA, malíři Ludmila 
LOJDOVÁ, Alena NIEVALDOVÁ a její dcera Marie Anna 
HANNIGOVÁ, Jiří KALOČ, Josef VAŠÁK, Vlastimil 
BENEŠ a Josef MARTINEC Rudolf PLAČEK (1941), 
spisovatelé Petr MARKOV, Karel SÝS (1946) a Josef 

LUKÁŠEK (1952), etnograf a historik Rudolf ZRŮBEK, organizátor Swing meetingů Karel 
ŠVENKA, umělecký kovář a tvůrce originálních dýmek Přemysl OMRT, autor řady 
významných regionálních publikací Josef JUZA, bývalý primář chirurgie a urologie 
Jaroslav KUDR (1913–1985), jeho syn současný primář chirurgie a urologie Jaroslav 
KUDR (1947), primář ortopedie Orlické nemocnice Jan KRÁL, vynikající urolog Stanislav 
POLÁK, zakladatel a trenér Šachové školy Panda, v níž vyrostla již celá plejáda mistrů 
ČR, Jiří DANIEL (1953), organizátor kulturního dění ve městě Jan TYDLITÁT či filmový 
amatér evropského formátu Jaroslav DOLEČEK (1928). A kdopak ví, že studentkou 

zdejšího gymnázia byla až do 3. ročníku (1978) i zpěvačka 
Věra MARTINOVÁ (*1960 v Opočně) a že 22. května 
1922  získala doktorát filosofie Jiřina NYKYSOVÁ jako 
první žena z Rychnova nad Kněžnou? Rychnov byl také 
spojen se světově proslulým zakladatelem – spolu s  
Rudolfem Petrem – československé neurochirurgie a 
přednostou neurologické kliniky Fakulty všeobecného 
lékařství Univerzity Karlovy v Praze Zdeňkem KUNCEM 

(1908 Praha–1985; měli vilku v ulici U Stadionu). Ze všeobecně známých byla jeho 
úspěšná operace letušky Vesny Vulovičové po atentátu na jugoslávské letadlo. Kdo si 
nevzpomíná, připomeňme fakta: Letoun DC-9 v lednu 1972 vybuchl ve výšce 10160 
metrů nad Srbskou Kamenicí v severních Čechách, letuška padala na zem uvnitř 
ocasního dílu letadla, utrpěla mnohočetné zlomeniny a 27 dní byla v kómatu, ale 
uzdravila se. Rychnovským rodákem je taky Daniel VÁVRA (1975),  autor nejúspěšnější 
české počítačové hry Mafia. Asi nevíte, že rychnovskou rodačkou byla i Jana NOVÁ 
(*1937), dcera slavného Oldřicha Nového.  
       Žákem zdejšího gymnázia byl i GUTH–JARKOVSKÝ (Jiří GUTH, 1861–1943, 
pseudonym Stanislav Jarkovský a Stanislav Vraný), ironicky připomínaný jako autor 
Společenského katechismu, jímž se snažil dát ve své době platnou normu 
společenského chování.  
          Obecně se neví, že byl prvním ceremoniářem prezidenta republiky TGM a že jako člen 
mezinárodního olympijského výboru prosadil ještě za císaře pána, aby Češi měli své 
zastoupení 1912 na olympijských hrách ve Stockholmu jako samostatná národní skupina. 
Při slavnostním nástupu sice pochodovali za Rakouskem s označením Autriche-
Tchèques, ale s vlastním kašmírovým praporkem s českým Ivem a svatováclavskou 
korunou. A protože v Rychnově žil i František HÁK, účastník olympijských her v roce 1924 
v Chamonix (později uváděných jako 1. olympijské zimní hry), známe i jeho diplom 
s podpisem samotného Pierra de Coubertina.  
            V Babím létě vzpomíná Guth-Jarkovský mj. Emanuela Veselíka z Poláčkova Bylo 
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nás pět, který učil na obecné škole Karla Poláčka a otce Bohumila Hrabala. Poláček pak studoval na 
rychnovském  gymnáziu a od kvinty pokračoval a maturoval v Praze na c. k. vyšším gymnasiu v Truhlářské 
ulici.  Nu a tam v Praze byl jeho profesorem matematiky v sextě a septimě dr. Jiří Guth, pro nás slavný 
Guth-Jarkovský.    
            Nejen pro Rychnováky je zajímavý román Gutha-Jarkovského Cesta ještě nezarostla, kde řeka 
Hraběnka je Kněžna a Vyhnálek byl ve skutečnosti profesor Josef VYCPÁLEK (1847-1922). Dcera Josefa 
Vycpálka z prvního manželství Vlastimila se vdala za Olgierda Korolkiewicze,  jejich syn Józef 
KOROLKIEWICZ byl nadaný malíř, v patnácti letech byl přijat na Výtvarnou akademii ve 
Varšavě, vystudoval i zpěv a stal se sólistou varšavské opery. Jako vynikající sportovec byl členem 
polského týmu na olympiádě v Amsterdamu 1928 v běhu na 4 x 400 m přes překážky. A jeho syn Piotr 
Korolkiewicz, žijící ve Švédsku, byl ředitelem jedné sekce v telekomunikační společnosti Ericsson. 

Rychnovským rodákem byl syn Josefa Vycpálka z druhého manželství etnograf a 
folklorista Vratislav VYCPÁLEK (1892–1962), ten v roce 1949 založil proslulý folklorní 
soubor Hořeňák v Lázních Bělohradě. Nezapomeňme ani na Bedřicha KOLLINERA 
(1918 Rychnov nad Kněžnou) z Národního divadla moravskoslezského Ostrava, který 
hrál v 15 filmech, a dalšího rychnovského rodáka Pavla HANDLA (1942), herce 
ostravského Divadla Petra Bezruče.  
          V nedalekém Kostelci nad Orlicí žije a tvoří akademický sochař a medailér Zdeněk 
KOLÁŘSKÝ (*1931). Připomeňme i vynikajícího lidového řezbáře pohnutého osudu – byl 
obecním metařem – Ladislava ŠTICHAUERA (1874–1950; víc o něm Betlému obecního 
metaře požehnal kardinál). Z dalších osobností, spojených s tímto městem, 
připomeneme hudebního skladatele Jiřího RYCHNOVSKÉHO (1540–1616), osvíceného 
kněze Bohuslava BALBÍNA (1621–1688) a prvního profesora české řeči a literatury na 
pražské univerzitě Františka Martina PELCLA (1734-1801). V té souvislosti dodejme, že 
jeho prapravnuk Carl Ferdinand CORI (1896-1984) spolu s manželkou obdržel v roce 
1947 Nobelovu cenu za medicínu. Dále pak autorku Domácí kuchařky Magdalenu 
Dobromilu RETTIGOVOU (1785–1845) a její dceru operní pěvkyni Henrietu 
RETTIGOVOU (o ní kapitolky Jetti v Rychnově a Jetti v hrobě Její Excelence), profesora 
rychnovského gymnázia v letech 1869-1875 a autora 15svazkových Hradů, zámků a tvrzí 
Království českého Augusta SEDLÁČKA (*1843 Mladá Vožice, o něm zde kapitolka 
Zasmucující Karlinka). Stejně tak sběratele lidových tanců Josefa VYCPÁLKA (1847–
1922), básníka a překladatele Václava Aloise JUNGA (1858–1927), překladatele z latiny 
a řečtiny Otmara VAŇORNÉHO (1860–1947, o něm kapitolka Sorry, pane profesore) i 
ředitele rychnovského kůru Aloise PROVAZNÍKA (1856–1938), žáka Antonína Dvořáka, 
spolužáka Josefa Suka a Oskara Nedbala. Aloisův syn Anatol PROVAZNÍK (1887–1950) 
zástupce šéfa hudebního odboru v pražském studiu Radiojournalu a hudebního 
skladatele, vytvořil mj. tzv. slavnostní rozhlasovou znělku Rychnova nad Kněžnou pod 
názvem – psáno s vykřičníkem – Stavíme dálnici! On už to ani nikdo neví, ale Anatol 
Provazník byl autorem nejen operety Prodaná láska na námět Jany Nerudy a taky sedmi 
písniček, napsaných v letech 1907–1918 pro jeho blízkého přítele Karla HAŠLERA 
(1879–1941). Uveďme i pěvkyni Marii Janu KOLOWRATOVOU (1919–2006, oficiálně 
Marii Janu Laxovou, rozenou Krakowskou Liebštejnskou z Kolowrat), ve své době druhou 
nejlepší mladou sopranistku na světě (tak ji charakterizoval profesor kroměřížské 
konzervatoře Karel Janeček). Jejím klavírním doprovázečem na koncertech byl Anatol 
Provazník. Rychnovským rodákem byl i hudební publicista a organizátor Jan 
LÖWENBACH / LOWENBACH (1880–1972), který psal i pod pseudonymem J. L. 
Rychnov, ale také J. L. Budín – tak je uveden mj. jako autor libreta k první opeře 
Bohuslava Martinů Voják a tanečnice. O něm zde kapitolka J. L. Budín a J. L. Rychnov. 

Antonín DVOŘÁK tu 15. května 1892 koncertoval v sále hotelu Puchwein před 
svou cestou do Ameriky a druhý den měl koncert v kostele Nejsvětější Trojice. 13. 
listopadu stejného roku 1892 zde v hotelu Puchwein hráli tehdy čerství absolventi 
pražské konzervatoře 19letý houslista Karel HOFFMANN, 17letý houslista Josef SUK, 
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17letý violista Oskar NEDBAL a 18letý violoncellista Otto BERGER 
poprvé jako České kvarteto; 22. října 1892 v pražském Rudolfinu totiž 
vystupovali pod firmou „Absolventi pražské konzervatoře“ jako vyvolení 
hudebníci – takto o nich tehdy v nadšeném referátu napsal Josef 
Bohuslav FOERSTER. Kdopak ví, že Rudolf KALVACH (1883 Vídeň–
1932 Kosmonosy), který působil v období vídeňské moderny a jehož 
umělecká dráha je spjata s Oskarem Kokoschkou, Egonem Schielem 
a Gustavem Klimtem (od Rudolfa Kalvacha pocházel dokonce návrh 
plakátu na jeho výstavu v roce 1908), má kořeny u nás v Rychnově od 
tatínka po pradědečka? Ze stejného rodu Kalvachových byl i legionář Rudolf Kalvach, o 
němž je zápis v kronice města. Ve stylu vídeňské secese je nově zařízena kavárna cafe 
havel v hotelu Havel. Jmenujme pak přírodovědce Karla KOPECKÉHO (1852–1920), 
jehož tchánem ve druhém manželství byl Josef SVÁTEK, autor mj. románu Paměti 
katovské rodiny Mydlářů v Praze a z okolí Rychnova 17. století Pomsta cikánova. Dále 
pak Arnošta PRAUSE (1873–1907), hudebního skladatele, varhaníka a autora velebného 
Chorálu Čechův, jehož pražské provedení bylo pro vlastenecký obsah policií zakázáno. 
Při odhalení pomníku 1934 na rychnovském Slavíně ho zpíval pěvecký mužský sbor, 
jehož jméno nese v Rychnově Prausův sbor. Nezapomeňme na další rodáky historika, 
husitologa a představitele tzv. svobodného protestantismu Františka Michálka BARTOŠE 
(1889–1972) a jeho bratra Jana BARTOŠE (1893–1946, pseudonym Jan Brauner), 

dramatika, divadelního historika a vedoucího divadelního oddělení 
Národního muzea v Praze. V kronice města je uvedeno, že věnoval 
městu (Pelclovu muzeu) sbírku 11 cenných obrazů, ale v Muzeu a 
galerii Orlických hor jich mají jen devět. Nelze neuvést spisovatele 
Karla POLÁČKA (1892–1945), o jeho „návratu“ do Rychnova je film 
Jaroslava Dolečka Okresní město. 

Uveďme dále akademické malíře Václava SEIDLA (1886–1942), 
Josefa ŠTOLOVSKÉHO (1879–1936), pravnuka Josefa Kajetána Tyla 
Lumíra NEDVÍDKA (1920–1997; žil v tomto mlýně) a Otakara 

SEDLONĚ (1885–1973). Stejně tak i profesora skladby na pražské konzervatoři a 
neobyčejně plodného hudebního skladatele Miroslava KREJČÍHO 
(1891–1964), který začal hudbu psát od mládí - zachovaly se záznamy 
jeho prvních skladbiček z doby, když mu byly 4 roky (ještě než začal 
studovat kompozici u Vítězslava Nováka, složil mj. dvě symfonie a tři 
kvarteta). Byl  autorem tzv. každodenní znělky Rychnova nad Kněžnou, 
kterou napsal v roce 1942 a nadepsal Wlastenecká píseň rychnowácká 
na slova Otakara Březiny, v hudbu uvedená od Miroslava Josefoviče 
Krejčího. (Druhou, tzv. slavnostní znělku, vytvořil ve stejném roce 
Anatol Provazník). Zvlášť připomeňme noblesního klavíristu, improvizujícího jazzmana, 
spolehlivého doprovázeče popových hvězd žáka rychnovské profesorky hudby Věry 
Jelínkové klavíristu Rudolfa ROKLA (1941–1997). 

Rychnovským rodákem byli i Tomáš SLÁMA (1940–2004), 
publicista a především známý moderátor rozhlasového pořadu Tobogán 
(i toho s Rudolfem Roklem), a Bohuslav TVRDÝ (1897–1946), dirigent i 
dramaturg Slovenského národního divadla a také šéf opery 
Jihočeského divadla.  

Nemůžeme zapomenout na sochaře Karla MICHÁLKA (1860–
1912), autora mj. Golgoty a hrobek např. Holoubků, Štauberů, 
Plachetků a Smrtkových na rychnovském hřbitově, pyramidy ze 
švédské žuly rodiny posledního rabína Heřmana Khona i rodiny 
Rosenfeldů na židovském hřbitově; jemu byla také zadána úprava 
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hlavního vstupu chlapecké školy, pro který podle Suchardova návrhu vytesal 
Komenského bustu. V Rychnově žil také stavitel varhan Václav POLÁČEK (1877 
Uhřínovice – 1948 Rychnov). Významně se prosadil i keramik, sochař a restaurátor rodák 
z Dlouhé Vsi, místní části Rychnova, Mojmír PRECLÍK (1931–2001). Počátkem 21. 
století pak se prosazují fotografové Filip HRBÁČ (*1983) a Libor ŠPAČEK (*1966).  

Rychnovskou rodačkou je i herečka Simona CHYTROVÁ (*1962), která si v roce 
1991 zahrála jednu z hlavních rolí (Janinku Pinkasovou) v Tankovém praporu, prvním 
soukromém filmu po roce 1945, natočeném podle předlohy Josefa Škvoreckého jejím 

manželem Vítem Olmerem. 
Stejně tak připomeňme skladatele, herce a malíře Jiřího ŠLITRA 

(1924–1969), spojeného s Rychnovským dixielandem, jehož 
pokračovatelem byl Czechoslovak Dixieland Jazz Band; Jiří Šlitr ho 
založil v roce 1948 se skupinou rychnovských studentů a vystupoval s 
ním například na výstavě MEVRO 1948 a v Burianově divadle v cyklu 
Uggého Cesta jazzu. 

Upomeňme se i na ČESKOU FILHARMONII a houslového 
virtuoza Jaroslava KOCIANA, jejichž koncerty se konaly v Národním 
domě 1902, dále pak člena Českého kvarteta, Českého tria a od roku 
1937 profesora na pražské konzervatoři koncertního mistra České 
filharmonie houslistu rychnovského rodáka Stanislava Karla NOVÁKA 

(1890–1945). V České filharmonii vedle něj sedával sólista a primárius Egon LEDEČ 
(1889–1944 Osvětim), rodák z nedalekého Kostelce nad Orlicí; vyvolejme ze zapomnění 
odmítnutí jeho žádosti o vynětí z dosahu vládního nařízení o právním postavení Židů ve 
veřejném životě. Z nadějných umělců jmenujme violoncellistu Jana ZEMENA a jeho 
mladšího bratra klavíristu a klarinetistu Pavla ZEMENA. S úctou uveďme Bohumila 
BRKLA (1890–1982) a Bohumíra PETRLU (1887–1974), únosce torpédovky za 1. 
světové války (zde kapitolka O Rychnovácích, co unesli válečnou loď – oba byli strýci 
Šlitrova nejbližšího spolužáka na rychnovském gymnáziu Josefa Teleckého) a stejně tak 
osobnost legendárního československého zpravodajce Františka FRYČE (1895 Praha–
1973 Rychnov nad Kněžnou) a jeho švagra Jaroslava ŠUSTRA‚ o nich zde kapitolka J. J. 
Sustar, czech fighter against Nazis. A že v Rychnově nad Kněžnou vznikli 
KOCOURKOVŠTÍ UČITELÉ, je stejně tak fakt, jako že tu žije Zbyšek STŘEDA (1919), 
trojnásobný vítěz Poháru Orlických hor ve sjezdovém lyžování v letech 1948–1951.  

Málo se ví, že Klub českých turistů (KČT) byl v Rychnově ustaven v Občanské 
besedě (nynějším Národním domě) 16. června 1889 po Berouně, před Mělníkem a 
Jilemnicí jako druhý odbor KČT u nás; schválen pak byl c. k. místodržitelským výnosem 
11. července 1889. V té souvislosti nemůžeme nevzpomenout zakladatele turistiky 
v Orlických horách, z jehož popudu byla vystavěna Masarykova chata na Šerlichu, 
Jindřicha ŠTEMBERKU. Jeho dcera Věra JELÍNKOVÁ byla v Rychnově nad Kněžnou 
uznávanou profesorkou hudby a jedním z jejích žáků byl i Rudolf Rokl. Do toho přidejme, 
že dcera paní profesorky, tedy Štemberkova vnučka, je výtvarnice Ludmila 
MARKOVOVÁ LOJDOVÁ (*1934), a že jejím manželem byl Petr MARKOV (*1945). To  
byl  přece filmový a televizní scénárista, vzpomeňme např. jeho filmy Arabela, Konec 
vodníků v Čechách či Slunce, seno…nebo televizní pořad Zlatíčka. Pravnučku Jindřicha 
Štemberky Kateřinu LOJDOVOU jsme znali z televize. Štemberkovu vilu, nahoře s jeho 
reliéfem, najdeme ve Štemberkově ulici na rozcestí směr Častolovice naproti benzinové 
pumpě. Pro čtenáře Poláčkova Okresního města byl prototypem poslance Fábery, jemuž 
řeč sladší přezrálé ryngle stékala po kaštanové bradce.  

Jindřichův  bratr Josef ŠTEMBERKA byl v Lidicích farářem, který s ostatními šel 
na popravu a  jemuž na Pražském hradě byl 28. října 1992 in memoriam udělen  Řád 
TGM I. třídy. V roce 2012 kardinál  Dominik Duka  připustil, že církev začne posuzovat, 
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zda má být vyhlášen za blahoslaveného. 
 Dejme do kontrastu: Max Rostock, příslušník SS a velitel jednotky bezpečnostní služby (SD) v 

Kladně, byl odsouzen za osobní účast na likvidaci Lidic. Soud mu kladl za vinu, že se podílel na přípravě, 
organizaci, plánování teroristického útoku na Lidice a dokonce byl i na místě činu. Podle zápisu ze 
soudního přelíčení osobně prohlížel vyklizenou faru i kostel a faráře odváděl k Horákovu statku, kde byli 
lidičtí muži určení k zastřelení. Cestou faráře ještě zkopal. Rostock však argumentoval, že se jel na akci do 
Lidic pouze podívat. Tajná milost Antonína Zápotockého 3. 12. 1953  zachránila před trestem smrti čtyři 
nacistické válečné zločince, mezi nimi i Maxe Rostocka. V šedesátých letech byli všichni vyhoštěni do 
Německa, sám Rostock opustil republiku v roce 1960: http://zpravy.idnes.cz/zapotocky-dal-milost-vrahovi-
z-lidic-ds1-/domaci.aspx?c=A010607_221423_domaci_bac 

Když jsme u turistiky, pak 14. srpna 2006 jsme se rozloučili v kostele svatého 
Jakuba ve Skuhrově nad Bělou s pracovníkem rychnovské pošty 64letým  Janem 
HÉGREM, neúnavným propagátorem a organizátorem turistiky v Orlických horách a od 
roku 1996 legendárním představitelem Rampušáka při deštenském Loučení se zimou. (O 
něm kapitolka Tvůrce Rampušáka inspirován Poláčkovou Rampepurdou.) 

V zámecké knihovně, třetí největší zámecké knihovně ve východních Čechách, je 
uloženo 12 277 svazků, z toho 149 rukopisů, obsahujících většinou genealogii rodu 
Kolowratů. Nejstarší z nich je z roku 1280 Alberta magna – Incipiunt libri lapidum exertali 
a mezi nejvzácnějšími rukopisy je iluminovaný Missale Romanum, určený pro 
hnězdenskou diecézi (polské Gniezno, česky Hnězdno). Své místo tu má i 30 latinsky 
psaných prvotisků z let 1481–1489, z nichž většina byla vytištěna v Itálii. Dalším 
unikátem je originál překladu Shakespearova Krále Leara, 
dílo Josefa Kajetána Tyla z roku 1835, v jehož rukopisu jsou 
i dvě razítka cenzorů z let 1835 a 1860. Je tu i Jules Verne 
s prvním vydáním kompletního díla ve francouzštině.  

A kdopak ví, že v Rychnově nad Kněžnou se narodil 
v roce 1941 Pavel ŽÁK (na snímku z podzimu 2003), autor 
textů k víc než 1300 písním, mezi nimi i k hitům Karla 
Černocha Ona se brání, Hany Zagorové Asi, asi, Duhová 
víla, Ta pusa je tvá, Zima, zima, zima, sester Elefteriadu Od zítřka máme dovolenou a 

dua Kotvald a Hložek Holky z naší školky. Rychnovským rodákem je i 
herec, scénograf a kostýmní výtvarník Divadla Járy Cimrmana Jaroslav 
WEIGEL (1931), do něj nastoupil 1970, tři roky po premiéře hry Akt; hrál 
ve filmech Marečku, podejte mi pero (roli Rouska) a Jáchyme, hoď ho 
do stroje (zahajovatele výstavy japonských miniatur) a ve filmu Vrchní, 
prchni (číšníka). Toto divadlo k nám zajíždí, naposledy v březnu 2013 
se hrou Posel z Liptákova, kde je autorem 
scény i kostýmů a hraje roli Otce a Hlavsy. 

Tiše dodávám, že Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka z toho 
divadla jsou moji spolužáci z fakulty. 

 Také herec Stanislav FIŠER (1931), který svůj  hlas 
propůjčil představiteli filmového Vinnetoua Pierru Briceovi, je 
spojen s naším městem dvakrát – jednak na Malé Láni čp. 

271 bydlel jeho dědeček hudebník Antonín Horák (tomu se narodil syn 
Bohuslav Tomáš Horák, obchodní cestující, který je tatínkem Stanislava 
Fišera), a jednak Stanislav Fišer si zahrál v Poláčkově filmu Hostinec U 
Kamenného stolu (1948) roli mladíka v restauraci. "Zrovna nejmenší 
role, jakou jsem kdy hrál ve filmu, je ta čurda ve filmu pana Poláčka. 
Scéna byla delší, z neznámých důvodů ji vystřihli. A fotka není,“ napsal 
v mailu v lednu 2013. 

 I dědeček herce stejného jména a příjmení Vladimíra ČECHA 
(1951–2013), známého moderátora televizního pořadu Chcete být milionářem, se narodil 
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v Rychnově nad Kněžnou (víc o něm kapitolka Od lyžování přes kulomet). Rychnovským 
rodákem je také Jiří ŠÍMA (1936), ředitel Zeměměřického ústavu (od roku 1991) a 
předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (1993 do důchodu 2001). Byl 
to přece on, kdo v roce 1978 stál u zrodu Střediska dálkového průzkumu Země a  
inspirátorem mnoha unikátních akcí, zejména multispektrálního a termovizního průzkumu 
z vrtulníků a letadlových laboratoří. V roce 1983 však byl na zákrok StB zbaven možnosti 
pracovat s tehdy utajovanými leteckými a kosmickými snímky a až do roku 1990 pracoval 
jako řadový pracovník v Geodetickém a kartografickém podniku Praha. V tomto období 
vytvořil 7 překladových slovníků pro geodety a kartografy, obsahující odborné termíny a 
základní slovní zásobu pro experty pracující v anglicky, rusky, německy a španělsky 
mluvících zemích. Se změnou politického klimatu v roce 1989 se znovu vrátil do řad 
vedoucích pracovníků. 

Do Rychnova jezdil i spisovatel Alois JIRÁSEK, o kterém psal 
v Husitském králi. Vzpomenete, jak Noëma viděla poprvé Rychnov? 
Zahleděla se na půlnoc na bledě modravé pásmo dalekých hor. 
„Krkonoše,“ jmenoval Rychnovský, „a tu Orlické hory.“ Ukázal nalevo i 
před sebe na bližší tmavší pruh lesnatých kopcův a hor. A Nöema 
pohlédnuvši tím směrem, zvolala: „A to je Rychnov!“ Bílá její ruka 
ukazovala v před, kde dále za plání patrně nad údolím, jehož odtud 
nebylo viděti, týčil se na skalce hrad s kulatou věží a při něm část 
města roubených domů… „Rychnov,“ opakoval jeho pán, „abys tam byla šťastna, 
Noëmo,“ dodal vroucně. – Alois Jirásek byl 26. ledna 1918 jmenován čestným měšťanem 
a 21. listopadu 1922 svolil, aby zdejší, přesněji řečeno habrovská ochotnická divadelní 
jednota nesla jeho jméno. O něm zde kapitolky Nechte si 
Jiráska, my chceme Lenina a Pêle-mêle s Aloisem.  

Z průmyslových závodů je největší  FAB. Malinko 
z jeho historie: 1911 vznikla firma s 20 zaměstnanci Továrna 
na železné zboží Fáborský–Šeda (Alois Fáborský 1880–1937 
a František Šeda), 1916 odkoupili Alois a  Marie Fáborských 
podíl od Františka Šedy, po úmrtí Aloise Fáborského se vedení firmy 
ujal jeho syn Antonín (1912–1991), 1948 po znárodnění 
Československé závody kovodělné a strojírenské, n. p., Praha, poté 
n.p. Továrny na stavební kování, Boskovice, 1950 Továrna na zámky a 
kování, Rychnov nad Kněžnou (TOZAKOV), 1955–-1958 Orlické strojírny a slévárny, 
Skuhrov nad Bělou, 1958 n.p. Branecké železárny, Branka u Opavy, 1969 národní 
podnik FAB, 1971 Orlické strojírny, 1991 státní podnik FAB, 1992 akciová společnost 
FAB a od roku 1997 člen zámkařského koncernu ASSA ABLOY. Z tohoto výčtu lze 
usoudit, kolik je kterému Rychnovákovi roků - jeden řekne, že dělal u Fáborských, další v 
Tozakovu, jiný v Braneckých, ostatní v Orlických a ti nejmladší ve FABu.  

Autorem výtvarného zpracování dogy na logu FAB (zde originál) byl rychnovský 
sochař Jan MORAVEC (1910 Česká Skalice – 1983 Levice), který vytvořil mj. krásnou 
pannu na jelenu pro vchod do původní rychnovské městské spořitelny, pamětní desku 
jezuity Bohuslava Balbína na rohu kostela svatého Havla, legionáře Karla Vašátka na 
rychnovském gymnáziu (ta byla slavnostně odhalena 1937, ale už tam není a nikdo neví, 
kde je) a v Panské ulici desku zachránce Anežského kláštera 
v Praze Huga Tomana. Logo FAB s dogou a klíčem bylo 
přihlášeno v roce 1969 jako ochranná známka č. 159283, znovu 
1995 s rozšířením počtu tříd zboží a 1995 mezinárodně pod č. 
638191. Prapůvod vyobrazení loga psa s klíčem FAB v hubě je 
však starší než tato ochranná známka, kolem roku 1943 vyšel 
Fáborského katalog výrobků, kde toto logo už bylo. O tom 
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kapitolka Pes na klíčích FAB.  
Rychnov nad Kněžnou je sídlem společnosti Emauzy ČR, která v Ekologické ulici 

za bývalým ČSAD, nyní za obchodním domem TESCO, vybudovala EMAUZSKÝ DŮM 
(1997, vpředu s teď už zrušenou ekumenickou kaplí svatého Damiána de Veustera, 
vysvěcenou 1999). Prvním představitelem Emauzů ČR byl politický vězeň v letech 1983 
– 1989 Rychnovák Fridolín ZAHRADNÍK, podle tzv. mexické fakulty tajně vysvěcený 
ženatý (otec tří dětí) katolický biskup. Slova typická pro Fridolína Zahradníka: „I když 
jsem dělnický biskup, nejsem fanatik.“ Od roku 2006 zapomeňte na to, jak tuto pěknou 
výzdobu měla tato kaple – o tom v kapitolce J ´accuse. 

Nu a toto SOUSOŠÍ PETRA BAJZY A JEHO KAMARÁDŮ z  knihy Bylo nás pět, 
dílo Michala MORAVCE, bylo před Národním domem odhaleno 28. června 2003 u 
příležitosti 10. Poláčkova léta. Než si na závěr uvedeme slova už zapomenuté polky 
rychnovského  Emanuela ŠVANDRLÍKA z roku 1943  Ať žije Rychnov nad Kněžnou, 
připomeňme si, že existuje i písnička Jana TCHORSHE To je náš Rychnov na slova 
člena Rychnovské pětky Stanislava VOTŘESA. 

Připojme, co nejspíš nevíte: Správcem statku Karolín u Rychnova byl Ludvík KOLBEN (1868–
1927), mladší bratr slavného elektrotechnika, vynálezce a zakladatele ČKD Praha Emila Kolbena (1862–
1943). Bohužel žádné dokumenty o Ludvíkovi Kolbenovi se nezachovaly (pátrání nebylo úspěšné ani u 
Kolowratů, jimž Karolín patří), tak doplňme aspoň my: Nejspíš by ho dostihl osud židovské rodiny 
Kolbenových, v období holocaustu zahynulo v důsledku rasového pronásledování 26 členů rodiny Kolbenů. 
9. června 1943 byl ve věku 81 let deportován do terezínského ghetta Emil Kolben; tam o tři týdny později 
zemřel. Tak skončil život vynálezce, průmyslníka a továrníka, který ve své době spolupracoval s takovými 
vědci, jakými byli Thomas Alva Edison a Nikola Tesla. V kronice města se dočteme, že starostovi Bedřichu 
Flanderkovi město vděčí za zřízení městské elektrárny a elektrické osvětlení města, jež provedla akciová 
společnost dříve Kolben a spolek v Praze za 110 000 zlatých. Po prvé bylo město elektricky osvětleno dne 
15. ledna 1905.  

  
Městečko Rychnove nad Kněžnou, okolí,  
městečko mé rodné, jak mám tě rád. 
Cestičkou k Studánce, do lesů, do polí  
chodívám šťasten tolikrát. 
Ve znaku pannu sedící na jelenu,  
pannu tak hezkou a něžnou, 
a když já si na tě vzpomenu,  
ať žije Rychnov nad Kněžnou. 

 
Emanuel ŠVANDRLÍK  
(1900–1975), holič,  
skladatel lidových písní a pochodů 

 
Rychnove, Rychnove, 
krásná moje vzpomínko,  
tam jsem první zasil 
moudrosti semínko, 
tam má muza mladá 
první úspěch měla, 
tam mé první lásky 
hudba pozazněla!  
Množstvím darů život 
mne tam obohatil, 
něco z nich mám dosud, 
ostatní jsem ztratil. 
Jedním z nejmilejších 
zůstavil jsem Tobě, 
uzamčený v hrobě. 
 
Sonet Jana VOBORNÍKA, uveřejněný 1940 ve sborníku Rychnov nad Kněžnou a klimatické lázně Studánka, hlasy letních hostů, 
přátel a rodáků 
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OD STUDÁNKY K IVANSKÉ SKÁLE 

  
Vyjdeme z letoviska STUDÁNKA. Autobusy tam odjíždějí z autobusového i od 

vlakového nádraží směr Javornice, my vystoupíme na zastávce odbočka Studánka. 
Něco z pověsti: Jakýsi chudý, nábožný a chromý muž - ve staré literatuře čteme, že 
byl postižen chromotou - měl sen, v němž ho Panna Maria vyzvala, aby si nemocné 
nohy omyl ve zdejší studánce. Máme-li tomu věřit, uposlechl a bez berlí odešel. 
Chcete-li tuto pověst, jak ji zaznamenal Eduard WEIS, je tady: Za starodávna prý 
ošetřovali v lese Včelném u Rychnova včelaři roje včel a med odváděli královské 
kuchyni. A už ti prý znali pramen u dnešní studánky, jakožto vodu divné, léčivé moci a 
také ostatní rychnovští občané se o tom z vlastní zkušenosti přesvědčili. Žil v té 
době v Rychnově chudičký muž. Klopotnou prací si vydělával na skromné živobytí 
pro sebe a pro svou četnou rodinu, dřel do úpadu, až posléze těžce ochuravěl a na 
celém těle byl ochromen. Marně sháněl a užíval léků, jaké mu kdo poradil. Už se 
zdálo, že je odsouzen jenom k ubohému živoření a dlouholetému trápení svému i své 
rodiny. Jedné noci, po velikých bolestech, usnul a měl zvláštní sen. Zjevená postava 
Panny Marie jej vyzvala, aby před východem slunce smočil své tělo u studánky. 
Chuďas tak učinil a brzy se uzdravil. Pověst o jeho zázračném uzdravení se rozhlásila 
po celém  kraji. Nad studánkou byla vystavěna kaplička a na její stěnu byly zavěšeny 
berle uzdraveného chuďase, jako zřejmý důkaz mocné hojivosti pramene. 

Přejděme k faktům: Lázně připomínány v 17. století, lázně obecní zřízeny v 18. 
století, 1854 první přestavba,  1887  druhá  (postavena  i  vila)  a  velké opravy 1930. Do 
doby po tomto roce spadá také vrcholná sláva  Studánky jako penzionátu pro letní hosty 
a klimatických lázní. Jejich trumfy = mírně radioaktivní voda + klidné prostředí + vhodné 
podnebí. Poslyšme s úctou rychnovského etnografa a folkloristu Rudolfa ZRŮBKA (1923-
2008): Asi do konce 17. století byly v lese Včelném lázně patřící městu. V roce 1748 se 
obecní kniha protokolů o nich zmiňuje  jako  o  lázních  Hruškovy  studánky. V 18. století 
poprvé zanikly, neboť josefinský katastr z roku 1785 ve zdejším místě už žádné 
nezaznamenal. V lese tu vyvěralo několik pramenů léčivé vody a u nich byla před 
polovinou 18. století vystavěna kaplička Panny Marie. Vedle chudé lázeňské budovy se 
dvěma dřevěnými vanami, ohřívacím zařízením a nejnutnějším vybavením, které obec 
pronajímala lázňovskému nebo také hospodáři nad lázněmi, tu později zřídila i malou 
lesní hospodu. Václav Kapoun v roce 1748 platil obci 25 zlatých rýnských šajnů za 
provozování této živnosti. Vedle vlastní práce musel obstarávat dozor nad okolními 
obecními lesy, kde měl dva hajné. Název Hruškova studánka je patrně po některém 
dlouholetém správci a nájemní smlouva bývala zde na 6 roků. Asi počátkem 19. století 
byly lázně znovu v provozu, ale ve velmi zchátralé budově. Obci vypracoval František 
Toman nové plány na stavbu lázní, ale teprve 1854 došlo k uskutečnění záměru. Z 
návodů purkmistra Vojtěcha Havla a návladního Josefa Kapouna byla vystavěna nová 

kaple a zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, jehož 
socha byla uvnitř umístěna, původně pocházela z 
farního kostela svatého Havla v Rychnově. Teprve roku 
1902 došlo k jejímu zboření a nahrazení zděnou 
stavbou z darů Josefa a Eveliny Czeypkových, 
rychnovských rodáků, usedlých v Uhrách. Je postavena 
v klasicistním slohu a uvnitř místo sochy, vrácené na 
původní místo, je malovaný oltářní obraz patrona kaple. 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/Powerpoint/Osobnosti%20-%20Hrabal.pps
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V 70. letech 19. století byla teprve lázeňská budova spojena s hospodou, restaurací a 
lůžkovým zařízením, čímž se Studánka stala malými klimatickými lázněmi pro delší letní 
pobyt hostů. 

Ve věžičce kaple na Studánce je malý zvon, se kterým se každé poledne 
zvonívalo a svolávali hosté k obědu, ale už nikdo neví o jeho záchraně. Hajný Karel 
Neugebauer ho spolu s nájemci Studánky Uhlířovými před rekvizicí začátkem 1. světové 
války natřel silnou vrstvou loje, zabalil do pytloviny, naložil na saně, odtáhl na Okrouhlici 
ve Včelném a zvon tam zakopal. Nikdo nevěděl kde, to místo znal jen on. Zakrátko nato 
narukoval do války a na frontě byl raněn do nohy. Zranění se zahojilo a on se vrátil. Po 
první světové válce zvon vykopali a s velkou slávou znovu zavěsili do kapličky, kde visí 
dodnes.   
Roku 1887 byla postavena ještě druhá samostatná, výlučně obytná budova VILLA. 
Roční nájem činil 19 zlatých do obecní pokladny. Sem na venek jezdilo mnoho 
významných lidí, spisovatelé, univerzitní profesoři, lékař, houslový  virtuoz František 
Ondříček, písničkář Karel Hašler, herečka Jiřina Štěpničková, nakladatel Jan Laichter, 
hudební skladatelé Karel Weis i Josef Bohuslav Foerster aj. Ocitujme z Pamětí Gutha-
Jarkovského, maturanta rychnovského gymnázia v roce 1878: Ve Studánce, tom 
krásném zákoutí, které je chloubou Rychnova a ted' cílem nesčetných turistů, letních 
hostí a výletníků, byl jsem jako student všeho všudy dvakrát, jednou vycházkou s 
některými kamarády, podruhé jako oktaván na výletě studentském, jejž pořádali 
septimáni. Přišel jsem jí na chuť až po létech a trávívali jsme tam v létě zpravidla několik 
příjemných, klidných neděl. 

15. května 1892 Antonín DVOŘÁK, který v Rychnově koncertoval před svou 
cestou do Ameriky, odjel večer na banket do Studánky. Zaznamenejme z dobového 
tisku: Zúčastnilo se  ho 22  osob,  menu:  1.  polévka  Juliáne, 2. čerstvý pstruh s 
máslem, 3. rostbeauf obložený, 4. smažená kuřata se zeleným hráškem, 5. sněhule s 
chadeaux, 6. zmrzlina, 7. sýr gorgonzolský a eidamský, vína. Obsluha byla vzorná a 
vše šlo jako elektricky. 

Někteří hosté se sem vraceli pravidelně a přiváděli další zájemce o klid a 
pohodu v lesní samotě. Společenský a kulturní ruch města se koncem 19. století 
stále častěji přenášel do přírodního prostředí Studánky. Pořádány zde byly koncerty 
spolku Dalibor, sjezdy abiturientů gymnázia, slavnosti všeho druhu i sportovní 
zápolení, soutěže, výstavy i přehlídky módy. Nájemci a s nimi i obliba letoviska se stále 
měnila, často odcházeli. Po nájemci Františku Kuncovi (1871-1891) přišel Gustav 
Frič na rok a Karel Puchwein na dva roky. Od roku 1894 do 1904 tu hospodařil Viktor 
Minaříček a až do roku 1936 Jan Uhlíř, dalších deset let Josef Svíčka.  

Když v roce 1905 vzniklo Studánecké družstvo, vytklo si za cíl postavit co 
nejdříve krytou a dřevěnou verandu u Studánky. O zvelebení Studánky se velmi staral 
místní odbor Klubu československých turistů. Město uskutečnilo 1930 rozsáhlou 
přestavbu hlavní budovy podle plánů architekta Františka Šímy a rozšířilo restauraci o 
velký moderní sál. V té době už potřetí zanikly lázně a léčivý účinek vody nahradilo 
zdravé lesní klima. Až za éry komunistické podnik převzaly Restaurace a jídelny, ale to 
je už naštěstí minulost, my vidíme Studánku znovuzrozenou. Studánka s nemovitostí 
čp. 468 a vilou čp. 505 byla v restituci vrácena Městu Rychnov nad Kněžnou 23. 
července 1991. Usnesením zastupitelstva města byla Studánka prodána akciové 
společnosti Matrix Třebešov 4. dubna 2006. 
           Vyvolejme si obrázek Studánky z roku 1855 očima budoucího novináře Patrika 

Blažka (1851-1905), kdy byl ponejprv na Studánce: Byla to tenkráte cihelná chalupa, 
cihly se silně drtily. Cesta byla k ní vozová a moc blátivá. Šli jsme dovnitř. Tam byl v síni 
šenkyš, ohrazené místo hostinského, za nímž byla černá tabule s číslicemi. Otec si dal 
holbu piva a hostinský udělal na tabuli čárku. Vyběhl jsem ven a viděl malou starou 
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kapličku. Byl na ní obraz Cellenské Panny Marie. Díval jsem se na kapličku, sešlou, 
dřevěnou, v níž u oltáře berle visela. Patrně tu byl někdo uzdraven. Pak jsem se napil 
vody ze studánky, jež z kapličky vytékala. Pak jsme šli domů přes vodárnu. Byl to bassin 
na poli nad klášterem (= nad piaristickým gymnáziem), někde blízko nynějších modřínků, 
tam se tlačila voda od Studánky vlastním tlakem a odtud vedena byla tuším do kláštera a 
do zámku. Později byla zrušena a zbyla jenom prohlubeň. 

Druhá vzpomínka je z let 1869 – 1875, kdy v Rychnově na gymnáziu působil 
August Sedláček, autor 15svazkových Hradů, zámků a tvrzí Království českého: V 
Rychnově není tak hezko, ale okolí jest čarokrásné. Asi hodinu od města jest hostinec 
malý v romantickém položení v lese. Kdykoliv jest odpoledne hezky, vždycky se tam 
koná nějaký výlet. Nedávno jsem tam také pekl brambory. Hejno děvčat bylo s sebou a 
nosily chvoj z lesa. Já jsem podpaloval, pohraboval a pečené brambory rozdával. Padla 
jich celá miska a já sotva nějaký snědl. Doplňme z knihy Františka Bauera Potštýnské 
zátiší a výletní místa v jeho okolí, vydané 1891: Les Včelný v okolí rychnovském hodil se 
výborně k založení velkolepé villeggiatury, tedy letního sídla - naší Studánky. 

Studánka se nachází v přírodním parku LES VČELNÝ, geologicky k povrchu zde 
totiž vystupují přeměněné a vyvřelé horniny litického hřbetu. Začněme vzpomínkou na 
období kolem roku 1870 v příspěvku Karla Czejpka Před půlstoletím. Hrstka vzpomínek, 
uveřejněném roku 1924 v almanachu na památku 210letého trvání gymnázia v Rychnově 
nad Kněžnou: Ve Včelném tehda stezky nebyly upraveny; partie u Ivana vypadala docela 
jinak. Svatý Ivan. Ivan byl namalován na prkně, v konturách vyřezán a přibít vysoko na 
smrk ve starém vysokém lese několik kroků od kraje strmé skály. 

Zdola se zdálo, jako by stál na samém pokraji. Skála byla zastíněna hlubokým 
lesem. Bylo tam posvátné šero, jenom stromy šuměly a dole bublal Javornický potok. Do 
Studánky se chodilo v nedělí a ve svátek odpoledne. Nájemcem tam byl pan Nykysa, pak 
pan Havel. Tehdy dobrou pověst měly studánecké preclíky a suchary. Zařízení bylo zde 
zcela jednoduché.  Dětí  zajímala  nejvíce  vycpaná  veverčí kapela, jež byla umístěna v 
šenkovně u stropu. Pan Havel vyráběl též ze šišek, dřeva a mechu lesní muže a Žižky. 
Poslyšme také hlas povolaného starého Rychnováka, aby nám osvěžil obrázek Studánky 
s okolním lesem kolem roku 1930: Chodníčky vysypány žlutým pískem, příkopy 
vyčištěny, v lese několik besídek, které poskytovaly 
dostatečnou ochranu před nenadálou nepohodou. V 
romantických zákoutích a při cestách bylo bezpočet 
udržovaných laviček v jednotném provedení, nad nimiž - na 
kmenech stromů - byly plechové tabulky s nápisy, např. Zátiší 
Elišky Krásnohorské nebo Zátiší Dobrovského. Louky dvakrát 
do roka sečeny, lesní studánky pravidelně udržovány v 
čistotě, lesní velikáni středem péče, jako by byli státem 
chráněni. V lesních porostech jste nenašli jedinou souš, na 
volných místech byly vysazovány ušlechtilejší stromy i aleje. O to vše se staral místní 
okrašlovací spolek. Není důvod nevěřit. Proč jméno tohoto lesa je 
Včelný? Prý včelaři v tomto lese českým králům ošetřovali včely; 
to se dočítáme u Antonína LUDVÍKA v Pověstech a památnostech 
Rychnova nad Kněžnou v kapitolce Studánka. Eduard WEIS 
jinými slovy říká totéž: Za starodávna prý ošetřovali v lese 
Včelném včelaři roje včel a med odváděli královské kuchyni. Po 
žluté značce dojdeme okolo umělé NORY STUDÁNKA, 
vybudované začátkem 60. let 20. století a určené pro zkoušky 
norníků (od roku 1994 je norování upraveno tak, že se pes nesmí 
dostat do přímého kontaktu s liškou) k IVANSKÉMU JEZERU, 
jehož přehrada 82 metrů dlouhá a 7 metrů vysoká byla postavena 
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na Javornickém potoku roku 1907 na ochranu před povodněmi. 
Na IVANSKÉM JEZEŘE bývala i velmi pěkná plovárna a půjčovna loděk. 

Přidáme novinku – od 28. září 2002 tu máme pískovcového vodníka Kristiánka, dílo 
Marcela Sršně ze Záměle. Jméno má podle louky Kristiánky v místě dnešního jezera. 
Vyvolejme ze zapomnění vzpomínku Otmara VAŇORNÉHO, otištěnou 1940 v publikaci 
Rychnov nad Kněžnou a klimatické lézně Studánka - hlasy letních hostí, přátel a 
rodáků: Ale toto jezírko je nejen na pohled krásné, nýbrž je i výbornou koupelnou. 
Jdeme-li od Ivana dále, přijdeme k dřevěné kryté plovárně, kde si můžeme nechat šaty. 
Mimoto má dozorce plovárny i loďky, po nichž sehosté mohou po jezítku projet. 
Mnohokrát jsem jezírkem jezdil po loďce a mohu říci, že to byly nejkrásnější chvíle 
mého pobytu v Rychnově. Se všech stran lesy, čistý horský vzduch, sluneční paprsky a 
ta krásná jízda po loďce! Když jsem – je to už mnoho let – pozval své vysokomýtské 
žáky, abych jim ukázal krásy Rychnova, povozil jsem je také po loďce po Ivanském 
jezeře. Byli nadšeni a i dnes, po tolika letech, s radostí na tu jízdu vzpomínají. 
           Červená turistická značka nás přivádí po proudu potoka k IVANSKÉ SKÁLE, ve  
starší  literatuře  nazývané  i  SKÁLA  SVATOJANSKÁ  nebo  taky  VYŠEHRAD. Pověst 
nás přesvědčuje, že zde žil poustevník Ivan. Vyjděme z faktu, že poustevníci byli 
institucí, mívali svá systemizovaná místa u některých kaplí a s tím bývaly spojeny i určité 
požitky. Kaple ve Včelném však nestála, takže zbývá jen dohad, zda tu nežil např. 
nějaký žebrák. Nebo že by poustevník? V tom případě to rozhodně nemohlo být po 

16. lednu 1782, kdy císař Josef II. vydal patent, podle něhož byli - 
citujeme Pelcla - v Čechách zrušeni poustevníci, lidé zahálčiví, kteří 
žili prostě tu a tam v zemi a nosili vousy a kutnu. Nejbližší kolegy 
poustevníky mohl mít náš Ivan na Potštejně (ten nosil v copu 
paruky peníze) a v Liticích. O něm se dočítáme, že byl lakomec.   
Držme se však raději faktů: Jeskyně byla pravděpodobně mělký 
vstup do budoucí štoly, kde se hledala železná  ruda, a možná se 
tam i strop sesypal. Plastiku původního poustevníka, která tam byla 
umístěna po polovině 19. století, neznáme. Víme jen, že na kameni, 
který sloužil jako stůl, měl džbán, chleba, otevřenou knihu a 

meditoval. Nakonec ho – těsně před první světovou válkou - výtržníci přenesli na Staré 
náměstí a posadili k sochám. Poté tam byl další sedící poustevník s bradkou v hnědém 
přepásaném hábitu, na stolku džbán a chleba. Ten také zmizel, až nakonec v 50. letech 
20. století, kdy jeskyňka byla prázdná, tam  byl  neumělý  nápis  JSEM  V KUNČICÍCH  
NA  BRIGÁDĚ. Doplňme jiný pramen: V jeskyňce skutečně v minulosti pobýval 
poustevník, kterého tu dokonce navštívil i hradecký biskup Jan Leopold z Haye. Jeho 
ztotožnění se svatým Ivanem má také svoji logiku -  1732 utvořili všichni poustevníci v 
Čechách z rozhodnutí pražské konzistoře společný řád sv. Ivana a nazývali se pak 
ivanité. 
            V roce 2000 město ve spolupráci s domem dětí a mládeže tuto raritu obnovilo, 
jeskyňka dostala i nový portál a byla tam posazena figura poustevníka s odvrácenou 
tváří, oblečeného v hnědou kutnu. I ten však vzal za své. I ten však vzal za své. Nu a 
nový Ivan sem byl umístěn v červnu 2002 - na objednávku města jeho hlavu a ruce z 
lipového dřeva vyřezal Vlastimil Borůvka, správce rychnovského kolowratského zámku. 
Ivanská skála byla jedním z příhodných míst, kde nacházeli svůj  úkryt nekatolíci v 
dobách protireformace; připomíná to i nápis na skále: V této samotě čeští bratři za 
krutých pronásledování nalezli útulek poslední. Slzami předků zroseno jsouc, toto místo 
budiž každému věrnému Čechu posvátno.  

. Autorem těchto slov byl Josef VYCPÁLEK (1847–1922, pamětní desku má na 
Společenském centru), profesor rychnovského gymnázia a zakladatel českého 
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tancepisu. Připomeňme z jeho životopisu, že pro Národopisnou výstavu 
českoslovanskou v roce 1895 pořídil obsáhlý seznam lidových tanců a za účast  na  ní  
byl  perzekuován. Pod jeho vedením  se v hostinci U Labutě v Rychnově nad 
Kněžnou 16. září 1882 uskutečnilo jedno z prvních představení Prodané nevěsty na 
českém venkově; za pianinového a harmoniového doprovodu zpívali tehdy místní 
ochotníci, jen v roli Mařenky vystoupila routinovaná primadona inšprucké opery slečna 
Božena RUBEŠOVÁ. Ostatně taky z našeho kraje, z Potštýna, jak se tehdy psalo. 
Připomeňme i slova Vycpálkova žáka Otmara VAŇORNÉHO: Kdykoli se zastavím 
pod Ivanskou skálou ve Včelném, vždy mi slzy vyhrknou, když čtu Vycpálkův nápis. 
V souvislosti s Ivanskou skálou připomeňme Josefa SVÁTKA a jeho romantický 
románový příběh ze 17. století Pomsta cikánova, jehož děj se odehrává i tady. 

Ještě zpátky k Josefu Vycpálkovi – setkáme se s ním v zapomenuté knížce 
Stanislava Jarkovského (to přece byl později slavný Stanislav Guth-Jarkovský) Cesta 
ještě nezarostla v hospodě U Kunců [na jejím místě je nyní vietnamské bistro pod Starým 
náměstím]. V ní se jmenuje Vyhnálek a přišel na setkání po letech mezi své první 
maturanty z češtiny: „Před osmadvaceti lety sem přišel jako mladý supplent, z prvních 
professorů světských, když gymnasium jakožto piaristské bylo zrušeno, a téhle oktávy byl 
v primě třídním… On to byl, který v nich pěstoval símě lásky k vlasti, on uvedl Jezberu na 
pole literární, on učil „své hochy“ práci a povinnosti, když pater Anselmus pro „soukromé 
záležitosti“ toho dbáti nemohl, on jim radil v těžkostech a jich se ujímal,  k němu  lnuli 
doposud  všichni,  jako by jejich  táta byl.  Přávali mu k svátku a nebylo snad jediného, se 
kterým by nebyl dosud ve spojení přátelském… Ten rok po oktávě [1894] byl pak odtud 
přesazen do Čech jižních [do Tábora], ale nebylo to poprvé, co od těch dob zavítal sem.“ 
Že tu je jmenován Vyhnálek, už víme, ostatně řeka Kněžna tu je Hraběnka… 

Pokud opovážlivě zkonfrontujeme s Poláčkovým románem Hrdinové táhnou do 
boje, pak tedy: „V lomu je jeskyně, k níž se víže pověst, že tam Čeští bratří za dob 
pronásledování nalezli poslední útulek. Pak prý tam byla dílna penězokazů. V těchto 
místech roste hojně rulíku zlomocného.“ – Jen prosím, abychom si byli vědomi 
Goethova Dichtung und Wahrheit (báseň a pravda). 

 
 

OD KOUPALIŠTĚ K MAŘENCE 

Od Ivanské skály pokračujeme po červené značce ke KOUPALIŠTI, v době 
svého vzniku (1934) nejmodernějšímu v severovýchodních Čechách. Koupávalo se 
zde i dřív - stávalo tu bělidlo, jen se koupališti říkávalo koupadlo nebo i koupelna. 
Stvrďme poslední z těch slov citací ze spisku Rychnovu do památníku, jehož 
autorem byl starosta města Josef Kalis, vydáno 1891 ve prospěch Pelclova domu 
nákladem vlastním a tiskem Karla Rathouského: Koupelna ve bělidle paní Slavíkové 
rovněž nevyhovuje, an jednak není vždy přístupnou, jednak voda z pravidla jest příliš 
studena. Vezměme za bernou minci informaci, že funkci onoho koupadla můžeme 
přiřknout asi  pět metrů dlouhé prkenné kůlně. Bylo známo, že ji užívaly i ženy 
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místních izraelských občanů, takže je možné, že mohla sloužit i jako židovská 
očistná koupel mikve. 

Před koupalištěm půjdeme vlevo přes mostek k rozcestí turistických cest, 
vpravo zůstává ve svahu bývalé VOSTŘEBALOVO DIVADLO V PŘÍRODĚ, 
otevřené 2. července 1922. Jméno neslo po Rudolfu VOSTŘEBALOVI (1867–1952), 

herci a v letech 1892–1924 režiséru místní ochotnické 
divadelní jednoty Tyl. V tomto letním divadle se hrávalo za 
velké návštěvnosti pilně o každých prázdninách až do 50. 
let 20. století. Nyní zalesněno. Připomeňme jeho slávu – 
v srpnu roku 1939 se tu hrály Perly paní Serafinky. Chcete 
toto divadlo v podání Karla Poláčka? Prosím, tady je citace 
z Okresního města: „Veškeré hostince v okresním městě 
osiřely  a  obyvatelstvo  se  valilo  do  lesa,  neboť  místní 

ochotnický spolek pořádal tam divadelní představení… Na smavém palouku byl 
zbudován jakýsi mlýn z lepenky a dřevěných latí. Opodál se shromáždili hudebníci a 
ladili své nástroje. Správce obecního chudobince Wagenknecht prodával divadelní 
vstupenky. Po každém návštěvníkovi šlehl posupným pohledem, pod jeho velením 
zaujímali měšťané místa na improvisovaných sedadlech; správce úsečně vykřikoval 
a pořádal, mávaje sukovitou holí; přitom neustával střežiti vesničany, kteří se tlačili 
na místa k stání.“ 

Stranou zůstala také vpravo ve svahu dnes už zavalená MACHOVA DÍRA. 
Nebylo to vyústění tajné chodby z rychnovského zámku, jak praví pověst, protože 
zámek býval sídlo, ne pevnost, a ani rychnovský hrad nebyl tak důležitý, že by musel 
mít takovouto atrakci. Přidržíme-li se holých faktů, pak Machova díra - jinde se píše 
jeskyně - své jméno nesla po slabomyslném Václavu Machovi, který v ní celoročně 
žil v 70. letech 19. století, a zde byl i nalezen mrtev. Pravda je, že to byla průzkumná 
štola, ražená v zelených břidlicích při hledání železné rudy na přelomu 19. a 29. 
století a dosahujícíc délky 20 metrů. Budeme na chvíli těmi, co tady kutali, a řekneme 
to jejich slovy - 2,5 metru před čelní ražbou vybíhala levostranná rozrážka, která se 
po jednom metru uhýbala ve směru hlavní chodby a končila ve stejné úrovni. Kdysi 
do ní lezli lidi, a kluci samozřejmě, obě větve byly totiž volné a bez závalu. To už ale 
venku v okolí  nebyly patrné žádné haldy, materiál byl zřejmě už po dokončení 
průzkumu rozvezen a použit pro stavební účely. No a v polovině 60. let 20. století byl 
vchod, odborně řečeno portál, odstřelen a dnes je v místě ražby hustý smrkový 
porost. Závěrem přeci jednu tajnost rychnovského zámku: Koho by napadlo, že 
zámek něco takového má – utajené schodiště. Stačí se podívat na zámek ze strany 
od řeky a uvidíme malá okýnka. Ta jsou od schodů, po kterých chodilo služebnictvo, 
aby nerušilo panstvo. Po tom schodišti, spíš schodišťátku, se nikdy neprovázelo, 
ale až půjdete do zámku na prohlídku, tak si všimněte sošky Buddhy – když mu 
dáte do misky penízek, ukloní se. Ale pro nás je důležité – právě za ním jsou 
jedny z těch dveří do tajného schodiště. Naprosto nenápadné, nikdo jiný si jich 
nevšimne.  
          Na další křižovatce značkované a neznačkované cesty zahneme šikmo vpravo 

dolů úvozem, vlevo ve svahu nad cestou stojí KŘÍŽ. V těchto místech 
jsou pochováni rakouští vojáci, kteří zemřeli během sedmileté války 
1763 v rychnovském špitále; tehdy byl v zámecké jízdárně. I když se 
jedná o trošinku jinou dobu, připomeňme si zde z dětské písničky 
známého generála Laudona, správněji generálmajora Gideona 
Ernsta LAUDONA (1717–1790), rakouského vojevůdce, že se 
dostal do Rychnova nad Kněžnou nerad. Víme to však na den 
přesně - 17. července 1758. To bylo tak: Onoho roku zjara táhla 
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pruská vojska na Moravu, jejich císař Bedřich, hodiv do pevnosti olomoucké na 
4000 kulí, obrátil se do Čech a Laudon jeho vojsko pronásledoval. V Hradci Králové  
pak Prusům docházelo střelivo i potraviny, navíc měli starosti s raněnými, a od 
Pardubic se na ně hrnulo vojsko rakouské. Bedřich tedy poslal raněné, 
zavazadla i děla s větším oddílem do Kladska, Laudon byl poslán k Opočnu, aby 
transport zadržel, a onoho dne na Prusy udeřil. Nepřítel měl však převahu, Laudon 
musel konvoj nejen propustit, ale utéci až k nám do Rychnova nad Kněžnou. Pro 
úplnost dodejme, že Laudon spolu s ruským generálem Soltikovem následujícího 
roku Bedřicha porazil. Ale zpět k našemu putování. 

           Cesta nás vede lyžařským svahem – nahoře vidíme ALTÁNEK z roku 1911 – 
přes Javornický potok, hned za mostem uhneme pěšinkou vpravo a po sto metrech 
dojdeme  k památnému  stromu 260 let staré pověstmi opředené BABYCE (ti 
„nejmístnější“, tedy Habrováci, ale už ne Rychnováci, ji nazývají BABA) o obvodu 
kmene 365 cm. Jak se stalo, že právě tento javor babyka má být zakletá babka, 
vysvětluje např. báseň Josefa Kalise o čertovi, jenž si sem vyjel na výlet. 

I zaklel: Bodejž tebe hrom! 
Hned, babo, stůj, zakletá v strom!  
Řka, zuby strašně vycenil a 
bábu v babku proměnil. 

Jsme na okraji HABROVÉ, s Karlem Poláčkem bychom spíše řekli v 
Kokrhelech pod Skálou. Sem patří klukovské pokřikování z Poláčkových próz 
Císařské manévry na vrchu Budíně (Lidové noviny 30. srpna 1922), Paměti o válce 
rychnovské (Lidové noviny 29. prosince 1935), které však čtenáři znají spíš z knížky 
Bylo nás pět, psané za protektorátu, ale vyšlé poprvé až v roce 1946. Doplňme 
kresbami ze seriálu Vladimíra RENČÍNA Bylo nás pět, který vycházel časopisecky 
1973-74 v Pionýrské stezce: 

  

 
 
K dojasnění uveďme, že pan Kříž byl 

koňský řezník, nežil v Habrové, ale po 
proudu řeky šikmo naproti Staré poště v 
Nových domech na nynějším Pelclově 
nábřeží; řečeno starým rychnovským 
nářečím v Novejch domích (s dlouhým í). K 
Habrovákům tak od Křížových nebylo moc 

daleko, ale že Láňáci s Habrováky válčili, fakt je. Viz Bylo nás pět. 

 
 
Před vedlejší HOSPODOU U MAŘENKY se zastavíme a připomeneme si 

souhrnné cifry za celé 19. století: Rychnov nad Kněžnou míval 41 hospod, čtyři vinárny, 
šest kořalen a pět hambinců či veřejných domů, pajzlů neboli hampejzů, hampýzů aneb 
bordelů. Jejich adresy? Nejbližší odtud zde v Městské Habrové V Emauzích (čp. 792, 
patřil jistému Kuncovi), další Na Krétě v čp. 213 (na dnešním sídlišti Trávník I, 
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provozovatelem byl Josef Naxera), stejně tak poblíž jatek U Součkové, pak U Moravců a 
konečně Pinglton v čp. 347, nazývaný i Na Struhách, nebo dále U Města Prahy, Židovská 
158 (majitelem byl Antonín Naxera). Ta hospoda měla i podivuhodný nápis LIMONÁDOU 
U MĚSTA PRAHY. Zanikla, když ve velké staré červené lucerně na domě se přestalo 
svítit petrolejem. Nebývá zrovna dobrým zvykem psát v průvodci o těchto zařízeních, 
podle pravdy však řekněme, že to byl fakt; ostatně nahlédněme do Poláčkova Okresního 
města.  

 

 

HABROVÁ 
 
Řeka, přes  niž po  lávce  nad  

splavem  přecházíme,  se  jmenuje  
KNĚŽNA. V některých starých 
dokladech se tato řeka uvádí jako 
VODA, VODA RYCHNOVSKÁ, ale 
zřejmě se jí říkalo KNĚŽSKÁ. Tak 
např. 1557 se píše o řece Vorlici, 
která se počíná u Kněžské řeky pod 
městem Kostelcem. Základem jména 

řeky je staročeské slovo kněz ve významu kníže, feudální pán. Pojmenování tedy 
znamenalo, že šlo o říčku v knížecím majetku. Nelze však vyloučit, že slovo kněz má v 
tomto jménu (Kněžská) význam dnešní, tzn. „duchovní“. Potom by mohlo jít o říčku v 
církevním držení. Nejspíše až v 18. století byla přípona -ská nahrazena zakončením -ná 
obdobně podle jiných jmen tekoucích vod, tedy KNĚŽNÁ (s dlouhým á). Snad až v 19. 
století se ztrácel význam přídavného jména, a 
proto je v současné době jen tvar KNĚŽNA 
(s krátkým a). Na mapách z 19. století se 
uvádí ŘEKA KNĚŽNA, ale i KNĚŽNA 
POTOK, KNESCHNA BACH (na katastrální 
mapě z roku 1840), REICHENAUER BACH 
(při tzv. 3. vojenském mapování františko-
josefském 1877-80) a KNIESCHNA (za 2. 
světové války). 

     On by se na to nikdo ani 
nevzpomněl, tak zopakujme aspoň tady my, že v knize „Cesta ještě nezarostla“ píše o 
naší Kněžně Stanislav Jarkovský (známe ho jako Gutha  Jarkovského) řeka pyšného  
jména HRABĚNKA.  

                Budeme pokračovat asi 500 metrů, 
a tak nám zbývá dost času, abychom se 
dívali přes stromy na HABROVSKOU 
SKÁLU. Při této příležitosti můžeme 
vzpomenout nešťastné panny na jelenu z 
městského znaku, jež podle jedné verze - té 
smutnější - právě zde přišla o život, nebo 
volně uvést závěr jiné pověsti:  
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Při jednom nočním vpádu Švédů do Rychnova nad Kněžnou za třicetileté války 

zaznělo útočníkům v uších víření bubnů a veliký hlomoz jako od vojska se blížícího. 
Švédové se obrátili na útěk a z tohoto srázu si krky zlámali. A věřte nevěřte, Panenka 
Maria Svatohavelská se  vznášela  nad městem, stojíc na orlu a majíc 
ohnivý meč v ruce. Tak končí ona pověst a my Panenku Marii 
Svatohavelskou můžeme vidět na obrazech, vznášející se nad Starým 
náměstím a kostelem svatého Havla. Originální její gotickou sošku už 
neuvidíme, někdo ji ukradl. V této souvislosti nechť není zapomenut 
kolorovaný hliněný reliéf Panny Marie Svatohavelské dole s motivem 
kostela svatého Havla, osazený na mořené dřevo, dílo Jana 
MORAVCE. 
      No, my budeme trochu akurátní a ocitujeme si z útlounké knížečky   
Stanislava Dvořáka. Příspěvek k vojenské historii   města Rychnova  
nad Kněžnou: 
      V květnu 1631 přikvapilo na rychnovské panství švédské vojsko 
pod vedením Zdeňka hr. z Hodic a na Olbramovicích, syna Jiřího 
Hodice, bývalého nejvyššího velitele Matyášova vojska. Ztrativ 
konfiskací část svých majetků, uchýlil se do ciziny v roce 1628, kde si 
dal jméno Karel. Padl v bitvě u Wolfenhüttelu 19. června 1641. Jeho pretense u 
švédské koruny a nároky na statky trčkovské – mělť za manželku Albžbětu Trčkovu z 
Lípy – zdědil jeho bratr Karel Václav a mírem vestfálským bylo také stanoveno, aby mu 
Olbramovice byly vráceny. Za vpádu Hodicova bylo město popleněno a hrad zničen. Z 
této doby pocházejí také pověsti o Panně Marii Svatohavelské. Švédové byli v 
Rychnově od 10. května 1639 do 21. února 1640. V březnu 1640 opanovali opět 
Rychnovsko císařští, kteří zase vymáhali na obyvatelstvu potraviny. Hledajíce ukryté 
věci, bořili i domy. 

V pohodě jsme tak došli až k bývalému NEDVÍDKOVU MLÝNU 
po pravé straně, kde tvořil akademický malíř, pravnuk Josefa Kajetána 
Tyla, Lumír NEDVÍDEK (1920–1997). Portrétoval  některé přední 
představitele našeho veřejného a kulturního života, jeho nástěnné 
enkaustiky tvoří uměleckou výzdobu českého velvyslanectví v Pekingu a 
mnoho jeho obrazů je v majetku ústředních úřadů, Národní galerie a 
galerií oblastních i soukromých. Neprozradíme snad nic špatného – jeho 
sestra Maruška, významná pražská lékařka docentka Marie HORÁKOVÁ 
(† 2003), byla studentskou  láskou  Jiřího  Šlitra  na  zdejším  reálném 
gymnáziu.  
           Abychom nezapomněli, u Nedvídkova mlýna bývala MĚSTSKÁ 
PLOVÁRNA předtím, než se postavilo nové koupaliště v lese Včelném. 
Pro paměť zaznamenejme, že ji v 80. letech 19. století postavilo 
Plovárenské družstvo a existovala do začátku 30. let 20. století. Nalézala 

se na mlýnském náhonu, který vede od horního Nedvídkova splavu na Kněžně (nad 
hospodou U Mařenky) až ke spodnímu splavu - v konečném úseku přímo kolem 
mlýnské budovy. Plovárna byla před mlýnem asi 50 metrů proti toku při pravém břehu 
bezprostředně pod kopcem, asi tak ve výši vysokých dosud stojících smrků, které 
zasadil mlynář Nedvídek roku 1906.



23  

 
 

 

 

Tvořilo ji obdélníkovité rozšíření náhonu o velikosti asi 20 x 10 metrů, kolem 
paluba z prken, na které se navštěvnící zdržovali, případně slunili, a převlékací 
kabiny. Na starých f otografiích byli vidět návštěvníci v koupacích kostýmech, 
připomínajících u pánů spíše dlouhé spodky, u dam jakési koupací šaty. V 70. 
letech 20. století se postupně zanášelo bahnem, pak zaváželo odpadky a 
zeminou, až bylo zcela srovnáno se zemí. 

Vlevo před mostem, vedoucím na hlavní silnici, je RODNÝ DOMEK 
VÁCLAVA ALOISE JUNGA (1858–1927), překladatele z dánštiny, angličtiny, 
španělštiny a ruštiny, např. pozoruhodný překlad Evžena Oněgina. Byl znám i jako 
básník, od roku 1887 přispíval do Lumíru a Máje a jeho verše Nad rodnou chatkou 
prý nadchly Josefa Václava Sládka a Jaroslava Vrchlického. Hlavním Jungovým 
dílem  byl  Slovník  anglicko–český  (1906–1911).  Jeho 
pamětní deska, kterou vytvořil Leoš Kubíček, byla 
odhalena 1931. Po Jungovi bylo pojmenováno toto 
nábřeží roku 1929. 

Hlavní silnice nás vede vpravo k vlastnímu 
RYCHNOVU NAD KNĚŽNOU. A i když k místu, kde 
stávalo piaristické gymnázium dojdeme, vzpomínáte si, 
že  Poláček  ve  svých  románech  Okresní  město  a 
Vyprodáno o něm mluví jako o citadele? Inu, něco na tom postřehu je. Ale vraťme se 
k našemu Rychnovu. Město nemá zakládací listinu, první zmínku o něm nacházíme 
na pergamenu z roku 1258, který je uložen v klášteře Sankt–Florian u rakouského 
Lince a na němž je podepsán i dvořan Přemysla Otakara II. Hermann de Richenawe. 
Tedy náš Heřman z Rychnova. Doporučuji kliknout si na ten odkaz, jeho jméno je 
vlevo na druhém řádku od konce. Místní jméno Rychnov vzniklo počeštěním 
německého jména Reichenau, jež má původ ve spojení ze der richen ouwe - na 
bohaté, výnosné nivě. Motivem tohoto místního jména bylo spíše zbožné přání 
zakladatele osady než konstatování skutečného stavu. Uveďme pro úplnost, že jsou 
známy i další výklady o vzniku názvu RYCHNOV, to vše ze starší literatury. 
Odvozován ze slov rychlov podle rychlého běhu jelena, 
který je spolu s pannou ve znaku města, rajnava s 
významem lučinatý koutek mezi stráněmi porostlými 
lesy, richenave/ richenawe/ reichenawe - latinizované 
slovo s významem lesní újezd, místo vymýcené, 
rychnov - ochoz lesů a luhy v nich obsažené, či ze 
spojení reiche Au - nebo reiche Aue - německy bohatá 
niva, nebo dokonce auf der reichen Au - na bohaté 
nivě.  Uveďme,  jak  a  kdy  se  město  poprvé  uvádí: 
Richenawe   (1258),   Richenowe   (1267),   Richnow 
(1337),   Rychnow   (1654),   Reichenau   (1720),   Richnow   Saukeniczky   (1790), 
Richnowium (1790), Stadt Reichenau (1836), Rychnov (1850), Rychnov nad 
Kněžnou (1880), Rychnov nad Kněžnou / Reichenau an der Kněžna (1890), 
Reichenau an der Knieschna / Rychnov nad Kněžnou (1939), Rychnov nad Kněžnou 
(opět 1945). 
 

Zpátky ke slovu richenawe. Georg Mikesch uvádí: Podařilo se objevit nějaké 
nové prameny k této události [první zmínce o Rychnově 1258], případně týkající se 
zakladatele města Herrmanna von Dürnholz, ale také von Thyrnholtz, v počeštělých 
verzích figurujícího jako Heřman z Drnholce. Také co se původu jména Rychnov 
týče, kde se střetávaly dvě teorie – jedna vycházela ze spojitosti jména s označením 
„reiche  Au“  (analogicky  se   jmény  jiných  „Rychnovů“  v českém  prostoru),  druhá 
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vycházela z toho, že se jedná o odvozeninu od slova „richenawe“, snad vandalského 
původu. To by bylo mimořádně zajímavé, neboť po stránce teritoriální by vazba na 
území obývané Vandaly neboli Silingy (Slezsko!) existovat v dávných dobách mohla. 
Silingové nikdy území Slezska neopustili, i když se část jejich kmenového svazu 
(později označovaná za Vandaly) vydala na putování napříč Evropou, nakonec až do 
Španěl a do severní Afriky. Ale i v době trvání africké říše existoval intensivní styk se 
starou slezskou vlastí – jsou např. dochovány záznamy o tom, že se zástupci té části 
národa, která zůstala ve staré vlasti (tj. ve Slezsku) účastnili sněmů v království 
Vandalů v Africe apod. Silingové zřejmě dali podklad pozdějšímu německému 
osídlení Slezska, které jinak nelze vysvětlit, jelikož neexistují např. žádné zprávy o 
tom, že by ve Slezsku později docházelo k nějaké formě německé kolonizace za 
přílivu osídlenců ze západu apod. 

Připojuju rouhavou poznámku, že je škoda, když nenacházíme v dějinách 
města nějakého pana Rychnu, co měl třeba dvůr. Pak by přípona -ov (novočesky - 
ův) byla nejnáležitější: Rychn+ov = Rychnov. 

 
 

OD PIVOVARU K ZASTÁVCE 
 

 

Mineme po levé straně MĚSTSKÝ PODORLICKÝ PIVOVAR a připomeneme 
si původní renesanční TRČKOVSKÝ ZÁMEK (1578, toto plátno je umístěno na 
slavnostním schodišti zdejšího kolowratského zámku, ale ve skutečnosti jde o 
zobrazení zámku v Častolovicích). Ten stával v těchto místech do roku 1690 a po 
pozdějších požárech byl snížen pouze na přízemí, které se dnes ztrácí v komplexu 
budov rozšířeného někdejšího pivovaru. 

Po pravé straně v Trčkově ulici naproti si všimneme nenápadného domu, 
kdysi firmy DŘEVOPRŮMYSL ADOLF BOUČEK. Založil 
ji v roce 1915 Adolf BOUČEK (*1877), který kolem roku 
1925 vymyslel a společně se svým synem uvedl do 
výroby stavebnici s názvem 
Boučkova skládanka, jejíž 
dřevěné barevné tvary 
rozvíjely    nejen     dětskou 

fantazii, ale i drobné motorické svaly dětských rukou. Po 
roce 1948 bylo jméno autora z obalu stavebnice 
odstraněno, ale skládanka byla až do roku 1980 
používána nejen jako hračka, ale i školní pomůcka. 
Vidět ji můžeme v Muzeu hraček na Starém náměstí. 

Hlavní silnice nás vede dál, přejdeme po betonovém mostě a za ním uhneme 
vlevo a vidíme STAROU POŠTU. Nejstarší zmínka o ní je k době kolem 1630 a v 80. 
letech 18. století je na mapě poštovních spojů poprvé uváděn i Rychnov. Můžeme-li 
věřit pověsti, pak zde přepřahal císař Josef II., pokračoval k nedalekým Ještěticím, 
kde se zdržel v lázeňském domě. Od té doby se tam říká Císařská studánka. Z této 



25  

 
 

 

 

pošty bylo 1792 zřízeno první pravidelné poštovní spojení Rychnova se světem. 
Správce a dopravčího listů Jana Václava CÍSAŘE z Rosenfeldu (* ani † nezjištěny, 
zato víme, že byl i purkmistrem města) jmenovali však skutečným c. k. poštmistrem 

až roku 1815. Ještě roku 1836 byly nejbližší pošty v 
Náchodě a Vysokém Mýtě. 

Za Starou poštou po pravé straně stojí 
PELCLŮV RODNÝ DOMEK, který poznáme podle 
pomníčku na zahrádce před ním (u příležitosti jeho 
odhalení 1870 byla vydána cínová medaile). František 
Martin PELCL (1734–1801) studoval na  zdejším 
nižším piaristickém gymnáziu, 1775 vydal Novou 
kroniku českou a 1790 česky psanou Novou kroniku 

českou, nejčtenější knihu o našich dějinách z doby předbřeznové. 13. března 1793 
se stal prvním profesorem obnovené stolice českého jazyka a literatury na pražské 
univerzitě a své přednášky zahájil německy proslovenou akademickou nástupní řečí 
O užitku a důležitosti českého jazyka (Akademische Antrittsrede über den Nutzen 
und die Wichtigkeit der böhmischen Sprache). Že tu mluvíme o pražské univerzitě, a 
ne o Univerzitě Karlově? Pelcl totiž nebyl profesorem Univerzity Karlovy, jak by se 
mohlo lehkomyslně předpokládat, ale Univerzity Karlo-Ferdinandovy. Po komensku 
názorně: Skupince česky smýšlející šlechty a vzdělaných mužů-buditelů první 
generace se podařilo prosadit zřízení stolice českého jazyka na pražské Karlo- 
Ferdinandově univerzitě. Stalo se tak 140 let poté, kdy Ferdinand III. vydal zakládací 
listinu, kterou spojil staroslavné pražské vysoké učení, založené Karlem IV., s 
jezuitskou Akademií v Klementinu, kde působila od r. 1556. 

Jeho příjmení se psalo i PELZEL; např. Josef Dobrovský 6. března 1810 v 
dopise tvůrci spisovného slovinského jazyka Bartolomejovi KOPITAROVI uvádí, že 
pravé jméno Pelclovo jest Pelzel. Málo je známé, že mu roku 1773 byla nabídnuta 
výuka češtiny na Vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě a profesura 
dějepisu v Erfurtu; odmítl, nechtěl opustit Čechy. Jeho kruhová plaketa je umístěna 
na rychnovském Slavíně. Citujme z jedné zapomenuté staré knížky: Na starém, dnes 
už zrušeném malostranském hřbitově v Košířích nalézá se v řadě jiných památných 
rovů i zapomenutý hrob českého dějepisce a profesora naší univerzity Františka 
Martina Pelzla [psáno s písmenem „z“], rodáka rychnovského, jehož buditelský význam 
v době našeho obrození byl veliký.  Z košířského hřbitova, kde uloženy jsou dosud i 
pozůstatky Gustava Pflegra Moravského, přeneseny byly už nejedny památné kosti na 
Vyšehrad a na Olšany. Snad i v těch případech stane se brzy podobně, než dojde k 
parcelaci …Tak se stalo i s Karlem Jaromírem Erbenem v roce 1907 – od té doby jsou 
jeho pozůstatky spolu manželčinými na Olšanech v hrobě dcery a jejího muže historika 
Antonína Rezka. Původní náhrobek F. M. Pelcla byl odtud proto přenesen 1994  na  
nový  rychnovský  hřbitov, ale bez pozůstatků Pelclových. V Rychnově nad Kněžnou 
bývalo po něm pojmenováno gymnázium (to znovu 1989), muzeum a divadlo. Mohla by 
tak platit slova ze staré básně Vojtěcha Nejedlého: „Projdou léta, národové zhynou, 
jméno tvé se bude stkvíti.“ 

Ke čtení můžeme doporučit mj. jeho Paměti, sžíravou kritiku klerikalismu. 
Např. zápis k 13. únoru 1783: „Kněží kajetánci byli vesměs šlechtici a docela 
neužiteční darmožrouti. Jejich zakladatel ustanovil, že nemají chodit žebrotou, nýbrž 
že si mají dát almužnu přinášet domů. To je věc velice pohodlná, pokud totiž lid byl 
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tak hloupý a nosil jim žrádlo až k hubě.“ Nechť je nám prominuta právě tato citace, 
ale nezasvěcený člověk by získal při pohledu na portrét Pelclův (nosil cop), že šlo o 
člověka copařského, což v pozdějších dobách znamenalo zpátečnického. Pelcl byl 
ve skutečnosti pokrokový, vzdělaný a ušlechtilý. Prapravnuk F. M. Pelcla Carl 
Ferdinand CORI (1896-1984) spolu s manželkou Gertrudou Theresou Cori (1896- 
1958) obdržel 1947 Nobelovu cenu za medicínu. 

Přejdeme-li na chvilku most, pak na průčelí čp. 424 vedle bývalé hospody U 
Joštů (čp. 426) uvidíme ve výklenku nenápadné a časem už vybledlé vyobrazení 
svatého Floriána. Podle etnografa Rudolfa Zrůbka může jít o práci barokní, snad 
dokonce Jana Antonína WOCZASKA (VOCÁSKA)–HROŠECKÉHO (1706–1757), s 
jehož pracemi se setkáváme v kolowratském zámku. Dílko obnovil Josef 
ŠTOLOVSKÝ. Podél řeky po proudu docházíme po 300 metrech (minuli jsme lávku) 
k dalšímu mostu, před nímž stojí RODNÝ DOMEK OTMARA VAŇORNÉHO (1860– 
1947), klasického filologa, překladatele z latiny (Vergilia, Ovidia), řečtiny (prvý český 
překlad celého Homéra) a němčiny (Goetha). Jeho pamětní 
síň mají ve Vysokém Mýtě, kde působil 32 let na gymnáziu, 
a po pravdě musíme uvést, že v Rychnově nad Kněžnou 
ne. Ostatně ani Josef Vycpálek, jen Karel Poláček, ale až 
50 let po své smrti. – Dcera Otmara Vaňorného Zdeňka 
(1898–1972) si vzala za manžela etnografa Vratislava 
Vycpálka. Až dojdeme na Slavín, připomeneme si, že jeho 
busta byla ukradena a policií objevena. 

Po chodníku u hlavní silnice směr Dobruška jsme tak uhnuli vpravo kolem 
hotelu Labuť a dostáváme se přes silnici k ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE, zřízené 1913; 
do roku 1969 tu stála bouda. 

 
 

OD KOCOURKOVSKÝCH UČITELŮ K 
ŽIDOVSKÉMU HŘBITOVU 

 
Kousek za zastávkou Českých drah přejdeme koleje a pěšinkou šikmo vpravo 

vzhůru se dostáváme ke zbouranému DOMKU 
KOCOURKOVSKÝCH UČITELŮ. V něm na jaře 1914 
gymnazisté, bydlící zde u Čermáků na privátě – nazývali 
ho katovna v pustém lese, parodovali tehdy populární 
učitelská pěvecká tělesa. Už za tři týdny secvičování 
podnikalo dvanáctičlenné studentské pěvecké sdružení 
tournées po okolních vesnicích.  

 
Teprve však po první světové válce vystupovali dva z těchto studentů Josef 

Káš a Svatopluk Venta v kabaretu Červená sedma jako členové Pěveckého sdružení 
učitelů kocourkovských (PSUK) čili KOCOURKOVŠTÍ UČITELÉ. "Jedné květnové 
soboty v roce  1914  byli  občané  bydlící  v sousedství  starostudentského  kvartýru u 
Čermáků vystrašeni  srdcervoucím  řevem.  To  studenti  doma  zpívali.  Občané a 
živnostníci kolem bydlící velmi na to žehrali a hubovali, řkouce, že by bylo lépe, 
kdyby si studenti raději hleděli knížek a učili se. Nakukujíce oknem viděli pouze, jak 
polonahý jinoch řídí sbor jiných, rovněž polonahých jinochů (bylo právě sobotní mytí). 
Sousedé říkali, že je to ostuda. Nevěděli, bláhovci, že právě tam, ve studentské jizbě 
vznikla první myšlenka parodovat velká pěvecká tělesa," zapsali zpětně Kocourkovští 
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do své kroniky. My doplníme, že 23. listopadu 1913 uspořádala Občanská beseda 
koncert Pěveckého sdružení pražských učitelů v Národním domě. Toto sdružení 
předvedlo především skladby od Foerstera, Kunce, Nováka, Pally a Smetany, a 
protože se jednalo o koncert mimořádné kvality, jehož účinkující byli známí po celé 
Evropě (účinkovali mimo jiné v Lucembursku, ve Vídni, Bruselu, Paříži nebo Remeši), 
odpovídaly tomu i ceny vstupného 4, 3 a 2 K k sezení a 1 K k stání. Asi překvapí, že až 
na Miroslava Zápala, který s nimi ostatně působil jen krátce, nebyli učiteli. Jejich 
vedoucím byl lékař Josef KÁŠ (1897–1960, který později vydal i lékařské anekdoty pod 
pseudonymem Jan z Kocourkova).  

K řediteli slavného pražského kabaretu Červená sedma Jiřímu Červenému je 
přivedl jejich kamarád Karel POLÁČEK. A jak to mělo být? Přišli jednoho dne s 
dlouhým  hubeným  mladíkem Josefem Kášem, zazpívali „Baladu na váhu“ a „Oslavný 
sbor“, který končil apotheosou „Budiž oslaven“, při čemž se poslední slovo 
opakovalo zpěvně několikrát, takže se správným akcentem bylo slyšet osla ven a jeden 
ze sboru opustil samojediný se smutkem v tváři jeviště. Mezi zakladateli 
Kocourkovských učitelů, který všecko organizoval, ale zpíval špatně, byl potomek 
ochotníka, o kterém píše Jirásek v kronice U nás, jinak bratranec rychnovského 
starosty Čeňka Langera Rudolf KUDRNÁČ. Později lékař v Hronově a dlouholetý 
předseda tamního ochotnického spolku. 

Největší sláva později osmičlenného kabaretu Kocourkovští učitelé - jejich 
výrazem řečeno představitelů popukalistiky - vrcholila ve 30. letech 20. století. Do roku 
1958 měli 1390 veřejných vystoupení (mj. v Rychnově nad Kněžnou devětkrát, v 
Dobrušce sedmkrát a v roce 1947 na Dnech československé kultury v Londýně), zpívali 
ve filmech např. Kariéra Pavla Čamrdy (1931), U nás v Kocourkově (1934), Katakomby 
(1940) a Z českých mlýnů (1941), vytvořili 150 původních skladeb, natočili 18 
gramofonových desek a na rozdíl od V+W byli nepolitičtí. Z jejich repertoáru: Otoman a 
lesní panna, Balada o hřídeli osmkrát zalomené a Balada na váhu. Abychom si udělali 

trochu představu, pak např. Balada na váhu byla parodií na 
stejnojmenný sbor Vítězslava Nováka v podání Pěveckého 
sdružení moravských učitelů; zatímco Novák apoteozoval 
slovenskou řeku Váh, Kocourkovští učitelé pěli o obyčejné 
decimálce. Někdy s nimi zpíval Vlasta Burian, který byl sice ve 
fraku jako ostatní, ale s nahou hrudí a místo not si držel 
náprsenku. Kolem roku 1930 angažoval Kocourkovské učitele i 
původní Radiojournal, kde působil v hudební sekci Anatol 
Provazník, zase Rychnovák. Tímto technickým prostředkem stali 
se Kocourkovští učitelé známými po vlastech českých. Drželi se 
až do let padesátých, kdy jim byly zakázány černé fraky a mohli 
zpívat jen v civilním obleku. To jsme se volně přidržovali 

vzpomínek Václava Koláčka, maturitní ročník 1922. 
Buďme názorní a ocitujme z první republiky dopis poslaný do Radiojournalu 

učitelským sborem Obecné školy v Kostomlatech u Nymburka, který reagoval na 
recesistické užití nominativu místo akuzativu v „Receptu na trampskou píseň“ Vezmi 
vášeň krásných retů / vraž do toho Margaretu / zapal ohně táborové / a máš píseň pro 
trampové: “Protestujeme, aby byly vysílány písně od takových pochybných individuí, 
která se vydávají za učitele a zdiskriditovávají tak dobré jméno českého učitelstva, a 
nevědí ani, že 4. pád množného čísla od slova tramp je trampy a ne trampové.“ – 
„Balada o hřídeli osmkrát zalomené“ připomínala nacistické cenzuře narážky na hákový 
kříž i osu Berlín–Řím-Tokio, a musela se proto uvádět jako „Balada automobilistická“. - 
Kvůli jejich písni „Život je pes“, napsané na konci 2. světové války, měli problém po 
roce 1945 s ministrem školství Zdeňkem Nejedlým, který se jí cítil dotčen a cítil v ní 
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narážku na svou osobu (Protože co snědla a po čem tak zbledla / to byla známá bedla 
jedlá / místo jedlá byla nejedlá / už za ní nechodím na špacír / do lesa zelenýho). 
Dodejme ze vzpomínek Josefa Káše: „První koncert byl 7. srpna 1926 v našem 
rodákově v Rychnově nad Kněžnou a poslední řízením osudu také v Rychnově, a to 
28. června 1958. Do politiky jsme se mnoho nemíchali, ale přece ty malé výlety do 
politické satiry nám nakonec zlomily vaz, takže jsme v roce 1958 byli odepsáni 
z našeho veřejného života.“ 

Původní domek Kocourkovských  učitelů, stojící  do 
roku 2007 ve staré rychnovské čtvrti LÁŇ, necháme po 
naší pravé ruce, až se dostaneme přes hlavní silnici 
(výpadovku na Hradec Králové) šikmo vpravo vzhůru k 
ŽIDOVSKÉMU HŘBITOVU - mrtvoloži, které sloužilo 
svému účelu od r. 1616 (některé prameny ale uvádějí 
založení již r. 1588). V areálu se nalézá 400 náhrobních 
kamenů, mezi nimiž je množství cenných barokních stél. Podle zjištění Jiřího Fiedlera 
ze Židovského muzea Praha v červenci 2001 je v horní části nejstarší náhrobek z roku 
1647 - do té doby se uváděl o sto let mladší z 18. století. V márnici je mj. židovský 
svícen i původní tabulka z dnes už neexistujícího Poláčkova rodného domku s tehdy 
přijímanými údaji o konci jeho života. Na tomto hřbitově najdeme i hrob rodičů Karla 
Poláčka.  
            Snímkem si připomínáme  natáčení  televizního  dokumentu  „Karla Poláčka 
předsíň věčnosti“ režisérky Dagmar Průchové na jaře 2010. Připomeneme, že i v 
našem městě se mohli Židé od počátku 16. století usazovat jen ve Vykázané ulici 
(nynější Havlíčkově) a v těsné blízkosti synagogy (Židovská ulice, později Palackého), 
jejich domy nemohly být očíslovány arabskými číslicemi, ale římskými, a od dob 

Ferdinanda I. až do roku 1781 museli nosit jeden 
rukáv žlutý nebo kruh ze žlutého sukna na prsou. 
Jejich konečné zrovnoprávnění přinesl až rok 1857.  

Pokud vás upoutalo, že jsme petitem označili 
vykázanou ulici, pak drobnost – z rohu Starého 
náměstí šla téměř souběžně Nekázaná ulice, později 
Havlíčkova. 1659 dostal Rychnov právo řídit se jako 
města královská, 1650 bylo v Rychnově 14 
židovských rodin, počet vzrůstal přistěhovalectvím z 

Moravy a Polska. Tehdy museli slibovat, že nebudou čelit proti obci křesťanské, že proti 
lidu křesťanskému nebudou válčit, že budou s křesťany spravedlivě handlovat, že se 
nebudou dopouštět šizuňku ani kupovat podezřelé věci a že budou zachovávat 
všechna nařízení písemná i ústní. Židé podléhali jurisdikci vrchnosti, nikoliv městské, 
nazývali se Schutzjuden der Hochgräfl. Kolowratschen Municipalstadt Reichenau. O 
zdejších šucjudech se často pak píše ve spisech. Za nacistické okupace byl tento 
hřbitov určen k likvidaci, jeho zničení však zabránilo vedení města, když ho v roce 1941 
koupilo za 4000 protektorátních korun. 

Do Židovské ulice vedla i malá ulička z rynku k synagoze, před níž v prostoru za 
domy býval tandlmarkt, kde Židé prodávali nejrůznější staré věci, veteš. Ta ulička tu 
byla až do roku 1848 a každý večer musela být uzavírána řetězem,  neboť židovské 
gheto nebylo po západu přístupné křesťanům. Ještě další podrobnosti? 1775 bylo 17 
židovských domů, 1840 po požárech 14 (1830 shořel archiv místní židovské obce). 
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Vezmeme-li do rukou Poláčkův román Vyprodáno, pak se tam dočítáme: 
Zastavili se před branou hřbitova. Český a hebrejský nápis přál pokoj živým a varoval 
před rušením klidu mrtvých… Písková cesta se klikatila mezi hroby, zapadlými hroby, 
zarostlými modrým zvonkem, mochnami a psárkou; hroby, do nichž se propadaly 
pískovcové pomníky, podobné deskám Mojžíšovým; čtvero ročních počasí napolo 
z nich smazalo hebrejská písmena, čtverhranná a teskná, z nichž citlivý sluch slyší 
zaznívati starodávný žalozpěv. Pod polními květinami, nežádanými a nepěstěnými, 
leželi staří židé, proměněni v hlínu a beztvarý přelud. Potom jich přicházeli k novým 
hrobům, k pomníkům připomínajícím lesklé kredence, pokrytým zlatými nápisy a 
zdobnými ornamenty, které se zhlédly v katolické okázalosti. Kovové a mramorové 
hrobky hostily továrníky, kteří chodívali do synagogy v lesklém cylindru a kolem krku 
si kladli hedvábný  talis, vyšívaný zlatem; kteří pak vydržovali guvernantky svým 
dětem, oděným v modré kabátky s blyštivými knoflíky. Nyní tu odpočívali, ovroubeni 
pestrým kvítím, pod zlatými nápisy, které hlásaly, že prožili svůj věk v blahobytu … 

 

 
 

POHLED NA MĚSTO 

Vraťme se na hlavní silnici a vyjděme po ní vpravo nad 
židovský hřbitov. Za zatáčkou nahoře vpravo je jedna z nesčetných 
rychnovských soch a my se u té, jež představuje ECCE HOMO (Ejhle 
člověk, jinde se uvádí Kristus v okovech, Kristus trpitel), zastavíme. 
Nebo uhneme vlevo na novou komunikaci a najdeme si mezi nově 
stavěnými domky místo, odkud bude VÝHLED NA MĚSTO. 

A teď se zavřenýma očima, jak to vypadalo před 
nějakými 500 lety – čtěme v Jiráskově Husitském králi, kde je o tom, 
jak Noëma viděla poprvé Rychnov: Les přestal a jakoby se temná 
opona rozhrnula. Před nimi jaký rozhled! Noëma rychle vystoupila 

z vozu; a již stál u ní její muž, seskočiv hbitě s koně. Zahleděla se na půlnoc na 
bledě modravé pásmo dalekých hor. „Krkonoše,“ jmenoval Rychnovský, „a tu Orlické 
hory.“ Ukázal na levo i před sebe na bližší tmavší pruh lesnatých kopcův a hor. A 
Nöema pohlédnuvši tím směrem, zvolala: „A to je Rychnov!“ Bílá její ruka ukazovala v 
před, kde dále za plání patrně nad údolím, jehož odtud nebylo viděti, týčil se na skalce 
hrad s kulatou věží a při něm část města roubených domů… „Rychnov,“ opakoval jeho 
pán. „Abys tam byla šťastna, Noëmo,“ dodal vroucně. A před 130 lety? Tehdy byly 
kolem nás rozestavěny dlouhé rámy, obdélníky mnoho metrů do délky a skoro dva 
metry vysoké, zrobené ze silných trámů, šindelovou stříškou po celém okraji chráněné 
a na celém obvodu malými hřebíčky pobité. Na tyto rámy napíchali mistři soukeničtí 
svoje půlky, tj. dlouhé kusy suken, aby - proti slunci postaveny - pěkně se vysušily, 
protáhly a srovnaly. V chalupách bychom našli stavy, kde tkalci odehrávali svoji 
jednotvárnou písničku Nouze sem, bída tam. Na dvorcích stály sudy, do nichž se 
sbírala moč (obsahovala čpavek), používaná k výrobě sukna.  
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To byl ještě RYCHNOV SOUKENICKÝ, kdysi - vedle Broumova - nejvýznamnější 
středisko soukenictví v Čechách. V té době však už ztrácelo svou slávu. 1835 žilo v 
Rychnově 3950 obyvatel, z toho bylo 1896 mužů a 2054 žen. V tomto roce zemřelo 118 
rychnovských obyvatel a narodilo se 156 dětí. V Rychnově žili řemeslníci a živnostníci:  
3  kožešníci,  5  mlynářů,  1  kloboučník,  14  krupařů,  1  punčochář,  15 pekařů, 1 pasíř, 
18 řezníků, 3 řemenáři, 4 perníkáři, 2 sedláři, 6 hokynářů, 1 kolář, 1prádelník, 4 kováři, 5 
zámečníků, 1 cvokař, 1 puškař, 3 soustružníci, 4 bednáři, 1brusič, 1 kominík, 1 prýmkař, 
4 sklenáři, 2 voskaři, 2 knihaři, 1 chirurg, 2 lékaři, 1 lékárník, 5 kupců, 6 tkalců, 4 barvíři, 
2 soukeničtí valcháři, 5 obchodníků suknem, 5 obchodníků plátnem, 25 krejčovských 
mistrů, 1 jirchář, 2 koželuzi, 10 stolařů, 15 ševců, 4 mečíři, 6 provazníků, 1 páleník, 7 
mydlářů, 1 vinárník, 25 hospodských, 2 malíři, 1 mistr zednický, 2 mistři tesařští, 403 
soukenických mistrů, 102 soukenických tovaryšů, 23 postřihačů. Celkem se zabývalo 
soukenickým řemeslem 1308 osob, kteří využívali 80 předacích a 400 tkalcovských 
stavů. V 80. letech 19. století byla na chodu 420 stavů závislá existence 1480 lidí.  Po 
celém okolí a pohoří orlickém dávali až k Náchodu rychnovští soukeníci vlnu v množství 
po půl libře k domácímu ručnímu spřádání. Kolem roku 1900 se ještě na 100 rodin 
zabývalo soukenictvím a na výrobě se podíleli, jak bylo běžné, všichni členové rodiny. V 
okolí byly početné valchy a přádelny. A opět se zadívejme na město před námi v době 
kolem roku 1880: Řeka nebyla regulována (1931), bez betonových mostů (1934). 
Chybělo veřejné elektrické osvětlení (1905), až 1902 měl Národní dům acetylenové 
osvětlení a 1910 elektrické. Ještě nestála Veřejná okresní nemocnice Františka Josefa  
I. (1892, nyní Oblastní nemocnice, první sanitní auto měla 7. 7. 1940) a vůbec už ne 
poliklinika (1977), nemluvě o výškovém pavilonu Oblastní nemocnice (1995), ale už tu 
byl zřízen telegraf (1869). Na Starém náměstí bývala kamenná kašna 1841-1896 (nyní 
obnovená) a hodně sešlých dřevěných domů s podsíněmi (první se zastavěla 1861); 
Staré náměstí už bylo vydlážděno (1841; předlážděno 1958). Nejezdily autobusy (první 
linka Solnice - Doudleby nad Orlicí 1927) ani vlaky (1893), právě se pojmenovávaly ulice 
ve staré části města po významných osobnostech (1884) a ještě nebyl novodobý 
vodovod (1896) ani mozaikové chodníky (1912). Už se však stavěla dívčí škola (1882, 
nyní ZŠ Komenského), ale ještě ne chlapecká (1905, teď ZŠ Masarykova ), ani nad 
poštou c.k. odborná škola tkalcovská (1897). 

 
Neexistovala  dnešní  střední  průmyslová  škola  (až  1953),  ale  už  vznikla 

Průmyslová škola pokračovací (1881) - v jejím prvním ročníku se  13 řemeslům učilo 37 
žáků; vyučovalo se v neděli dopoledne, od roku 1888 dopoledne a od 1905 v neděli 
dopoledne a ve středu odpoledne. Vznikaly spolky – Okrašlovací a ovocnický spolek pro 
Rychnov nad Kněžnou a okolí (1882; v jeho kronice se mj. dočteme k roku 1882: K 
návrhu jednatele R. Pecky bylo obecní zastupitelstvo vyzváno, aby dbalo toho, by 
záchody a mrvišťata na ulice veřejné vysazené odstraněny byly, aby od spolku slavné 
obecní zastupitelstvo písemně upozorněno bylo), Sokol (1885, prvními zakládajícími 
členy se stali mj. rodák žamberský a vynikající vídeňský chirurg Eduard Albert spolu s 
profesorem  rychnovského gymnázia Josefem Vycpálkem), dobrovolní hasiči už 1871 
(profesionální Hasičský záchranný sbor okresu Rychnov nad Kněžnou 1970), až jich v 
Rychnově bylo na konci 1. republiky 75, mezi nimi Orel (1922) a Dělnická tělocvičná 
jednota (DTJ 1921). 
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            Pošta (donedávna územní  vojenská správa, 
nyní budova soudu na náměstí Karla Poláčka) už 
stála od roku 1810 na Novém náměstí a pan 
poštmistr měl vozy úpravné a postiliony pěkně 
vystrojené. V Rakousku totiž podle instrukce z roku 1831 
byl slavnostním krojem postiliona červený frak černě i 
stříbrně lemovaný, bílé jelenicové kalhoty do vysokých 
bot, na hlavě dvourohý klobouk s vysokým chocholem a 
nezbytným doplňkem poštovního panáčka byla postilionská trubka. Ještě tu 
nekoncertoval před svou uměleckou poutí za oceán přeslavný mistr hudby české 
Antonín DVOŘÁK, to až 15. května 1892 v sále Puchweinově, ani se nepromítalo 
kino (poprvé 20. května 1914 v Národním domě). V Rychnově vycházely noviny 
Podhořan (jen 1885), Posel z podhoří (od 1898), Obrana lidu - časopis českého 

dělnictva a Karel Rathouský tiskl Betanii – biblický 
časopis k probouzení a pěstování křesťanského života 
(vycházela v Bystrém u Nového Města nad Metují). Pro 
srovnání s tím nyní: Orlický týdeník vychází v úterý a 
pátek, Rychnovský zpravodaj měsíčně, Rychnovský 
deník denně a internetové zpravodajství je na 
www.orlicky.net. Zalykali bychom se údaji, proto si 
historický pohled doplňme jen koptářem s koptem, 
máselníkem    s dřevěnou    putnou    a    kvasničkářem 

s pivovarskými kvasnicemi.  
            

          Že chcete i jiná řemesla z dob dávno 
i nedávno uplynulých? Nabízíme kohátníky 
(dobyvatele pařezů), drvaře (dřevaře), 
haluzáky (odváželi pokácené kmeny), 
trákaře nebo taky austrákaře (nosiče, 
pomahače), valiče dřev nebo tak valiče 
drev (plavili dříví, mezi nimi byli pltníci a 
voraři), dřevníky (překupníky dřeva), 
výtoníky (výběrčí poplatků za plavení 
dřeva), lesáky (obchodníky s prkny), 
prknaře, pilaře, struhaře, dehtáře, 
kolomazníky, smolaře, popeláře (pálili 

dřevo na popel), draslaře, flusaře či korábníky (získávali a prodávali kůru stromů 
výrobcům kůže). Nestačí? Pak tedy kdo zná pintery, brdaře, dřevaře, nádobníky, 
neckaře, rourníky, mostníky, šindeláře, ohradníky, plotaře, lodnaře, stolečníky či 
stoličníky, truhličníky, lavičníky, lůžkaře, postelníky, pokladníky, loculifiesy (výrobci 
rakví), kolebečníky (vyráběli kolébky), tornatáře nebo taky struhaře,   pohárníky,   
číšíře,   kalamářníky,   vrhcábníky,   šachovníky,   přesličníky, vřetenáře a paterníky. 
Pokud Vás nepřešel zájem, pak uveďme koloděje, nápravníky, vozáky, kolečníky, 
trakařníky, kárníky, sekerník, košináře, metlaře, pometláře, rohožníky, houžvaře, 
deškaře či kopytáře, dřevákáře nebo taky dřevěnkáře, štětkáře, kletnéry či 
podsadníky, vařečkáře. 

http://www.orlicky.net/
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K RYCHNOVSKÝM BENÁTKÁM 
 

Vrátíme se z Haldova a Židovského kopce dolů až na křižovatku s hlavní silnicí 
směr  Dobruška, vlevo zůstávají OBLASTNÍ NEMOCNICE (slavnostně otevřená 15.  
května 1892), POLIKLINIKA a nový ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE. Ten byl vybudován 
nákladem téměř 170 milionů korun roku 2001 a je určen pro 105 klientů v devíti 
domcích. Odtud zamíříme vpravo podél bývalého Orlického konzumu přes koleje trati 
Častolovice–Solnice, o níž si víc povíme u nádraží na konci naší cesty Rychnovem, a 
přejdeme onu výpadovku k hotelu Labuť. Ten nám zůstane po levé ruce, původní 
Labuť bývala na druhé straně. Stačí si obrázek vyvolat a uvidíme nápis HOTEL LABUŤ 
a železný most v pozadí. My novodobě před betonovým mostem opět přejdeme 
komunikaci a pěkně upraveným nábřežím se dostaneme zadem kolem benzinové 
pumpy na druhý, teď pro provoz uzavřený most. Hned za ním se dostaneme  na  
začátek Krocínovy ulice k parkovišti u autobusového nádraží. Z bývalého 
hospodářského družstva je nyní Poliklinika U Svatého Havla. 

Po levé ruce mineme DOMEK s pamětní deskou Stanislavu DVOŘÁKOVI 
(1904–1954), odbornému učiteli a nadšenému propagátoru města. Vydal mj. Pověsti 
Rychnovska – na jejich sepsání se podílel Josef Macháček se svými spolužáky z 

gymnázia, Město Rychnov nad Kněžnou a soudní okres  
rychnovský. Spíš  pro  pořádek uveďme, že se nenarodil 
v tomto domku, ale v chaloupce – už nyní neexistující 
– pár metrů naproti vedle tehdejšího hospodářského 
družstva. A když už hovoříme o tomto učiteli, nechť je 
aspoň zde vzpomenuto s úctou a bez ironie i jeho 
předchůdců v oblasti propagace Orlických hor ředitele 
místního gymnázia Ondřeje FRANTY, profesorů této 
školy Josefa SALLAČE, Jana VRTALA, Tomáše 

KOUŘILA (spoluautora Dějin Rychnova nad Kněžnou), Čeňka CHÝSKÉHO (autora 
prvního průvodce Orlickými horami, vydaného 1911 pod názvem Vzhůru do 
Orlických hor, u Karla Poláčka uváděného ironicky jako profesor Pošusta), Bedřicha 
KLENOTA a Josefa VYCPÁLKA (etnografa, za vlastenecké názory přeloženého 
1894 do Tábora), Karla BŘEZINY, učitele Arnošta FRAUENBERGA, právníka 
Jindřicha ŠTEMBERKY (u K. P. poslance Fábery; na snímku s bradkou) a lékárníka 
Aloise VOLFA / WOLFA, v jehož lékárně na Panské ulici byla první turistická 
poptavárna. Faktem také je, že Rychnov nad Kněžnou byl po Berounu druhým 
městem v Čechách, kde byl založen 16. června 1889 odbor Klubu českých turistů; ty 
další pak v Mělníku a Jilemnici. 
 

Doplňme, že vedle tehdejšího PODKOSTELNÍHO MLÝNA bývala v čp. 230 
(podle starého číslování) OBECNÍ KOVÁRNA a ŠPITÁL. Později stará kovárna byla 
zbořena a místo ležící mezi cestou a zdí hřbitovní bylo připojeno ke špitálu. A když 
už volně  citujeme z Kouřilových-Svobodových Dějin Rychnova nad Kněžnou, tak 
doplňme, že to místo měřilo 94 čtverečních sáhů. 
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Pokračujme v putování městem, asi po 150 metrech 

dál v Krocínově ulici, donedávna Na Sboře, si vlevo u řeky 
připomeneme, že na místě jednoposchoďového domu čp. 342 
stávalo kdysi PRVNÍ SÍDLO BISKUPŮ JEDNOTY 
BRATRSKÉ. Zbytky jejího sboru zde byly ještě 1790. Na 
domě je pamětní deska. Ve světě je jednota bratrská známá 
jako UNITAS FRATRUM, MORAVIA CHURCH, 
HERRENHUTER  BRÜDER-UNITÄT  a  IGLESIA  MORAVIA. 
Využijme příležitosti a připomeňme si zde, že jednota bratrská 
vznikla   1457    v nedalekém    Kunvaldu    mezi    Rokytnicí 
v Orlických horách a Žamberkem a že o deset let později se 
konal ve Lhotce u Rychnova její první sněm (synod, konaly se tu až do roku 1500); 
ten zvolil jejím prvním biskupem Matěje z Kunvaldu, tehdy sídlil v Rychnově. Na 
památku toho tam – ve Lhotce u Rychnova - byla v 15. století vysazena bratrská 
borovice. K 500. výročí této události se 1967 u ní sešli představitelé této církve 
z celého světa na generálním synodu. Vystoupila na něm i spisovatelka Leontýna 
Mašínová a byla tu vysazena nová borovička; bohužel ji vandalové později zničili a 
ta, kterou tam najdeme teď za obdélníkovým plůtkem, usychá. Osmého června 1971 
původní bratrskou borovici bouře rozlámala a zůstal jen pahýl. Jak se tam dostat? 
Silnicí směr Častolovice, po 2 km před první vesnicí Slemeno se v malém lesíku 
uhneme pěšinkou vpravo do svahu a k torzu oné bratrské borovice dojdeme po pár 
desítkách metrů. 

Dovolte odbočku do Mladé Boleslavi: V roce 2006 při rekonstrukci bývalého 
kláštera na Kameli v areálu budovaného vysokoškolského komplexu firmy 

Volkswagen objevili stavební dělníci dvě truhličky se šesti sty 
vzácnými písemnostmi z počátku 17. století, polovinu z nich 
psaných česky a z druhé poloviny latinsky. Nalezený soubor 
písemností obnáší přes 400 dopisů a řadu soupisů členů 
jednoty bratrské, které pocházejí jak z Mladé Boleslavi a 
okolních míst, tak i z celých Čech, například z Hradce 
Králové,  Turnova,  Rychnova  nad  Kněžnou  či  z  Prahy. 
Pracovníci Muzea Mladoboleslavska zjistili, že je to osobní 

archiv biskupa celé české "diecéze" jednoty bratrské Matouše Konečného, který si 
jej tam ukryl, když v prosinci 1620 narychlo z Mladé Boleslavi prchal. Po Bílé hoře se 
totiž tato církev stala nezákonnou a město obsadila vojska vítězné katolické strany. 
Matouš Konečný měl jako senior jednoty bratrské mimo jiné na starosti české sbory 
jednoty bratrské, a tedy i ten náš rychnovský. Mezi různými doklady, zápisníky s 
důvěrnými zprávami, spoustou osobních dopisů od duchovních jednoty a šlechticů, 
ale například i od různých představitelů protestantských církví z řady míst Evropy, se 
našly také rejstříky jednoty bratrské, což jsou vlastně soupisy členů i majetku církve. 
A taky od nás. 

Ale zpět do Rychnova. My si připomeneme, že pod nynější benzínovou 
pumpou stávala modlitebna jednoty bratrské; zbořena byla v 70. letech 20. století. 
Proti proudu řeky Kněžny dojdeme po pár krocích ke schůdkům u mostu a zahneme 
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vpravo do Tylovy ulice na hlavní silnici směrem do města. Míjíme vpravo prázdné 
místo, kde byl  1988 zbourán ŠTOLOVSKÉHO DOMEK. V něm žil strýc Lumíra 
Nedvídka malíř Josef ŠTOLOVSKÝ (1879–1936), rodák z Chábor u Dobrušky, který 
svou zkušenost ze studia barev uplatnil při jejich tovární výrobě pod značkou 
ŠTOLO. Chceme-li přece něco vidět na vlastní oči Štolovského obraz v samotném 
Rychnově, pak musíme jít do haly České spořitelny na Starém náměstí. 

Na následující křižovatce 
této Tylovy ulice a opět Krocínovy, 
kdysi Pivcovy, zahneme vpravo. 
Teď však nečekejte nic lákavého, 
nepočítáme-li autobusové nádraží 
a plastiku, přenesenou sem na 
místo zbouraného domku. 

Naše putování vede 
RYCHNOVSKÝMI BENÁTKAMI. Kdysi tu totiž protékala 1600 metrů dlouhá 
Soukenická struha, vybudovaná v roce 1478. Začínala pod skálou v Městské 
Habrové nedaleko bývalého hostince U Strnadů a končila na Kozím rynku v místech 
dnešního autobusového nádraží. Nyní je v těchto místech zatrubená. 

Odtud se vrátíme na výchozí křižovatku, přejdeme přes Tylovu ulici přímo do 
DOBROVSKÉHO ULICE – tady ji máme pro srovnání na obrázku Karla Liebschera 
z 80. let 19. století. V souvislosti s názvem této ulice dovolte malou, ale snad 
užitečnou odbočku: Rodiče vynikajícího jazykovědce Josefa Dobrovského (1753– 
1829) pocházeli ze sousední Solnice, jejich příjmení bylo Doubravský. Ale protože se 
jim synek narodil v maďarských Gyarmotech [čteno ďarmotech], zapsal ho pan farář 
s chybou. A tak rodiče Doubravští měli syna Dobrovského. 

 

CHALOUPKY 

Ulicí pojmenovanou po Josefu Dobrovském 
půjdeme ani ne dvě stě metrů a vidíme po pravé straně 
rázovitou rychnovskou část CHALOUPKY, jediný 
zachovaný  celek  svého  druhu  v Rychnově,  chráněný 

jako kulturní památka. Tyto 
dvojdomky  byly  postaveny  v 18. 
století jako obydlí řemeslníků, kteří 
pracovali na stavbě rychnovského 
zámku, a později v nich žili soukeníci. 

Čtenář Poláčkova románu Vyprodáno si připomene tuto 
část města: Mimoděk zabloudil Jaroslav v čtvrt chudiny, která 
se nazývá Chaloupka. Jednopatrové dřevěné baráky se tisknou 
k opukové stráni; na každém dvoře je otep klestí a vítr tu 
nadouvá modré a pruhované prádlo. Baráky zírají do strouhy, 

zbarvené duhovou mastnotou. Hřmotné a řečné ženy tu máchají prádlo. Páchne 
mydlinkami a koňskou močí. Kdysi, vzpomíná desátník, bylo tu plno zlých psů a 
ukrutných dětí, které se vrhaly na městsky oděného kluka. Krátký výklad ke třem 
slovům. Za prvé: V citovaném textu jste si možná všimli slova Chaloupka. U Poláčka 
to však není jednotné číslo, ale pomnožné, tedy ve významu Chaloupky; tvar s a na 
konci se už neužívá, jen výraz Chaloupky. Za druhé: Pokud přijdete na okraj města 
pod kopec Budín, jsou tam Jama (v Rychnově se řekne jen půjdeme na Jama, bydlí 
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na Jamách), navíc to první a je v rychnovském nářečí krátké. A do třetice: Název 
městské čtvrti a dokonce i jedné ulice Draha (tedy např. stalo se to na Drahách) je 
opět pomnožný. Obávám se, že málokdo z Rychnováků ví, proč se Draha jmenují 
právě takto. Vysvětlení najdeme např. ve Slovníku spisovného jazyka českého pod 
heslem draha - pozemek ležící ladem nebo jen široká cesta mezi ploty, ploty, kudy 
se volně chodí nebo jezdí a kde se i pase. Ale zpátky k našemu putování. 

Na konci Chaloupek vpravo je DŮM ČP. 393, kde žil a měl svoji dílnu kolář 
Oldřich ŠKLÍBA (1902–1982), výrobce hokejek pro československé národní mužstvo 
v letech 1947–1949. Na brankářskou hokejku, s níž hrál legendární Boža Modrý, měl 
dokonce patent; přepišme téměř nečitelná slova na této dobové kolorované fotografii, 
na niž mu právě on napsal: „S brankářskou holí „Š“ absolvoval jsem mistrovství světa 
1949 ve Stockholmu a byla mi vydatným pomocníkem, hlavně při historickém utkání 
finale ČSR – Švédsko. Je to dokonalá hůl čsl. výroby, 
která se konečně vyrovná a předčí hole kanadské. Ing. 
Boža Modrý.“ 

Odtud vystoupáme pěšinou po schodech k 
hasičské zbrojnici, jež sousedí po levé straně se 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, donedávna speciální škola. Tato 
žluto-bílá budova z roku 1819 (v průčelí latinsky psaná 
pamětní  deska)  bývala  původně  obecnou  školou  se 
třemi a později pěti třídami, do níž chodíval i Karel Poláček či chcete-li Petr Bajza 
z knihy Bylo nás pět. 

Doplňme, že v této budově sídlil od roku 1905 obecní úřad (16. června 1920 v 
něm       byla       ustavena       rychnovská       pobočka 
Československého červeného kříže), poté městský 
národní výbor a za komunizmu DPV OV KSČ, celým 
jménem dům politické výchovy okresního výboru 
Komunistické strany Československa. Ono by se na to 
asi zapomnělo, a tak připojme jen fakta: 1950 založena 
na  rychnovských  školách  pionýrská  organizace,  1952 
v tomto městě vznikla jednotka Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti (PSVB), 1964 
otevřena Večerní univerzita marxizmu-leninizmu (ve zkratce VUML, ironicky tehdy 
Vulkanizovaný Učitel Marxizmu-Leninizmu), 1970 proběhla první návštěva delegace 
z družebního ukrajinského okresu Priluki, 1975 zřízen DPV OV KSČ a 1976 
zahájena výstavba nové budovy Veřejné bezpečnosti. 

Scházíme ke křižovatce u okresního soudu. Pod bývalou hasičskou zbrojnicí, 
nyní budovou okresního archivu na rohu Kolowratské a Tylovy ulice býval 
HOSTINEC NA HRADĚ. (Profesionální hasičský záchranný sbor se roku 2011 
přestěhoval do nového sídla na okraji města.) 

Malinko odbočme a vyvolejme si tato místa v 
době kolem roku v letech 1870-1880: Hluboké příkopy a 
strže protínaly častěji město tam, kde dnes jsou úpravné 
ulice. Kanál, vlastně příkop, který odváděl dešťovou 
vodu z Nového města [nyní náměstí Karla Poláčka], byl 
kryt jen k nynějšímu Obecnímu úřadu [ZŠ Kolowratská], 
odtud vedl otevřený do říčního náhonu podle nynějšího 
hostince Na hradě. Do tohoto hostince i do domků 
postavených níže chodilo se přes něj po můstkách, píše 

se v článku Ze starého Rychnova  roku 1907. 
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I když si Masarykovu návštěvu Rychnova 1926 připomeneme na Starém 
náměstí u pamětní desky, řekněme si, že právě tady pod soudem - tehdy 
Kacmburkem - stála skupina vítajících, kteří tvořili československou vlajku. 

Řeč už byla o hospodách v tomto městě, na této křižovatce směrem dolů 
v Tylově ulici po levé straně je zrovna jedna z nich. Jmenuje se Pod Zámkem, ale 
v Rychnově se jí jinak neřekne než Kácek. Důvod? Do roku 1937 stával na místě 
dnešní budovy OKRESNÍHO SOUDU jednopatrový dům, kterému se říkalo 
KACMBURK, což je německy správně zapsáno Katzenburg, česky kočičí hrad. Proč 
ten název, se neví, ale hrad, neřku-li rychnovský hrad, v těchto místech určitě nebyl. 

 

KE KAPLI PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

Ve Svatohavelské ulici, v první polovině 19. století Radniční / Rathausgasse 
(v té době název  Svatohavelská / St.Galligasse totiž nesla nynější Havlíčkova 
ulice), donedávna Československé armády, vedoucí ke kostelu svatého Havla, si 
všimneme po pravé straně světlého opraveného DOMU ROKLOVÝCH, čp. 499, 
v němž žil klavírista Rudolf ROKL (1941–1997) a kde bydlí se svou rodinou jeho 
bratr Jiří ROKL (1948), starosta města v letech 1994-2010. Připomeňme si, že 
jejich otec založil v roce 1936 Roklovo klavírní kvarteto. 

Ale my se vrátíme na naši křižovatku pod soudem, tedy Tylovy a 
Svatohavelské ulice, na rohu tu stávaly dva z rychnovských CHUDOBINCŮ, později 
lidová škola umění se sborovnou v bývalé márnici. Nic vymyšleno, všecko je pravda. 
Ona LŠU, nyní ZUŠ, teď sídlí ve Společenském centru, kdysi OV KSČ, a v bývalých 
chudobincích jsou okresní sekretariáty KSČM a ČSSD. Čtenářům Poláčkova Bylo 
nás pět vytane na mysli Josef Zilvar z chudobince. Jenže spolužák P e t r a  
B a j z y ,  Édy Kemlinka, Čendy Jirsáka, Tondy Bejvala a dalších žil v chudobinci 
dražáckém naproti kinu, poslední dům vlevo v ulici Draha čp. 123. Ten „vybydlený“ 
původní dražácký chudobinec byl  v březnu  2003  zbořen  a  na  jeho  místě  
vyrostly  atriové  domky. V rukopisu Historie mého života píše Františku 
Fipovskému Bedřich Šofr, že právě on je tím Josefem Zilvarem z chudobince. 
Věřte nevěřte, byl o dva roky starší (to ano), píše taky, že byl Poláčkův spolužák 
a kamarád. Raději bych tu užil Goethovo Dichtung und Wahrheit. 

Vraťme se však do Svatohavelské ulice, jsme totiž pár kroků od nově 
opraveného  KOSTELA  SVATÉHO  HAVLA,  do  roku  1521  kostela  Panny  Marie. 
Změna zasvěcení podle švýcarského světce svatého Havla 
souvisí s faktem, že v té době převažovala ve městě reformní 
vyznání; 1626 byl kostel opět vrácen katolíkům, když tehdejší 
majitel rychnovského panství vyšehradský probošt Vincenc 
Zucconi, věren svému církevnímu postavení, vypudil od svatého 
Havla kališnické kněze a dosadil tam katolické. Kolem 1350 do 
něj daroval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (1344 položil 
základní kámen ke katedrále svatého Víta, o tři roky později 
provedl obřad korunovace Karla IV. a stál pak u zrodu Univerzity 
Karlovy), který často Rychnovem projížděl do Kladska - tam je i 
pohřben, dřevěnou polychromovanou gotickou sošku Panny Marie s Ježíškem. O ní 
musíme s lítostí povědět, že v roce 1960 byla zcizena a tajně vyvezena do Německa. 
Tam má být prý v kostele na neznámém místě, takže podklady pro zpětné vymáhání 
návratu nám chybí. Právě tato socha měla podle Weidnerova rukopisu stát ve 
výklenku oltářní archy z roku 1521. V tomto kostele však najdeme od roku 2003 
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druhou, 500 let starou gotickou sošku stejného námětu; restaurováním tohoto 
artefaktu, napadeného červotočem, pověřilo ministerstvo kultury pražskou 
akademickou malířku a restaurátorku Naďu Maškovou. Stát uvolnil na tuto akci 80 
tisíc korun a zbytek – 13 tisíc korun – doplatila farnost. 

 
Kostel byl založen možná v 11. století - zezadu je zazděný práh s  údajným 

letopočtem 1083 (mohl by totiž být i 1683), části dnešní podoby odpovídají 13. 
století.  Kolem  něho  se  rozprostíral  hřbitov,  dříve  zvaný  malý  krchov.  Několik 

náhrobních desek  z něj najdeme na druhé straně kostela, my si 
přečteme z druhé: 

 
Pamatug Nasaud 

Mug Nebtak 
Bude Itwug.  
Mne dnes 

  Atobie Zegtra 

 
Vytesáno  na  paměť  slovutného  měšťana 

Linharta Jansy roku 1605. My si tu tak trochu osvěžili starý pravopis, kdy g se četlo j, 
au představovalo ou. Však ještě Karel Hynek Mácha nadepsal 1836 svoje veledílo 
Mág. 

Desku vlastenci jezuitovi Bohuslavu BALBÍNOVI (1621–1688) 
nemůžeme na rohu kostela přehlédnout. V tomto kostele také byl 
také posledním protestantským knězem Matěj KROCÍN (1583– 
1648), který v době Ferdinanda II. byl nucen odejít do emigrace. 
Když se spolu s vojsky saskými vracel do vlasti, byl zajat, uvržen do 
žaláře a opět poslán za hranice. Uveďme z jeho díla Písně exulantů 
českých a Píseň o vyhnání a vyhnaných. 

 
Za donedávna hlavní budovou MĚSTSKÉHO ÚŘADU a 

kostelem svatého Havla vznikla rekonstrukcí bývalého špýcharu a 
sousedního  domu  ve  městě  druhá  POLIKLINIKA  U  SVATÉHO 

HAVLA (1997). Druhá část – přestavbou mezitím uvolněné oné budovy městského 
úřadu, který se přestěhoval do sídla bývalého okresního úřadu, vznikla další část 
Polikliniky U Svatého Havla; byla otevřena 29. září 2005 a mimo jiné tu je špičkové 
radiodiagnostické centrum. 

Zadem kolem SOCHY SVATÉHO HAVLA, pozdně barokního díla z významné 
sochařské rodiny Melnických z Vamberka (přenesené sem z Havlíčkovy ulice, která 
se kdysi jmenovala SanktGalli Gasse, tedy Svatohavelská) a opravené NOVÉ 
ZVONICE z roku 1871 se dostáváme před Staré náměstí. Do 19. století bychom 
však šli kolem dřevěné, šestiboké, dvoupatrové zvonice s věží v podobě osmibokého 
jehlanu  z let  1652–55  a  se  třemi  zvony;  zbořena, 
protože byla městu k ostudě. 
            Na rohu je replika desky z bývalé MĚSTSKÉ 
BRÁNY, která stávala v těchto místech: LETA PANE 
1659 DNE 2 OCTOBRIS WYZDWIZENA GEST A 
DOKONANA TATO BRANA ZA G. EX. RICH. 
P. JANA PILARZE atd. Nápis si dočteme sami, není to 
tak obtížné, jen budeme mít na paměti fakt, že v čele 
obce   stál   purkmistr   a   jeho   pravou   rukou   byl 
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primátor. Budeme-li o této desce číst v textu Propagačního svazu města Rychnova 
nad Kněžnou ze 30. let 20. století, pak tedy vězme, že je tam napsáno: Ve zdi 
Holoubkovy drogerie č. 60 je pamětní deska z roku 1654 s údaji o bývalé bráně, 
v jejímž sousedství stávaly masné krámy. 

Sejdeme po táhlých schodech směrem k bývalému autobusovému nádraží. 
Na jeho místě byl roku 2005 otevřen market LIDL a nové, menší AUTOBUSOVÉ 
NÁDRAŽÍ je nyní posunuto pod Polikliniku U Svatého Havla. Na jejich konci 
zahneme vlevo do ulice Anatola PROVAZNÍKA (1887–1950), nazvané po hudebním 
skladateli, který složil mj. roku 1942 i znělku Rychnova nad Kněžnou. Málo je známé, 
že v Berlíně studoval radiofonii, stál u zrodu Československého rozhlasu v Praze a 
byl blízkým přítelem Karla Hašlera. 

PAMĚTNÍ DESKA PROVAZNÍKOVI na domku proti věžovému domu však 
připomíná jeho otce Aloise PROVAZNÍKA (1856–1938), na varhanické škole 
spolužáka Josefa Bohuslava Foerstera a později ředitele rychnovského kůru, jehož 

zásluhou zavítal do Rychnova nad Kněžnou Antonín 
Dvořák a České kvarteto. Napsal řadu mší a dalších 
skladeb. 

V oblouku ulice Anatola Provazníka zůstává po 
levé straně vila čp. 209, jež byla postavena zhruba na 
místě BÝVALÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE. Prostičká 
nemocnice byla dřevěná chalupa, po zřízení nemocnice 
okresní 1892 změněna na sirotčinec a ten zbořen ve 30. 

letech 20. století. 
Starobylý objekt DĚKANSTVÍ, připomínaný v 16. století jako dům nekatolíka 

zemana Mokrohovského, byl podle pramenů postaven před 30letou válkou v plném 
rozsahu z kamene, 1629 byl opuštěn a 1630 upraven 
pro potřebu katolické farní budovy (na jaře 1650 v 
něm našel ubytování Bohuslav Balbín ve svém 
prvním kněžském působišti). Při přestavbě byly 
zachovány historické sklepy, a tak i dnešní budova 
obsahuje nepochybně gotické jádro, dokumentované 
jednak celokamennými sklepy s valenými klenbami 
polokruhového průřezu a jednak mohutným zdivem až 
1,5 metru silným na jihovýchodní straně. Ostatní základní konstrukce přízemí s 
klenbou zadní komory je patrně až renesanční, zbytek – včetně fasád – byl 
radikálně přestavěn v období klasicismu. Další úpravy dispozice proběhly v roce 
1920 a fasády 1960. 

Za děkanstvím vidíme KAPLI PROMĚNĚNÍ PÁNĚ. Od 
roku 1558 zde stávala dřevěná kaple a na jejím místě byla 
vystavěna podle plánů Aloise TURKA v novobyzantském 
slohu na půdorysu řeckého kříže 1865–1868 kaple stejného 
jména. Její obrazová výzdoba je dílem Josefa Vojtěcha 
HELLICHA (1807–1880), obecně známého portrétisty Boženy 
Němcové. Málo je známé, že vytvořil i rozměrný obraz 
Nanebevzetí Panny Marie s panoramatickým výhledem na 
Rychnov roku 1845 a obrazy českých světců s Kristem 
uprostřed pro rychnovský zámecký kostel nejsvětější Trojice, 
oltářní obraz sv. Jana Křtitele v Solnici a obraz svatého 
Prokopa na hlavní oltář do Vamberka. 
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Pokud máte smysl pro detail, pak citace ze staré školní kroniky k 25. červnu 
1865, kdy byl položen slavnostně pod oltář základní kámen: Děti při slavnosti třímaly 
praporky národních barev. V současné době se kaple Proměnění Páně využívá i 
k pořádání koncertů. V její kopuli jsou s biblickými figurálními výjevy z Nového 
zákona, díla J. V. Hellicha; ten tu navíc na rovných zdech namaloval české patrony. 

V souvislosti s kaplí Proměnění Páně je třeba 
jmenovat i jejího patrona hraběte HANUŠE KOLOWRATA 
LIBŠTEJNSKÉHO-KRAKOVSKÉHO    (1794–1872,    správně 
Jana Karla Kolowrata Libštejnského-Krakowského),  který je 
v knize Boženy Němcové Pohorská vesnice pojímán nejen 
jako šlechtic Březenský, ale i vzdělaný člověk. Podporoval 
naše umělce i hmotně, např. Boženě Němcové dal 250 
zlatých na její studijní cestu na Slovensko roku 1855, a když 
byl její manžel dán do výslužby, zaměstnal ho. 1866 nechal 
v rychnovském zámku zřídit nemocnici pro raněné vojáky. 

Z BÝVALÉHO HŘBITOVA, nyní parku okolo této 
kaple, zmizely při jeho rušení mnohé vzácné náhrobky (např. 
litinový s motivem zmrtvýchvstání z roku 1866, ten byl objeven ve Zdobnici a v dubnu 
2008 sem přemístěn) a zůstal jen pomník obětem prusko–rakouské války 1866 a 
čtyři náhrobní desky vedle bočního vchodu. Jediný čitelný text na nich je z roku 1656. 
V nápisu není chyba u slova prosinec; ten původní prasinec, který tu čteme, měl svůj 
název od toho, že se v onom měsíci zabíjela prasata. Za chybu se nepovažovalo 
v tomto případě ani jiné rozdělování slov: 

 

 
LETA PANIE 1636 
DNE 24 PRASINCZE 
MEZY 5 A 6 
HODINAW NOCY 
WIKROCZIL 
A Z TOHOTO SWIETA atd. 

 
K tomu uvedl bývalý místostarosta Jaroslav Kos, že v 50. letech 20. století 

bylo navrženo památkově chránit asi 110 náhrobků na tomto hřbitově, kde nalezlo 
poslední odpočinek několik tisíc rychnovských rodáků, mezi nimi i z rodiny F. M. 
Pelcla, a dodal:  „Jednoduchým nařízením v roce 1977 byl hřbitov i s náhrobky 
zlikvidován. To vše v rámci jakési akce pro zlepšení životního prostředí města !!!“ 

 

K SYNAGOZE 

Odtud, z bývalého hřbitova u kaple Proměnění 
Páně, sejdeme po schodech k sídlišti Trávník I a 
odbočíme vlevo a dále pak k velkoprodejně Kněžna. 
Pokračujeme směrem nahoru Havlíčkovou ulicí okolo 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU, do konce roku 2002 
OKRESNÍHO ÚŘADU. Budova podle návrhu Gočárova 
žáka arch. Oldřicha ŠMÍDY byla slavnostně odevzdána 
pro potřeby okresního úřadu 26. října 1930 za účasti mj. 
zemského prezidenta Huga    KUBÁTA, ministra vnitra 

../../Downloads/PRUVODCE/Obrázky/HanusKolowrat.jpg
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Juraje SLÁVIKA, ministra veřejných prací Jana DOSTÁLKA a emeritního starosty 
Hradce Králové Františka ULRICHA. 

Všimneme si nad bývalým hlavním vchodem desky s českým lvem, 
slovenským státním znakem na jeho prsou a rychnovskou pannou na jelenu, kterou 
podle náčrtku arch. Oldřicha Šmídy provedl v sádře akademický sochař Josef 
WAGNER a vytesal místní kameník František NOVÁK. V městské kronice se 
dočítáme, že její provedení vyvolalo mnoho nepovolané a zbytečné kritiky, jejíž 
výtky se obracely nejen na „klerikální“(!) prý znění nápisu (pro slovo „Páně“), ale i 
futuristicko-kubistické provedení v kameni. 

Přístavba z let 1996–97 je dílem architekta 
Karla PRAGERA,  autora  Nové  scény  v Praze; 
v její hale najdeme nástěnnou malbu Aleše 
LAMRA, složenou ze tří částí, Znovuzrození 
kruhu, 1999. Spíš pro zajímavost si vyvolejme 

kliknutím starý obrázek - než tu byl postaven okresní úřad, stávala zde obecní 
stravovna chudých. Ta má své místo i ve 25. kapitole Poláčkova Michelupa a 
motocyklu, i když se v něm přímo nehovoří o Rychnově a místo okresního úřadu je 
řeč o pojišťovně: místo okresní stravovny, kde vandrákům prohlíželi pracovní knížky 
a košile, nejsou-li v nich vši, vystavěli betonovou budovy okresní pojišťovny. A pokud 

jste zvědaví, jak vypadala tato budova po dostavbě, 
„listujte“ si v powerpointové prezentaci  Havlíčkova 
ulice. Tam se vám objeví z 50. let na pylonu pěticípá 
hvězda. Před touto budovou byla v říjnu 2001 
vysazena lípa slovinsko–českého přátelství; stalo  se 
tak za přítomnosti velvyslance Slovinska Damjana 
PRELOVŠEKA. 

Dojdeme pak k OKRESNÍMU ŘEDITELSTVÍ 
POLICIE ČR. Jeho vysoká světlá budova z roku 1979 na rohu Palackého a 
Zborovské ulice stojí kousek od místa, kde byl jednopatrový POLÁČKŮV RODNÝ 
DOMEK. Ten tu stál ještě v roce 1967, kdy se u příležitosti 75. výročí nedožitých 
narozenin spisovatele a novináře Karla POLÁČKA (*1892 Rychnov nad Kněžnou – 

†1945 koncentrační tábor Gleiwitz) slavnostně 
odhalovala jeho busta. Rodný domek spisovatelův byl 
pak v době komunistické totality odstraněn roku 1974. U 
televizního filmu Do Královéhradeckého kraje za Karlem 
Poláčkem opravme tři chyby: 1. Poláček se nenarodil v 
domě na rohu Starého náměstí a Palackého ulice, na 
němž je pamětní deska, ale o nějakých 300 metrů ve 

stejné ulici níž. Poláčkův rodný dům byl zbourán roku 1974 v souvislosti s asanací 
středu města. 2. Habrováci nebyli z Chaloupek; Habrová je okrajová vesnická část 
města a Chaloupky tvoří soubor kdysi řemeslnických dvojdomků pod zámkem ve 
středu města. 3. Poláčkova busta není naproti škole, do níž chodil. 

Připomeňme aspoň my tady její osudy: 1967 
byla slavnostně odhalena nedaleko Poláčkova 
rodného domu v Palackého ulici (byl u toho i Josef 
Škvorecký jako zástupce Svazu československých 
spisovatelů), v březnu 1992 pak přenesena na 
symbolický Slavín mezi kostel Nejsvětější Trojice a 
starou zvonici (tam ji spoluodhalovala Poláčkova dcera 
Jiřina Jelinowiczová) a v červnu 2003 beze slávy byla 
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přemístěna na náměstí Karla Poláčka. V souvislosti s tím dovolte upomínku na 
zfilmované Poláčkovy Muže v offsidu a citujme jejich autora: „V pražském ateliéru AB 
měli okénko, nemohli nějaký termín zadat, takže hrozilo, že zůstane prázdný. 
Vypočítali si, že kdyby se nefilmovalo, prodělali by peníze, a proto se rozhodli, že 
raději zfilmují něco, co propadne. V největší bídě o nějaký námět se obrátili na 
slušnější literaturu, z čehož můžeme pochopit velikost jejich bídy. Režisér Innemann 
mi tedy řekl, že Muže v offsidu sice nečetl, ale že by je filmoval. V rekordním čase 
sedmi dnů napsali scenario, k němuž jsem asi v hodině napsal v Bohuslavově 
kavárně dialogy." Problém nastal, když Karel Poláček řekl výrobcům, že si vybral 
Hugo Haase na hlavní roli Načeradce: „To je hrozně rozladilo, říkali, že ho neznají a 
že ho vůbec nikdo nezná, že herci z Národního divadla jsou samí kouzelníci a že 
s nimi nic není a že Pepík Rovenský nám to takhle zaválí. Ale já jsem si postavil 
hlavu, že to musí hrát Haas a tahali jsme se dlouho na všechny strany. S velkým 
vzdycháním a hrozně smutně tedy přistoupili na toho Haase. A najednou byli Muži 
v offsidu velký úspěch a Hugo Haas hvězda, o kterou se potom tahali. 

Naproti trojúhelníkovitému miniparčíku stával RENESANČNÍ DŮM, zbouraný 
v souvislosti s výstavbou tehdejší Okresní správy SNB a v dalším odstavci 
jmenovaný jako jednopatrový – přitom šlo o památku z pernštejnského 16. století 
v mázhauzu se síťovou hřebínkovou klenbou a sgrafitovou výzdobou…  Trochu 

zapomenuté historie navrch - 
tady na tom trojúhelníku  stával 
do začátku 50. let 20. století 
docela nevýznamný domek čp. 
494, a když byl zbourán, 
vyrůstala na jeho místě v roce 

1951 galerie úderníků. Srovnejme dva texty, tím prvním začíná Bylo nás pět: 
Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít 

s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno: Povoznictví a 
obchod uhlím. Ten nápis je modře a červeně vymalovaný a po 
obou stranách jsou zkřížená kladívka, což se mi velice líbí. Ale 
ještě víc se mně líbí koňská hlava, co je přidělaná mezi dvěma 
okny v prvním patře. Když jsem byl malý, tak se mně ta hlava 
nic, ale docela nic nelíbila, jelikož jsem se jí bál. Ona má porád 
otevřenou hubu a cení zuby … Druhá citace je z Poláčkova 
románu Vyprodáno: Zasilatelství Julius Wachtl. Velkoobchod 
uhlím; dvě zkřížená kladívka. Na tom domě je připevněna 
dřevěná koňská hlava, která cení zuby a divoce se směje. Na 
dvoře, jako kdysi, je cítit po strusce, senu, kůži a špeditérských 
pacholcích. Ulice  vede  vzhůru,  přímo  k náměstí.  Na  rohu  stál malý,  kulatý  muž 
s placatou čepicí na hlavě. Mhouřil oči proti slunci a ssál dýmku…Dovolte malou 
odbočku k datu Poláčkova úmrtí: Poláček nezemřel 19. října 1944 v Osvětimi, jak se 
uvádělo skoro ve všech publikacích. V samém počátku našich polistopadových změn 
vyšel v časopisu Kmen nenápadný článeček, uvádějící, že Poláček zahynul v lednu, 
možná v únoru 1945. Ještě na Vánoce 1944 - citujeme - tento starší, hubený, 
skromný a neprůbojný pán pomohl připravit i pro ostatní spoluvězně taneční 
představení se zpěvem, napsal jim i německy psaný skeč. Nás by mělo zaujmout, že 
toto představení vyznělo jako protifašistická satira, předvídající konec války. Ostatně 
Poláčkova spoluvězeňkyně z Osvětimi Klára BAUMÖHLOVÁ, žijící nyní v Prešově, 
podala toto svědectví osobně při 2. poláčkovském sympoziu 1995 v Rychnově nad 
Kněžnou. Datum Poláčkova úmrtí je tedy 21. leden 1945 koncentrační tábor Gleiwitz. 
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Studenti rychnovského gymnázia uctili 17. prosince 2010 v polských městech 
Zabrze a Gliwice památku Karla Poláčka. 23členná skupina, vedená vyučující 
této školy Ivou Bořkovou, dále Martinou Langerovou, pověřenou rychnovským 
městským úřadem, a mnou jako tlumočníkem, byla tak v historii 
vůbec první, která z Rychnova navštívila města, 
spojená s posledními dny Poláčkova života v tamních 
koncentračních táborech. Přijetí v Polsku bylo 
výjimečné – v tamních městech byli přijati nejvyššími 
představiteli (Zabrze má 176 tisíc a Gliwice 198 tisíc, 
pro srovnání Rychnov 12 tisíc). Rychnovští prošli 
místy, spojenými s pobočkami osvětimského 
koncentračního tábora na území obou měst (v Zabrze 
jím byl „Hindenburg” a v Gliwicích „Gleiwitz I-IV”). V Gliwicích na ústředním hřbitově, 
na němž je v  osmi hromadných hrobech pochováno několik set vězňů různých 
národností, mezi nimi i Karel Poláček, pak uctili jeho památku položením květin. 
Vyvrcholením cesty této skupiny bylo přijetí velvyslancem ČR v Polsku Janem 
Sechterem, který tuto cestu hodnotil vysoko s tím, že byla vynikající reprezentací 
Rychnova i odkazu našeho spisovatele. Ocitujme z příspěvku spisovatelova vnuka 
Martina JELINOWICZE, který přednesl na tomto jednání z jeho pověření autor této 
práce, v 60. letech jeho češtinář na rychnovské průmyslovce. Citujeme včetně 
zkratek v originálním textu: K. P. byl člověk mírný, neprůbojný, toužící po klidu 
a dobré pohodě. Patřil k lidem, kteří se nedovedou přimět k tomu, aby konali 
věci, jež je nebaví... Měl živelný odpor k technice. Nelze si představit K. P. 
vyměňujícího gumičku u vodovodu nebo zatloukajícího hřebík. Není 

známo, že by tak někdy učinil... Je docela možné, že 
Poláčkův odpor k technice, matematice a praktickým 
záležitostem vůbec byl pózou člověka s klasickým 
vzděláním. Opovrhování praktickými věcmi bylo 
součástí klasické tradice a patřilo k běžným dobovým 
předsudkům. Nepraktičnost byla v některých kruzích 
považována za znamení geniality a vzdělání vůbec... 
Poláčkova domácnost postrádala telefon, plynový 
sporák, vysavač a elektrickou žehličku. Dokonce byla i 

bez rádia, což byl v Praze 30. let už zjev dosti výjimečný. Jediné technické zařízení 
Poláčkovy domácnosti byl psací stroj, na němž psal své povídky, soudničky a 
romány. Ačkoliv vyrůstal v maloobchodnickém prostředí, měl naprostý obchodní 
antitalent a nechuť k vyjednávání, handrkování, obstarávání, přemlouvání a 
smlouvání. Netoužil po majetku ani po funkcích. K. P. byl povahou stoik - snášel 
životní nesnáze bez nářků a stížností. Je to zejména patrné z jeho posledních dopisů 
Doře Vaňákové. („Tři kapitoly“ ve sborníku O Karlu Poláčkovi a o jiných.) 
Jelinowiczův příspěvek jsem – jako jeho bývalý učitel na rychnovské průmyslovce – 
přednesl z jeho pověření na 5. poláčkovském sympoziu v květnu 2004 v Rychnově 
nad Kněžnou. 

A když už je řeč o tomto setkání poláčkologů, citujme poučnou paralelu Aleše 
Fetterse v „Lepší společnosti u Škvoreckého a Poláčka“: Reakce na Škvoreckého 
Zbabělce připomínala v mnohém někdejší reakci na Poláčkovo Okresní město. 
Rozdíly tu byly ovšem značné: V roce vydání Okresního města (1936) byl Poláček 
zralý autor, vydal už dvě desítky knížek, Škvoreckého Zbabělci (1958) byli autorovou 
prvotinou.  Reakce  na  Okresní  město  byly  tvrdě  odmítavé,  ale  renomovanému 
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autorovi nemohly výrazně uškodit. Náchodské reakce na Zbabělce šly ruku v ruce 
s oficiálním komunistickým odsuzováním celostátním, stížnosti některých Náchoďanů 
byly adresovány komunistickým sekretariátům a jejich funkcionářům, a samotná 
strana - na rozdíl od situace v první republice - měla všechny prostředky k 
existenčnímu postihu spisovatele. 

 

Budiž v této souvislosti připomenuto, že výrazná osobnost Pražského jara a 
signatář Charty 1977 Jiří LEDERER (1922 Kvasiny–1983 Birnbach, Německo), 
absolvent rychnovského gymnázia v roce 1941, byl jako redaktor v roce 1958 
okamžitě propuštěn z redakce Večerní Prahy, když si dovolil otevřeně vyjádřit svůj 
názor na román Josefa Škvoreckého Zbabělci. 

 
 

Vzpomeňme vděčně a bez ironie, že Karel Poláček vytvořil geniální dílo 
Okresní město, Podzemní město, Hrdinové táhnou do boje a Vyprodáno. Prototyp 
maloměsta však nevznikl jen na základě obrazu Rychnova nad Kněžnou, ale také 
České Lípy. A protože je tento fakt málo znám, uveďme si, že Rychnováci rukovali 
právě do onoho severočeského města. Nezapomeňme, že to byla skandalózní aféra 
v Rychnově,   když    vyšlo    Okresní    město    v roce    1936;    Poláčka    obvinili 
z nactiutrhačství, kniha připomínala městečko i s detaily, ale zároveň podávala 
nemilosrdný obraz českého maloměšťáka. A že se poznali právě ti rychnovští, je 
nabíledni. Ostatně si myslím, že tím klasickým maloměstem mohlo být kterékoliv jiné 
městečko. 

 
Za to, že se „cti“ být typickým maloměstem 

dostalo právě Rychnovu nad Kněžnou, vděčíme 
spisovatelovu místu narození a snad i podružným 
faktům, jako např. propadnutí žáčka Poláčka v kvintě 
zdejšího gymnázia. Nevěříte, budiž. Stačilo jít do archivu 
a vyhledat třídní katalog a v něm si přečíst ve 2. pololetí 
u Karla Poláčka: Mravné chování – méně zákonné pro 
vzdorovité   chování,   propadal   z    latiny,   řečtiny   a 

matematiky, čtyřky měl z češtiny jako jazyka vyučovacího, přírodopisu, němčiny a 
dějepisu se zeměpisem. Což byl tenkrát jeden předmět. 

Abychom nezapomněli, tehdy se hodnotila i pilnost – zatímco v 1. pololetí byl 
student Karel Poláček hodnocen stupněm nestálá, v druhém nepatrná. 

Že ruším při procházce. Taky jste si vzpomněli v této ulici na Bylo nás pět? 
My, kteří bydlíme v Palackého ulici, jsme přátelé, ale ostatní jsou nepřátelé. My jsme 
ti nejudatnější, pročež jsme postrachem všech nepřátel. Kteří jsou nepřátelé: To jsou 
Ješiňáci, ti jsou nejzlejší. Ostávají v chaloupkách, jsou zrzaví a mají obličeje 
pihovaté, takže jsou kropenatí jako boby zvané řezníci. 
Jejich území se rozprostírá od hostince Na purku, 
zabírá nádraží a cihelnu a táhne se k dělnickým 
domkům, zvaným Na Zavadilce. S nimi sousedí 
Dražáci, ale ti jsou zas falešní. Nejraději by byli na obě 
strany. Jednou jdou s námi, podruhé zas s Ješiňáky. 
Ale jsou víc pro sebe a každému se posmívají. 
Připomeňme, že prvním a jediným nositelem 
Novinářské ceny Karla Poláčka  byl  brněnský básník 
Jan SKÁCEL (přijal  ji z rukou tehdejšího předsedy Městského národního výboru 
Karla Zemana v říjnu 1967). 
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V Palackého ulici vlevo naproti policii stojí STACIONÁŘ SVATÉHO 
FRANTIŠKA pro mentálně postižené děti a mládež, vybudovaný 1993 s významnou 
finanční pomocí vlády Severního Porýní Vestfálska a německé Caritas. Toto 
zařízení zabezpečuje komplexní péči sociální, výchovnou, vzdělávací, rehabilitační a 
léčebnou pro 32 dětí. Součástí charitního domova je kaple sv. Františka z Assisi s 
trojúhelníkovým oknem vpředu. Po 150 metrech dojdeme Palackého ulicí vpravo za 
roh Všeobecné zdravotní pojišťovny k obnovené SYNAGOZE. Postavena byla 1787 
v klasicistickém slohu, za 2. světové války využívána jako střelnice Hitlerjugendu a v 
komunistické éře jako skladiště topného plynu národního podniku Benzina. I když 

byla obnovena v roce 1995, není využívána pro 
náboženské účely. Budiž tu uvedeno svědectví 
mimořádně svěžího 94letého Rychnováka Zbyška 
Středy (*1919), že se 1970 setkal v Rudé hvězdě 
(nynějším hotelu Havel) se synem rychnovského 
rabína Fischera z jedné londýnské čtvrti, původem 
Rychnovákem (této rodině, jež přežila válku v Anglii, 
patřil rohový dům v Komenského ulici pod základní 

školou). Tento syn mu vyprávěl, že jeho otec používá v Londýně původní rabínský 
šat a další bohoslužebné věci z rychnovské synagogy, které se do Londýna dostaly 
tak,  že  je  Němci  za  války  prodávali  Židům  ve  světě…. 
„Historie rychnovské židovské komunity, její náboženské 
obce s různými zajímavými osobnostmi, profesní struktura 
komunity, počátky stálých příjmení, vývoj a rozloha 
židovské "čtvrtě", dějiny synagogy a hřbitova atd. jsou 
velice bohaté a obsažné. Existuje k tomu různá literatura a 
obrovské množství archivních pramenů (včetně soupisů 
židovských rodin  z různých dob) a samozřejmě  matriky, 

soupisy domů a budov, výsledky průzkumu hřbitova. 
Naše  rozpracované  encyklopedické  heslo  RYCHNOV 
N. KN. je zatím v embryonálním stavu 11 stránek textu 
(snažím se věnovat především menším, méně 
významným židovským obcím, ke kterým zatím chybí 
literatura). Takže se pokusím aspoň sepsat několik 
tištěných zdrojů s informacemi o tomto tématu,“ napsal 
mně 16. června 2010 mailem znalec této problematiky 
Jiří Fiedler. 

Najdeme v ní REGIONÁLNÍ ŽIDOVSKÉ MUZEUM a PAMÁTNÍK KARLA 
POLÁČKA – v něm je mj. uložen Řád T. G. Masaryka, udělený 28. října 1995 
prezidentem republiky Václavem Havlem Karlu Poláčkovi in memoriam. Přijměte jako 
fakt, že jsem ho – pověřen Poláčkovou rodinou – z rukou 
prezidenta Václava Havla ve Vladislavském sále Pražského 
hradu přebíral. Před synagogou byl vybudován pomník 58 
rychnovským obětem holocaustu, zahynuvším za 2. světové 
války. Odhalen byl v květnu 2001 u příležitosti 4. 
poláčkovského sympozia. Autorem dvakrát lomené 
bronzové desky je Zdeněk KOLÁŘSKÝ z Kostelce nad 
Orlicí, kombinace pískovce, dřeva a prvků ostnatého drátu 
symbolizuje koncentrační tábor. Deska v češtině, angličtině a hebrejštině má tento 
text: Toto jsou jména rychnovských Židů, našich spoluobčanů, kteří byli povražděni 
německými nacisty v koncentračních táborech v letech 1939 – 1945. Tak přestala 
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existovat zdejší židovská obec. U Karla Poláčka tu je uveden poprvé správný údaj o 
jeho úmrtí 21. leden 1945. 

Se synagogou sousedí bývalá ŽIDOVSKÁ FARA (1780), jež má zajímavý 
slohový štít do Palackého ulice čp. 693 se světle žlutou fasádou, nyní obytný dům 
v přízemí s obchodem. V ní bydleli židovští kněží rabíni, kteří zde vyučovali žáky; 
poslední z nich Heřman KOHN zemřel těsně před německou okupací. Ve sklepení 
tohoto domu je zachována veřejnosti nepřístupná očistná židovská lázeň mikve. 

 

STARÉ NÁMĚSTÍ 

Citujme z Kouřilových-Svobodových Dějin Rychnova nad Kněžnou: Náměstí 
budováno bylo pomalu, protože poloha pro ně byla nerovná a obtížná. Uprostřed v 

úžlabí upraven byl od severovýchodu 
k jihozápadu hluboký úvoz, v  němž 
prý z jedoucího vozu jen plachtu bylo 
zříti. Za dešťů stékala jím s polí a 
pastvin voda k řece s takovou 
prudkostí, že prý kdysi s koňmi vzala. 
V rozích a uprostřed náměstí byly 

přes něj položeny lávky a mostky. Místo dolejší lávky, jak svědčí deska na domě čís. 
60, vyzdvižena byla r. 1659 dílem Jana Fita z Vamberka kamenná brána, na niž 
později postavena socha sv. Jana Nepomuckého. 

Opodál již v 16. stol. stály dřevěné masné krámy, které se tu udržely bezmála 
až do konce minulého století. Uprostřed náměstí nedaleko úvozu vyhlouben byl 
rybníček, který „dobrou službu k ohni konal". V něm domácí dcerky máchávaly 
prádlo, k němuž děvečky nosívaly lavice, dveře a okna, aby je tu umyly, v něm malé 
dětí v létě se koupávaly. U něho do výše se pnuly čtyři topole a stával pranýř. 
Náměstí, jak ve většině tehdejších měst, bylo plno hrbolů a po dešti samá kalužina. 
Spravovalo se opukou a lesním kamenem. 

Připomeňme si jeho názvy: původně Soukenické, Dolní, za první republiky T. 
G. Masaryka do roku 1940, pak Staré náměstí, 1941 až 
1945 německy a česky Wiktoria Platz / náměstí Viktoria 
(stejně tak – Viktoria – se ve stejné době jmenoval biograf 
v Národním domě), po ní krátce opět T. G. Masaryka a od 
23. května 1951 náměstí dr. náměstí Zdeňka Nejedlého. 
Už se ani neví, že tento ministr školství a osvěty navštívil 
– spolu s Marií Pujmanovou – Rychnov nad Kněžnou v 

březnu 1946. Připomeňme, co se neví: Kvůli písni Kocourkovských učitelů „Život je 
pes“, napsané na konci 2. světové války, měli problém po roce 1945 s ministrem 
školství Zdeňkem Nejedlým, který se jí cítil dotčen a 
cítil v ní narážku na svou osobu (Protože co snědla a 
po čem tak zbledla / to byla známá bedla jedlá / místo 
jedlá byla nejedlá / už za ní nechodím na špacír / do 
lesa zelenýho).  

ROHOVÝ DŮM čp. 47, nyní ČSOB, vpravo při 
vyústění Palackého ulice do Starého náměstí, v němž 
Poláčkovi bydleli od roku 1904, patříval otci našeho 
Poláčka. Roku 1995 na jeho průčelí odhalil tehdejší 
předseda Parlamentu ČR Milan UHDE pamětní desku 
Karlu Poláčkovi. 
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Do Poláčkova obchodu se vcházelo dveřmi na stejném místě, jako je má 
banka, ale po kamenných schůdcích. My máme koloniál a 
vedeme všecko. Kávu, cikorku, líh k pálení, biče, kartáče, čaj i 
likéry všeho druhu, jakož i citróny, ba i čekuládu. Vším 
posloužíme. A chodí k nám moc lidí, taky z vesnic. Chodilo, 
pravda, chodilo, ba dokonce o židovské volné sobotě šábesu. 
Poláčkův otec totiž nebyl ve velké oblibě u svých souvěrců, 
protože bez ohledu na šábes prodával celý ten den těm, kdo 
přišli do okresního města z bližšího i vzdálenějšího venkova. 
Mimochodem právě z tohoto prostředí je proslulá věta Už nám to 
začíná, pane Bajza. Ocitujme si ji v kontextu a v duchu si 
vybavujme, jak nepřekonatelně Bylo nás pět četl František FILIPOVSKÝ v rádiu: Už 
máme zimu, už padá sníh a celá země jest bílá a chocholouši si prohlížejí koňské 
koblihy a na oknech se dělají krásné hvězdy. A my máme plný krám lidí, kteří si 
kupují mandle a rozinky, jelikož se blíží vánoce. Tatínek s maminkou odbejvají lidi a 
lidi praví: „Už nám to nastává, pane Bajza,“ a tatínek praví: „Baže, venku je 
pořádný samec, čím ještě posloužím?“ 

       Porozhlédněme se po STARÉM NÁMĚSTÍ kolem 
roku 1807 a ocitujme z Posla z podhoří, co o něm v roce 
1907 napsal: Rychnov býval skoro dřevěným. Kamenné 
budovy  bychom  v něm  na  prstech spočítali. Osvětlení 
města bylo chatrné, dělo se jen na důležitých místech 
lojovými svíčkami. Kolem celého náměstí bývalo podloubí 
až na  jediný  dům.  Na  náměstí,  jako snad všude, 
odehrál se největší kus historie města. Na podloubí 
odbývaly se trhy, zde stávali cukráři a perníkáři, pekaři i 

krupaři. Soukenictví bývalo vedle trhů a nejdůležitějšího hospodářství polního hlavním 
zdrojem příjmů města. V každém druhém domku bydlel výrobce soukenných látek. 
Každý téměř krok upomínal na velmi čilý soukenický průmysl, stavy cvakaly, vřetena se 
všude vesele točila a motala. Všude na výslunných místech, zvláště na Starém 
náměstí, sušila se vlna, která se dříve ve struze prala, aby se zbavila mastnoty a 
přebytečné barvy. A v době Poláčkova dětství a mládí? Lípy v horní části náměstí 
už trochu povyrostly (zasazeny byly roku 1886 – citujeme z kroniky Okrašlovacího a 
ovocnického spolku pro Rychnov nad Kněžnou a okolí: bylo usneseno, aby 
zakoupeny byly tři velkolisté lípy a tyto aby ve trojhranu kol sv. Kříže symetricky byly 
rozsazeny). K nákupu jich byla doporučena školka učitele Kulíře z Hradce. Nějaké 
domy byly s podsíněmi (1932 poslední z nich vyhořel), asi tak deset hospod - ta U 
Melicharů byla roubená, k Ludvíkům se chodilo na kápku a jiní volili hostinec U 
Pohlů. A když už jsme u hospod, pak taky U Císařů. Dovolte trochu její historie: 
Název měla po majitelích Františku (†1828) a Josefě (†1828) Císařových. Od nich 
koupil nemovitost i s domem čp. 27 krajský fyzikus Lichtner se sestrami Terezií, 
Marií a Antonií. No a právě ona Antonie se provdala za Václava Smetanu, nájemce 
pivovaru v Novém Městě nad Metují a bratrance Bedřicha Smetany. Když nic 
jiného, teď už aspoň víme, proč v Novém Městě nad Metují mají pomník velikána 
naší hudby. 

Dole na náměstí je hotel, za mocnářství největší stavba hejtmanství v jedné 
budově s hotelem Procházka; na jedné pohlednici z konce 19. století se píše, že to 
byl nový obecní dům; Guth-Jarkovský, který v Rychnově studoval, píše ve svých 
Pamětech městský dům. Nyní to je jen pseudorenesanční HOTEL HAVEL, 
zrenovovaný v roce 1995 jako majetek města; podobně historickým majetkem města 
je letovisko Studánka, odkud jsme vycházeli. Za komunistického režimu nesl název 
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Rudá hvězda, v srpnu 1968 byl tento nápis krátce přelepen na hotel Modrá hvězda, 
po roce 1989 je to opět hotel Havel. Jméno nemá podle sousedního kostela svatého 
Havla, ale podle posledního nájemce. 

Mimořádně zajímavá je v něm hodovní síň ve 2. podzemním podlaží. V roce 
2012 byla v hotelu upravena kavárna cafe havel ve stylu vídeňské secese, kde 
jsou na stěnách velkoplošné kopie obrazů, mj. slavného Polibku Gustava Klimta. 
Kdopak ví, že 1908 byl tento obraz vystavován na Kunstschau Wien a že plakát na 
tuto výstavu vytvořil Rudolf  KALVACH  (1883  Vídeň  -1932  Kosmonosy),  jehož  
rod  pocházel  od  nás z Rychnova? 

Kratince přerušme naše putování a přečtěme si ze vzpomínek, uveřejněných 
v Poslu z podhoří z roku 1907, jak vypadala tato místa někdy mezi lety 1870-1880: 
Hluboká byla strž počínající mezi nynějším hotelem Procházkovým (nyní hotel Havel) 
a domem p. Holoubka a končící u jatek. Jatky bývaly původně dřevěnné, rozměrů 
skrovných, pak kamenné bez zasklených oken. Světlo do nich přivádělo okno, 
zavírané okenicí, na níž se kusy útrob a podobné věci při zabíjení kladly. Mezi 
velkohostincem Procházkovým a domem p. Holoubkovým spojoval hluboký 
překlenutý kanál náměstí se sráznou ulicí vedoucí k Dubince, po jejíž pravé straně 
zůstávaly dřevěnné masné krámy. Spisovné slovo dřevěný je tu psáno 
rychnovským nářečím s dvěma „n“ dřevěnný. 

Starému  náměstí   vévodí   od   roku   1804   RADNICE v 
klasicistním slohu podle návrhu stavitele Josepha Wilhelma 
EHRMANNA (první zmínka o rychnovské radnici jako dřevěné 
stavbě je z roku 1596, měla trojí střechu, nad ní se vypínala 
nevysoká vížka, na ní byly hodiny) a se znakem města; o něm 
víc  kapitolka Padna na jelenu ve Čtení o Rychnově. Pamětní deska 
na ní připomíná, že zde 1825 svoji Domácí kuchařku dopsala Magdalena Dobromila 
RETTIGOVÁ (1785–1845); Rettigovi tu žili v letech 1824–1834. Domácí kuchařka   
aneb pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcery české a moravské vyšla 

tiskem 1826 v Hradci Králové a za autorčina života ještě 
čtyřikrát. V této souvislosti dovolte nápravu jednoho filmařského 
omylu: Komentovaná fotografie z fotodokumentace i v titulcích k 
filmu Miroslava Cikána Dům na předměstí podle 
stejnojmenného románu Karla Poláčka (premiéra 20. října 1933) 
uvádí, že tam Hugo Haas je začten do kuchařské knihy M. D. 
Rettigové. Ve skutečnosti jde o Úspornou kuchařku Anuše 
Kejřové. 

              A jak došla paní Rettigové ke svému vlasteneckému jménu Dobromila? Stalo 
se tak na faře v Dobřanech v Orlických horách. Před Štědrým dnem 1809 sem do této 
zapadlé vesničky v Orlických horách nastupuje po krátkém kaplanování v Dobrušce na 
místo lokalisty sedmadvacetiletý Josef ZIEGLER. A kromě starostí o duše místních 
obyvatel bere na svá bedra starosti o českou literaturu. Byl vynikajícím organizátorem, 
a tak se na dobřanskou faru zakrátko začínají sjíždět vlastenci z blízkého i vzdáleného 
okolí. Častým hostem je zde přítel kupec František HEK z bývalého Zieglerova 
působiště, děkan z Častolovic František RAYMANN, který ve svých Sedlských 
námluvách zachytil zdejší dialekt, farář z Jimramova i autor první české frazeologie 
Matěj SYCHRA a kněz z Nového Hrádku Josef KRÁL.
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           Přijíždějí také manželé Rettigovi, ze Solnice pak přicházívá mladý Michal 
PATRČKA. Hek přivádí na dobřanskou faru tehdejšího 
významného básníka Matěje Milotu Zdirada POLÁKA, který pod 
vlivem Zieglerovým začíná své básně psát česky. V roce 1814 
navštěvuje Dobřany nejvýznamnější osobnost české vědy Josef 
DOBROVSKÝ.  Hostitel Josef Ziegler si vymyslel, že on i jeho 
přátelé budou mít vedle svých obvyklých křestních jmen ještě 
vlastenecká, získaná při tzv. vlasteneckém - zřejmě nikterak 
vážném - křtu. A tak je Hek Vladislavem, Ziegler Liboslavem, 
Patrčka Silorádem a Rettigová Dobromilou. Však také z toho měl 
Ziegler nepříjemnosti až na hradecké konzistoři, kde ho dokonce 
podezřívali z hereze, tedy kacířství. Přidejme drobnůstku, že roku 2005 byl jako 
občanské sdružení zaregistrován dámský klub „Lions Club Rychnov nad  Kněžnou  
Dobromila".  Dokonce  existuje  píseň  Milá  paní Dobromila, jejímž autorem byl Rudolf 
Zrůbek (1923-2008). 
 
        Ale zpátky k Rettigovým: Slavnou v Evropě se jako operní pěvkyně pod jménem 
Henriette RETTICH stala jejich dcera Jindřiška RETTIGOVÁ (1813–1854), v rodině 
zvaná Jetti. Od května 2005 je v 1. poschodí radnice muzeum 
hraček. Na horní části Starého náměstí najdeme dřívější HOTEL 
PUCHWEIN; v přízemí jsou nyní POTRAVINY, obecně Sama. V 
prvním poschodí vzadu býval sál. Když 15. května 1892 přijel do 
Rychnova Antonín DVOŘÁK, měl zde koncert spolu  s 
violoncellistou Hanušem WIHANEM a houslistou Ferdinandem 
LACHNEREM. 13. listopadu 1892 tady tehdy čerství absolventi 
pražské konzervatoře Karel HOFFMANN, Josef SUK, Oskar 
NEDBAL a Otto BERGER hráli poprvé pod legendárním názvem 
ČESKÉ KVARTETO; 22. října 1892 v pražském Rudolfinu totiž 
vystupovali pod firmou „Absolventi pražské konzervatoře“. O jejich 
vystoupení v Rychnově se velkým dílem zasloužil profesor češtiny a klasické filologie 
na zdejším gymnáziu, zámecký knihovník i archivář a úspěšný organizátor kulturního a 
hudebního života v jedné osobě Josef VYCPÁLEK. Takto psal o šest dní později místní 
Posel z podhoří: První tento koncert „Českého kvarteta“ na venkově dopadl nad 
očekávání obou stran skvěle. Od první chvíle byli jako doma mezi svými, což na ně 
velmi příjemně působilo. Přečetné shromážděné obecenstvo přišlo sice s 
přesvědčením, že uslyší něco veskrze dokonalého, uměleckého – avšak očekávání 
jeho bylo předstiženo. Řeknu prostě, hned prvním číslem elektrisovali obecenstvo 
naši čtyři umělci, mistři to svých nástrojů, jež stejně dýší, stejně cítí, stejně 
rozehřívají. České kvarteto má bez odporu světovou budoucnost zajištěnu. Na 
dokreslení ocitujme ještě jednou Posla z podhoří, orgánu politického spolku okresu 
rychnovského, ročník 1894: Proslulé „České kvarteto“, jež s ohromným úspěchem 
koncertovalo nejen po Čechách, ale i v cizině a nyní na uměleckou pouť do Ruska se 
chystá, pořádá v Rychnově n.Kn. v neděli 14. dne října t. r. o 4. hod. odp. v sále p. 
Puchweinově velký koncert za laskavého spoluúčinkování znamenité klavírní 
virtuosky pí. M. Wachsmannové, choti lékaře z Prahy. Zajisté si hudbymilovné 
obecenstvo zdejší a z okolí nedá ujíti této vzácné příležitosti, by poslechlo hudbu 
krásnou a osvědčilo přízeň svou umělcům, jižto před 2 léty uměleckou svou cestu v 
Rychnově zahájili a ku slávě českého jména v cizině valně přispěli. Předprodej 
vstupenek do koncertu na se vzal zdejší hud. ústav sl. Mil. Sallačovy. Pro zvídavé 
doplňme, že 41leté slávě Českého kvarteta se vyrovnala jen éra kvarteta Smetanova. 
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Nu a tady na Starém náměstí se odbývaly TRHY. S Janem Ámosem 
budeme názorní a uvedeme dvě citace, tu první z Kouřilových-Svobodových Dějin 
Rychnova nad Kněžnou: Rychnov bylo město dřevěné. Obklíčen jsa v blízkém okolí 

hojnými lesy, měl v dříví měkkém i tvrdém nejlacinější 
stavivo. Kromě kostela, panského domu, pivovaru a 
domu zemana Mokrohovského [nynější katolické fary] 
byly koncem 16. století snad všecko domy ze dřeva, 
některé byly dřevěné od základu až po hřeben, jiné 
měly kamennou podezdívku. Nejen na obou náměstích, 
nýbrž i v ulicích měly domy podsíně, jež vznikly tím, že 
předky jejich s povystouplou prkennou lomenicí 
spočívaly  na  dvou  či  třech  dřevěných  sloupech,  jež 

bývaly všelijak vyřezávány. Lomenice bývaly nebílené a mívaly hojnou ozdobu 
zvláště kolem oken. Na některých byl fabion (kabřinec), pod nímž na záklopě bývaly 
malby a nápisy. Na Starém náměstí byly podsíně vhod řemeslníkům a obchodníkům. 
O týdenních trzích proměnili je v krámy, do nichž vynášeli své zboží ze svých komor; 
někteří je tu vykládali na stolcích a lavicích, jiní je rozvěšovali po stěnách a sloupech. 
O výročních trzích podsíně nestačiliy, ježto přicházeli se zbožím živnostníci i ze 
vzdálenějšího okolí. Na krámcích z prken zdělaných vyložili své zboží soukeníci, 
jircháři a kožišníci, dále postavili se uzdáři, provazníci a ševci, kteří stávali pod 
podloubím a své škorně a střevíce hlasně vychvalovali. Při horní straně náměstí 
usadlili se krupaři, majíce v pytlích hrách, mouku a krupici, a mydláři, kteří na stolech 
nastavěli hranice řezaného mýdla a pyramidy lojových svíček. Dole po zemi rozložili 
bednáři nádobí bečvářské a hrnčíři rozmanité nádobí hliněné. Jinde měl krám anebo 
na trhu s telaty stál řezník, dále na podsíni jelitník vyložil všelikou uzeninu a jitrnice a 
onde hokynářka nabízela zeleninu, houby, máslo, sýr i žemličky. Nechybělo tu ani 
prken, latí, lnu a konopí, ani perníku a slanečků ve škopkách. Ta druhá citace je 
z Poláčkova Okresního města: Počátkem měsíce září konal se na náměstí 
okresního města výroční trh. Od časného rána přijížděly vozy vesničanů s nákladem 
ovoce a zeleniny. Na fůrách vržou zelné hlávky a v bednách uděšeně kvičí selata. 
Celé město se naplnilo radostným ruchem a přičinlivým pohybem; až do úřadoven 
okresního hejtmanství [nyní hotel Havel] a soudu [od roku 1850 v budově radnice] 
zaléhá pokřik zajaté drůbeže a kýhání husí. Kolem soch svatých jsou nakupeny hory 
dobropanenských  lesklých jablek; na ošatkách jsou vyloženy hrušky a ojíněné 
švestky. Trhovci rozbili stánky s perníkem, praženými mandlemi a mazlavými dorty. 
Selské dívky okouní před krámky, kde jsou vyloženy korále z pestrého skla, 
mosazné prstýnky a náušnice,   sponky   a   porculánové   hrníčky   
s malovanými pozdravy z vynikajících měst.  

 
   Jen kvůli pořádku: Ten cirkus, o němž se píše v Bylo nás pět, 
nehostoval tady na Starém náměstí, ale na Novém náměstí, 
dříve taky Malém, Švehlově, prezidenta Beneše, Stalingradském 
a nyní Poláčkově.  
   V dolní části Starého náměstí je na domě čp. 58 PAMĚTNÍ 
DESKA T. G. MASARYKOVI, připomínající jeho návštěvu 
Rychnova nad Kněžnou 13. července 1926. Uprostřed Starého 
náměstí byla 1736 pořízena socha svatého Jana Nepomuckého 
a tzv.  Velký  kříž.  

      Zastavme  se u  SOCHY SVATÉHO FLORIÁNA.
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     Původně postavená 1761 u kostela svatého Havla) z dílny Josefa Melnického 
(na druhé straně je napsáno G. M., tehdy se „g“ četlo „j“¨. V oválu na podstavci je 
poměrně dobře vidět rychnovský zámek a ostatní se pokoušejme uhadovat; zdá 
se, že se nad obrazem hořícího města vznáší Panenka Maria Svatohavelská. Nu a 
ten reliéf z roku 1761 zachycuje požár skutečný – to se však psal rok 1652, když 
vyhořel kostel svatého Havla s větší částí starého města. V dolní části Starého 
náměstí je obnovená kašna; chrlič sem byl přenesen ze zahrady Husova sboru a z 
počátku 90. let 20. století je nová nádrž. Lípy na Starém náměstí od roku 2004 
chřadly a jejich stav se výrazně zhoršoval. Projevovalo se několik jevů dohromady 
– do původní kanalizace, která tudy prochází, se po roce 1989 dostávaly fosfáty, 
svůj díl na poškození stromů měla novodobá zimní údržba komunikací, k tomu 
přistupoval v posledních letech vláhový deficit a oslabené stromy pak byly napadeny 
škůdci. Dolní lípy byly skáceny v říjnu 2009. Podívejme se ještě na budovu 
KOMERČNÍ BANKY, postavenou 1935 jako Městské spořitelna podle návrhu Jana 
REJCHLA (1899–1985), architekta mj. hlavního nádraží v Hradci Králové (jako 
spolupracovník jeho bratra Václava), Státní průmyslové školy v Hradci Králové (dnes 
stavební průmyslovka), Sborového velitelství v Hradci Králové (dnes Lékařská 
fakulta UK), Národní banky v Hradci Králové (dnes Komerční banka) a 

sokolovny v Rychnově. O tom, že odtud  z průčelí 
zmizela Panna na jelenu, artefakt Jana MORAVCE 
(1910–1983), je pravda. Léta byla uložena v atriu ZŠ 
Javornické a až po 22 letech byla navrácena zpět. 

Ulicí Komenského z pravého horního rohu 
Starého náměstí si odskočíme po asi 30 metrech 
průchodem do OBCHODNÍHO CENTRA LIMA, na jehož 
průčelí je pamětní deska historika a husitologa Františka 

Michálka BARTOŠE (1889-1972). Toto centrum nechť nám poslouží jako příklad 
vynikajícího využití majetku, navráceného po roce 1989 - kdysi zavedenou firmu 
Fischerovu obnovil jeho vnuk Jiří MACH a ze zbankrotované socialistické továrny 
PLEAS zde vznikl moderní průchozí obchodní komplex směrem k synagoze. Ostatně 
i název uličky kolem ní připomíná Fischerovo jméno. Všimněme si vedle synagogy 
pěkné, nové brány se šesticípou židovskou hvězdou, zhotovené podle návrhu 
Přemysla OMRTA. 

PANSKOU ULICÍ 

Citlivě renovované Staré náměstí opustíme a z jeho levého horního rohu 
přejdeme do PANSKÉ ULICE. I na jejím jméně se dá ukázat dialektika doby: Kdysi 
Panská ulice, od roku 1933 a těsně po 2. světové válce pak pplk. Vašátka, za 

komunizmu přejmenovaná na Fučíkovu a po 
revoluci 1989 opět Panská. Jméno 
Vašátkova nesla podle ruského legionáře 
pplk. Karla VAŠÁTKA (*1882 Litohrady, 
místní část Rychnova nad Kněžnou, †1919 
Čeljabinsk;   na  obraze  Vincence  Beneše 
z roku 1938), který v bitvě u Zborova 2. 
července 1917 vedl skupinu granátníků do 
boje. Roku 1933 byly jeho pozůstatky spolu 

s ostatky plk. Josefa ŠVECE (po něm byla v Rychnově 
pojmenována  spojnice  Panské  a  Kolowratské  ulice,  nyní  Hradební)  převezeny 
z Ruska  do  Prahy,  uloženy  v Památníku  osvobození  na  Vítkově  a  začátkem  2. 
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světové války pohřbeny v Solnici. V Litohradech mu byla v roce 1922 odhalena 
pamětní deska, 1939 byla sejmuta, ukryta v zemi na zahrádce statku a jeho ostatky 
byly tajně převezeny z Prahy na solnický hřbitov. Přes německý zákaz se uložení 
ostatků zúčastnilo tisíc lidí. 1946 při druhém odhalení Vašátkovy pamětní desky byl 
pod ní umístěn lipový věnec z tepané mědi, který zdobil jeho hrob v Čeljabinsku. 
Nedá mně to, abych nevzpomněl jeho bratra Václava VAŠÁTKA (1891-1966), v bitvě 
u Zborova také zraněného. Protože od jara 1918 byla nepřítelem čs. legionářů 
rakouská a německá armáda, ale i jednotky Rudé armády, Václav vedl u města 
Samara oddíl granátníků a dobyl významný strategický uzel. V červnu byl v bojích 
s Rudou armádou zasažen do hlavy a oslepl na pravé oko. Poté byl poslán do 
Vladivostoku připravovat evakuaci do vlasti. Ještě před ní byl účasten operace svého 
bratra Karla, kterou provedl český lékař. Byla to operace dočasná, po návratu domů 
měla být do otevřené lebky vsazena zlatá nebo platinová destička. Zatím chránil 
Vašátkovu hlavu jen silný obvaz, pod nímž otvorem v lebce bylo vidět vidět blánu 
s pulzujícím mozkem. Takto žil rok a půl s tím, že jakýkoliv úder do hlavy může jeho 
život ukončit, přesto se stále neúnavně věnoval organizátorské práce v čs. armádním 
sboru na Sibiři. Aby se mohl účastnit bojů proti bolševikům i osobně, rozhodl se pro 
riskantní operaci lebky. Přestože zpráva o jeho smrti zastihla daleko na východě 
v Petropavlovsku jeho bývalou rotu, nesoucí od bitvy u Zborova stále Vašátkovo 
jméno, legionáři přijeli 500 km na pohřeb do Čejlabinska. Václav se pak z války vrátil 
v hodnosti kapitána, 1939 byl propuštěn z armády a za odbojovou činnost skončil 
v koncentračním táboře Gross Rosen. Od roku 1945 byl velitelem divize v Plzni, ale 
už v dubnu1948 penzionován, protože nepřijal únorový převrat. Přestěhoval se do 
Dolného Kubína, odkud pocházela jeho žena Mária (dcera 
významného slovenského spisovatele Ladislava Nádašiho- 
Jégé), kde žil s nepatrnou penzí a tam je i pochován. 

Po levé straně je DŮM S RELIÉFY, původně 
Petridesův a nyní Ježkův, v němž firma Ježek mívala 
pražírnu kávy a burských oříšků. Všimněme si drobné 
kuriozity - u čtvrté postavy na reliéfech z roku 1929, jejichž 
autorem byl Alois Krčmář, je napsáno ČS a bylo tomu tak i po celou 2. světovou 
válku.  Z  Panské ulice  vychází doprava  kratinká spojnice  – kommunikace  (výraz 
v „Pamětním spisu v příčině zřízení spojovací ulice mezi ulicí Panskou a ulicí 
Komenského“ z roku 1885) – s Komenského ulicí, pojmenovaná koncem 90. let 20. 
století KALISOVA ULICE. Josef Kalis byl 1884–1891 starostou města, který měl 
zásluhu na zřízení městské spořitelny; cestou jsme si citovali jeho verše o 
poustevníkovi Ivanovi a připomínáme si ho i skrytým snímkem hrobu jeho rodiny na 
rychnovském hřbitově. Na rohovém domě těchto ulic zaujme kříž, přenesený sem 
začátkem 21. století. 

Na této Panské ulici pod Národním domem máme LÉKÁRNU. Budiž nám 
zámkou k našemu zastavení před ní fakt, že rychnovský Klub českých turistů je po 
berounském druhým nejstarším odborem KČT v celých Čechách, po Rychnově pak 
následovaly Mělník a Jilemnice. A že majitel oné lékárny Alois WOLF, jinde psaný 
Volf, u toho byl.   Malý detail: Při neexistenci silnic a 
množství lesních a polních cest bez mostků přes vodní 
toky byly žádoucí mapy. Tehdejší jediná mapa v měřítku 
1:75 000, vydaná Vojenským zeměpisným ústavem ve 
Vídni, však nebyla desítky let doplňována a místa ryze 
česká měla jen německé názvy. Proto Josef Sallač, 
profesor  gymnázia,  s učitelem  Jarošem  vytvořili  roku 
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1896 velké orientační mapy orlického podhůří se seznamem výletů z Rychnova. 
Mapy byly umístěny po několik desetiletí na lékárně Aloise Wolfa a na rychnovském 
nádraží. Klub českých turistů byl založen 11. června 1888, za předsedu si ustavující 
sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele 
činitele Vojtu NÁPRSTKA, ten plnil svoji úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale 
práci v klubu se mnoho nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil na 
první valné hromadě KČT v lednu 1889. Svou bohatou činnost založil odbor od 
počátku na značkování turistických cest a později byl tento odbor u zrodu Orlické 
župy KČT. 

A teď volně citujme z brožurky 100 let organizované turistiky v Orlických 
horách, vydané u příležitosti VII. zimního srazu turistů ČSR v Deštném v Orlických 
horách v lednu 1988: 16. června 1889 se scházejí v Občanské besedě příznivci 
turistiky, a když se 12 přítomných přihlásilo za členy odboru KČT, byly projednány 
stanovy, schválené c. k. místodržitelským výnosem, a zvolen výbor. Na jeho první 
výborové schůzi byli zvoleni funkcionáři odboru KČT: předseda Ondřej FRANTA, 
ředitel místního gymnázia, a jednatel Jan VOSTŘEBAL. Po jeho odchodu do Nového 
Města nad Metují je novým jednatelem zvolen profesor rychnovského  gymnázia 
Josef SALLAČ, a pokladníkem Alois WOLF, lékárník. Účinnými pomocníky výboru 

byli profesoři gymnázia Jan VRTAL, Josef VYCPÁLEK, 
Tomáš KOUŘIL a Bedřich KLENOT, učitel Arnošt 
FRAUENBERG i  další.  14.  června  1890  se  začalo 
s turistickým značením proti vchodu do dnešní základní 
školy Komenského prvním sloupkem s turistickou 
tabulkou,  a   to   ve   směru   ke   Studánce.   Zpráva 
z výborové schůze z listopadu 1893 už uvádí, že 
značky  dovedou  bezpečně  turistu  z Rychnova  přes 

Skuhrov, Klečkov, Antonínov, Jedlinu a Kouty až na Vrchmezí. Značení uvítali zprvu i 
občané německých osad a pokládali si čest mít na svých domcích červenobílou 
turistickou značku. Největší radost měl hostinský Heinrich RÜBARTSCH na 
Vrchmezí, jehož dřevěný objekt s rozhlednou byl přímo u státní hranice, ale už na 
území Pruska, dnešního Polska. Profesor Čeněk CHYSKÝ, pozdější významný 
funkcionář rychnovského odboru KČT, vzpomínal, že starý pan hostinský měl velmi 
dobrý vztah k českým turistům, rád jim vyprávěl o jeho rodu Rybářů, pocházejícího 
ze Strakonic, že jeho předkové jako protestanté museli Čechy opustit, že zde k nim 
má blízko a chlubil se i Novou kronikou českou, jejímž autorem byl rychnovský rodák 
František Martin Pelcl. 

Pro úplnost: Na území Orlických hor postupně působily i jiné turistické 
organizace i jiné odbory KČT. V Rokytnici v Orlických horách působil od roku 1925 
Gebirgsverein fur das Adlergebirge a postupně byly v okolí zakládány i další odbory 
tehdejšího Klubu Československých turistů v Opočně (1921), Vamberku (1923), 
Potštejně (1924), Jablonném nad Orlicí (1924), Solnici (1927), Týništi nad Orlicí 
(1931) a Rokytnici v Orlických horách (1935). Převeďme do současnosti – Josef 
Vycpálek má pamětní desku na Základní umělecké škole, jeho syn Vratislav 
Vycpálek, zakladatel slavného folklorního souboru Hořeňák, má bustu na 
symbolickém rychnovském Slavíně, jméno Kouřilovo – vedle Svobodova – najdeme 
na titulu Dějiny Rychnova nad Kněžnou, nu a Heinrich RÜBARTSCH, pradědeček 
bývalého vicehejtmana Královéhradeckého kraje Helmuta DOHNÁLKA, má památník 
v polském Zielenieci, doslova pod Masarykovou chatou na Šerlichu. A ještě jedna 
drobnost – naproti Národnímu domu na této ulici stával dům, na němž bychom našli 
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reliéfy, díla sochaře Leoše Kubíčka; v souvislosti s výstavbou sídla OV KSČ byl tento 
dům zbourán. 

Panskou ulicí dojdeme k NÁRODNÍMU DOMU na její levé straně a jeho 
průchodem nahlédneme k PELCLOVU DIVADLU, otevřenému 28. září 1897. Ku 
konci proslovu vyhrnula se opona druhá a obecenstvu se objevil úchvatný živý obraz, 
komponovaný režisérem Rudolfem Vostřebalem. Po přestávce sehrány Dva světy, 
hra o pěti jednáních od Jana Ladeckého. Kus tento byl poctěn Náprstkovou cenou a 
byl vícekrát provozován na Národním divadle v Praze. Tak referoval místní Posel 
z Podhoří o pár dní později. Roku 1902 bylo v Národním domě zřízeno místo 
petrolejového acetylenové osvětlení, elektrické pak 1910 (první osvětlení  města 
1905, v tom roce zřízena městská elektrárna – byla vlevo před Chaloupkami). 20. 
května 1914 tu poprvé promítal zvukový biograf Sokol, v roce 1946 Bio Svornost. 
Kohopak z Rychnováků napadne, že uprostřed vlysu nad jevištěm je portrét Pelclův? 
Po levé straně zrak do mlhavé dáli upírá mužná postava Historie, v levici držíc 
desku, v pravici rydlo; po pravé straně lehounkou rouškou zahalena jest Thalie, držíc 
v pravé ruce symbolickou masku a levici v nadšení zvedajíc. A víte, že vestibul 
divadla býval vyzdoben freskami s postavami v národních krojích? A kdo z dnešních 
obyvatel Rychnova viděl slavnostní oponu s obrazem života starých Čechů, kterou 
vytvořil polní podmaršálek EMANUEL SALOMON, svobodný pán FRIEDBERGER 
MÍROHORSKÝ, také na onom slavnostním otevření divadla přítomný? Zkusme si 
porovnat její obrázek s tím, jak ji popisuje Poláček v  Okresním městě: Na oponě byly 

velmi pestrými a určitými barvami 
vymalovány výjevy ze života starých 
Slovanů. Jeden Slovan v úboru havíře právě 
vylézal z jámy s rozsvíceným kahanem. Na 
okraji opony ořezával vinař révový keř. 
Baculaté děcko se snažilo  dosáhnouti 
hroznu. Malíř s velkou rozhodností vymaloval 

pahorek, na němž tančily dívky, oděné v jemné řízy, kolem hliněné modly. Stařec 
s načechraným vousem hrál jim k tomu na varyto. Byly to důkladné obrazy, malíř 
nevynechal  žádnou  podrobnost.  Buďme  objektivní  a  citujme  o  stejné  oponě 
z Památníku divadelní jednoty Tyl v Rychnově nad Kněžnou, 1902: V popředí opony 
zastoupeny dobře volenými karakteristickými figurami rolnictví i rybářství, lesnictví i 
hornictví, řemesla i domácnost, v pozadí pak na návrší v ladné skupině zříš musy 
českých uměn. 

Na scéně Pelclova divadla od té doby vystoupila už řada vynikajících umělců 
a hudebních těles, např. ruská umělecká hudební společnost VZÁJEMNOST 1923, 
ČESKÁ FILHARMONIE 1902, Jan KUBELÍK 1899 a Jakub SEIFERT 1898. Na ten 
rok totiž připadlo výročí narození J. K. Tyla, jmenovce rychnovského spolku tyláků, ti 
je oslavili uvedením Šamberkovy hry J. K. Tyl, v níž zahrál titulní roli jako host i 
Jakub Seifert, režisér Národního divadla v Praze. Pokračujme: houslový virtuoz 
František ONDŘÍČEK 1888 v Rychnově poprvé s hudebním skladatelem Karlem 
WEISEM, pak 1909, Eliška ZÖLLNEROVÁ 1904, Václav VYDRA 1904, Terezie 
BRZKOVÁ 1904, básník Jaroslav VRCHLICKÝ 1909, pěvkyně Ema DESTINNOVÁ 
1918, houslový virtuoz Jaroslav KOCIAN 1918, Karel HAŠLER 1929, Eduard 
KOHOUT 1942 a 1952 (viz zápis v divadelní kronice; stojí za přečtení, zvětšete si), 
Jaroslav VOJTA, Olga SCHEINPFLUGOVÁ a Bedřich KAREN 1941, Josef SKUPA 
1935, Zita KABÁTOVÁ, Adina MANDLOVÁ, Zdeňka SULANOVÁ, Rudolf 
HRUŠÍNSKÝ, Vlastimil BENEŠ, Jiří PLACHÝ a Mařenka ZIEGLEROVÁ 1942. 2. 
prosince 1939 se konala – píše se v kronice města – slabě navštívená přednáška 
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básníka Františka HALASE v sálku u Havlů, kterou pořádala odbočka Kruhu přátel 
českého jazyka a místní Mládež Národního souručenství. Referoval o tom i Posel z 
podhoří. 14. června 1941 sehrálo místní „Sdružení mladých ochotníků D-106“ hru 
Manon Lescaut, přítomen byl i její autor Vítězslav NEZVAL 26. listopadu 1941 
zavítalo do Rychnova i Skupovo divadlo. Připomínáme taky Jitku ZELENKOVOU 
na závěr koncertu, věnovaného Rudolfu Roklovi koncem roku 2001 právě v 
Národním domě. S úctou na tomto místě vzpomeňme i více než stoleté tradice 
místního ochotnické DIVADELNÍ JEDNOTY TYL (ustavující schůze 10. 2. 1879), 
kterou jsme uváděli u Vostřebalova divadla. Z její kroniky vybíráme 1907, to dávali 
Soud rychnovských konšelů, 1938, kdy hráli Obrazy z dějin Rychnova nad Kněžnou, 
a rok 1952, kdy  byla na repertoáru Charleyova teta a Goldoniho hra Vějíř. Inu, 
jsme v Rychnově, hrál se i Karel Poláček (1925 Pásky na vousy, 1946 a 1962 Otec 
svého syna, 1967 Muži v offsidu a 1972 pásmo Poláček je doma). 

Připomeňme, že poprvé se v tomto městě hrálo divadlo od poloviny 18. století 
- kolem roku 1750 to byla hra Umučení Páně a od roku 1779 pak i hry světské. Ale 
až po roce 800 povolil slavný rychnovský magistrát hrát libohercům divadlo s 
podmínkou, že proti nim nebude odůvodněné žaloby ohledně mravnosti, oděvu, 
osobních urážek a že nebudou svého povolání zanedbávat ani dluhů dělati. 
Svatokrádežně řekněme, že odtud byla i – snad - pozdní láska Jana Nerudy Anna 
Volková. 

 
Využijme této zastávky a věnujme trochu času i VZPOMÍNCE NA 

NÁRODNÍ DIVADLO V PRAZE. Uvedeme některé podrobnosti od nás: 1884 vynesla 
v Rychnově svatováclavská sbírka na Národní divadlo 165 zlatých 50 krejcarů, 8. 
března 1884 byl vypraven zvláštní divadelní vlak do Prahy a v Národním divadle 
uvidělo 237 Rychnováků Smetanovu Libuši i Shakespearův Sen noci svatojánské. 
1880 vynesla sbírka na ND 17 zlatých 20 krejcarů a 1881 pak 10 zlatých, 1877 
zakoupila Občanská beseda 5 losů na Národní divadlo a 1871 pořídila schránku na 
sbírky pro ND. A ocitujeme zkráceně i doklad z prehistorie Zlaté kapličky - 10. 
července 1851 píše do Rychnova František PALACKÝ jako představitel Sboru pro 
zřízení českého národního divadla: „Slovutní pánové! V plné důvěře, že Vaše 
blahorodí vždy ochotně každé počestné a prospěšné podniknutí podporujete, 
dovoluje si podepsaný výbor … žádost, byste Vašnosti sbírku k dosažení 
naznačeného účelu vysokým rozhodnutím dovolenou a dle toho zavedenou 
záležející v dobrovolných příspěvkách tím podporoval, když také v obci Vašnostině 
péči svěřené takovou sbírku aneb uvolení se k dobrovolným 
příspěvkům buď sám osobně neb skrze důvěrníky od Vás 
zřízené zavedete, jejichžto vlastenecké lidumilné smýšlení 
prospěšný výsledek těchto sbírek očekávat dá. V příloze 
obdrží Vaše blahorodí k tomu účelu připravené zápisní 
listiny, jeden výtisk stanov sborových a několik výtisků 
provolání. Neračtež se Vašnosti štítiti oběti delší práce ku 
prospěchu národního podniknutí, jehožto se podaření zachová českému národu ve 
vděčné paměti nezapomenutelně jména všech podporovatelů.“ 

Když už byla řeč o cestě Rychnováků do Národního divadla 1883, pak připomeňme, že se tam vypravili o sto a jeden 
rok později 3. listopadu 1984 na odpolední představení Jiráskovy Lucerny. Byl jsem tam, a tak podávám svědectví, že to 
oficiálně mělo hlavičku slavnostního představení pro občany okresu Rychnov nad Kněžnou, ale jen delegace v čele s prvním 
tajemníkem OV KSČ byla o přestávce pozvána do prezidentského salonku na setkání s herci, mj. s Františkem Filipovským. 
Ten sice právě v tomto představení nehrál, a tak ho na fotografii vidíme ve společenském obleku, ale nejspíš přišel jako 
Východočech, pocházel totiž z Přelouče. V rozhovoru mj. vzpomněl, že měl v Rychnově tetičku Káfuňkovou, takhle dlouze to 
řekl; oni jinak jsou v tomto městě Kafuňkovi jen s krátkým “a“. 
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Zaznamenáváme pro paměť budoucím, že za režijního vedení Františka Laurina, spoluúčinkování Khünova dětského 
sboru i Studia tance a na scéně národního umělce Ladislava Vychodila j. h. hráli zasloužilí umělci Vladimír Brabec dvořana, 
Čestmír Řanda vrchního, Eva Klenová bábu, Václav Švorc mušketýra, Bedřich Prokoš Žána, Libuše Havelková komornou a 
dále pak kumštýři nezasloužilí Jana Hlaváčová mladou kněžnu, František Němec mlynáře, Zora Jandová Haničku, Václav 
Postránecký učitelského mládence Zajíčka, Soběslav Sejk sekerníka Brahu, Jan Faltýnek, Josef Somr a Bohuslav Čáp hráli 
šumaře, Zuzana Šavrdová Kláskovou, Josef Kemr vodníka Ivana, Petr Svoboda vodníka Michala, Václav Knop France, Vladimír 
Hrubý s Františkem Kropáčkem rychtáře a Eduard Pavlíček faráře. 

Odtud od Národního domu vidíme DVĚ PAMĚTNÍ DESKY - proti Národnímu 
domu Hugovi TOMANOVI (k jejímu odhalení, dílu Jana MORAVCE, byl vydán 
odznak) a na Národním domě rodákovi Patriku Matějovi 
BLAŽKOVI (1851–1905), důstojníkovi rakouské armády, 
vlastenci a novináři. Autorem Blažkovy desky, odhalené 
1935, byl královéhradecký sochař Josef ŠKODA, který 
vytvořil známé sousoší v Hradci Králové Soutok Labe a 
Orlice. Nu a od 26. června 2003 je přímo proti vchodu i 
SOUSOŠÍ PETRA BAJZY A JEHO KAMARÁDŮ z knížky 
Bylo nás pět, dílo Michala MORAVCE. Pokud Vám vytanula 
na mysli Rampepurda ze stejného díla, pak vězte, že má od téhož autora sochu 
v osadě Rampuše v Orlických horách. Rychnovský rodák hudební skladatel Zbyněk 
MATĚJŮ napsal na libreto Arnošta GOLDFLAMA operu Bylo nás pět zdálo se mi. Ve 
SPOLEČENSKÉM CENTRU, vybudovaném v 80. letech 20. století pro okresní výbor 

KSČ, je nyní mj. městská knihovna a základní umělecká škola (založena 1945);- při 
ní působí vynikající Rychnovský dětský sbor pod vedením Karla 

ŠTRÉGLA (*1964). Sídlí tu sekretariát EUROREGIONU 
GLACENSIS, ustavený 1996 jako Regionální sdružení pro 
spolupráci pomezí Čech, Moravy a Kladska; jeho prvním 
předsedou byl František BARTOŠ (*1953). Ve velkém sále 
Společenského   centra   se   konají   významné   společenské 

události, mj. poláčkovská sympozia – prvního z nich 1992 se zúčastnila i Poláčkova 
dcera Jiřina JELINOWICZOVÁ (†2001) s manželem. 

Projdeme mezi ČESKOU POJIŠŤOVNOU a Společenským centrem a 
všimneme si na něm z boku umístěné pamětní desky Josefu VYCPÁLKOVI, díla 
Leopolda CHRISTA. Jeho jsme připomněli u Ivanské skály. Na Školním náměstí, 
dříve Langerově, dojdeme vlevo k HUSOVU SBORU československé církve 
husitské. Tuto původně Winklářovu vilu s klasicistními prvky z roku 1891 zakoupila 
tato církev 1939 a adaptovala na modlitebnu. Shromáždění a bohoslužby probíhaly 
do té doby od roku 1921 v modlitebně jednoty bratrské na Trávníku, později v tzv. 
dívčí škole. 

Nad Husovým sborem je ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
MASARYKOVA, postavená 1905 pod názvem 
MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY CHLAPECKÉ podle plánů Karla 
ČERMÁKA. Jejím žákem byl i olympionik Roman Šebrle. 
My však pokračujeme v našem putování městem ze 
Školního náměstí, dříve Langerově (Čeněk Langer byl 
v letech 1903–1919 starostou města) rovně do třídy 
Hrdinů odboje kolem žluté budovy ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
KOMENSKÉHO, postavené 1882 a v Rychnově známé 
jako dívčí škola. 

Na ní vlevo mezi dolejšími okny je nenápadná pamětní deska hudebnímu 
skladateli a profesoru skladby na pražské konzervatoři Miroslavu KREJČÍMU (1891– 
1964). Jeho skladatelské dílo je jedním z nejrozsáhlejších u nás, složil např. operu 
Léto na libreto Fráni Šrámka (premiéru měla 4. prosince 1940 v Národním divadle) a 
rozhlasovou  znělku  Rychnova  (on  složil  tzv.  každodenní  a  Anatol  PROVAZNÍK 
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slavnostní). Ono by se na to asi taky zapomnělo, ale v kronice Rychnova se 
dočteme k roku 1958, kdy se slavilo 700. výročí první zmínky o Rychnově, že 
Miroslav Krejčí složil k obohacení hudební stránky programu jubilejních oslav a 
věnoval svému rodišti slavnostní pochod Es dur. 

 
 

OD GYMNÁZIA K PRŮMYSLOVCE 

Vejdeme do třídy Hrdinů odboje, v ní po 150 metrech 
vlevo před křižovatkou ulic Zborovská, donedávna Revoluční, 
a Hrdinů odboje je bývalá HÁNYŠOVA VILA 1926). Ta 
patřívala známému rychnovskému staviteli Otovi HÁNYŠOVI 
(1895–1963). Jeho firma, která měla ve 30. letech přes 500 
zaměstnanců, postavila jen v tomto městě např. koupaliště, 
sokolovnu,   okresní   úřad,   městskou   spořitelnu   (nynější 
Komerční banka na Starém náměstí podle návrhu architekta Jana REJCHLA), Lidový 
dům (dnes kino, na této ulici vlevo pod gymnáziem), hasičskou zbrojnici, provedla 
přístavbu okresní nemocnice, dostala oprávnění stavět pohraniční opevnění v 
Orlických horách a postavila mj. elektrárnu u Pastvinské přehrady. Jediný jeho syn 

Ota zemřel v roce1951 na tuberkulózu, kdy jeho otec 
byl ve vězení na Pankráci jako třídní nepřítel - po únoru 
1948 byla firma znárodněna, Hányšovi přišli o vilu 
(nynější katastrální úřad) a zůstali bez prostředků. 

Za touto křižovatkou stojí od roku 1924 
GYMNÁZIUM  FRANTIŠKA MARTINA PELCLA,  dílo 
architekta  Milana  BABUŠKY  (1884-1953, autora mj.  
Národního technického muzea v Praze),  postaveného 

210 let po otevření původní piaristické koleje a generálně zrekonstruované roku 
2000. Původní piaristické gymnázium, které stávalo nad zámkem mezi kostelem 
nejsvětější Trojice a zvonicí, založil hrabě Norbert Liebštejnský, jinde psaný 
Libštejnský, z KOLOWRAT (1655–1716). V oné době byly obdobné střední školy 
nejblíže v Litomyšli, Broumově a Hradci Králové, první maturity se na bývalém 
gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou konaly až 1872. 

Z vynikajících učitelů RYCHNOVSKÉHO GYMNÁZIA, tedy piaristického, c. k. 
státního vyššího gymnasia, reálného gymnázia, Realgymnasium Reichenau (1943 se 
z něj stal vychovávací ústav pro budoucí německé vojáky a k 1. září 1944 byla tato 
škola zrušena, studenti převedeni do Reálného gymnázia 
v Kostelci nad Orlicí, oktaváni nasazeni na různé práce a 
o měsíc později byla její budova zabrána německým 
vojskem), Pelclova státního československého reálného 
gymnasia, jedenáctileté střední školy, střední všeobecně 
vzdělávací školy až od roku 1989 současného Gymnázia 
Františka Martina Pelcla Rychnov nad Kněžnou, 
jmenujme:kromě uvedeného Josefa VYCPÁLKA - ještě 
Augusta SEDLÁČKA (1843-1926), rodáka z Mladé Vožice a čestného občana 
Rychnova nad Kněžnou od roku 1923, muže vzácných vlastností a hlubokého 
vědění, který na svém stěžejním 15svazkovém díle Hrady, zámky a tvrze Království 
českého pracoval v době, kdy zde působil 1869-75 a získal definitivu. 

Snad nebude od věci, když připomeneme, že jeho manželkou se stala 1871 
Ernestina Hlavatá z nedalekého Lična; je pohřbena v Častolovicích. 
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Dále pak Tomáše KOUŘILA (1844–1910), regionálního historika (jeho Dějiny 
města Rychnova nad Kněžnou dokončil Antonín Svoboda a vydal Eduard Weis), 

přírodovědce Karla KOPECKÉHO (1852–1920; jeho 
tchánem ve druhém manželství byl Josef SVÁTEK, autor 
mj. románu Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze). 

Dále Václava HEJNA (1898–1974) – za 2. světové 
války zde založil Kruh přátel českého jazyka, i jeho ženu 
Marii HEJNOVOU (1905–1987), kteří od roku 1961 vedli 
Šrámkovy oslavy v Sobotce i archiv Fráni Šrámka, také 
Eduarda  WEISE  (1886–1960),  ten  se  mj.  stal  1930 

správcem městského muzea, později i městského archivu a v rukopise zůstala jeho 
studie o rychnovském městském znaku, historie židovského hřbitova, sebrané 
pověsti a pohádky regionu Orlických hor. Na škole působil v letech 1900–1915 
Fridolin BAYER, tatínek nevlastního otce Luboše Dobrovského, kdysi kancléře 
prezidenta Václava Havla a později velvyslance v Moskvě. Současným vyučujícím je 
autor Pohádek z Orlických hor Josef LUKÁŠEK (*1952). 

Vzpomeňme profesorů, kteří byli v roce 1943 na 
udání dvou svých kolegů z gymnázia Rolanda 
Schwartze (Němce) a Josefa Resche (kolaboranta) 
zatčeni a později v koncentračních táborech umučeni: 
Josef Dvořáka (latina a čeština), Františka Jelínk 
(matematika a fyzika), Františka Bezděka (dějepis a 
zeměpis) a Josefa Schütze (tělesná výchova). Dalším 
zatčeným  profesorem  byl  Václav  HEJN;  ten  prošel 
koncentračními tábory Osvětim a Buchenwald, ale po osvobození se vrátil. 

Za mnohé  žáky uveďme vedoucího oddělení klasické archeologie 
Archeologického ústavu Hynka VYSOKÉHO (1860–1935) a Huga TOMANA (1838– 
1898). Nechť není zapomenuto, že to byl on, kdo zachránil Anežský klášter v Praze 
před jeho zničením tím, že ho částečně zakoupil a později předal  Jednotě  pro 
obnovu kláštera sv. Anežky; dnes jsou v něm uloženy sbírky Národní galerie. 
Jmenujme další: špičkového českého chirurga v Innsbrucku a ve Vídni, překladatele 
a básníka Eduarda ALBERTA (1841-1900, studoval tu v sekundě, tercii a kvartě), 
Jana Rudolfa SELICHARA (1858–1941), podporovatele českých malířů, který svoji 
sbírku obrazů odkázal obci (nyní galerii v nedaleké Rybné nad Zdobnicí, nejstarší 
vesnické obrazárně v republice), pátera Voříška z Raisova Západu, byť sám 
spisovatel ho v jednom rozhovoru ztotožnil s postavou kaplana Letošníka, a Josefa 
ROHLENU (1874–1944), zakladatele Československé botanické společnosti. 
Připomeňme studenta rychnovského gymnázia (maturoval v Hradci Králové) Emiliana 
KAUFMANNA (1852 Kačerov-1912), zakladatele české otorhinolaryngologie. Také 
Miroslava KREJČÍHO (1891–1964), profesora skladby na pražské konzervatoři 
1943–1953 a neobyčejně plodného hudebního skladatele, který začal hudbu psát od 
mládí - zachovaly se záznamy jeho prvních skladbiček z doby, když mu byly 4 roky, 
a ještě než začal studovat kompozici u Vítězslava Nováka, složil mj. dvě symfonie a 
tři kvarteta. Byl mj. autorem dvou oper, mezi nimi opery Léto na motivy Fráni 
Šrámka, a tzv. každodenní znělky Rychnova nad Kněžnou, kterou napsal v roce 
1942 a nadepsal Wlastenecká píseň rychnowácká na slova Otakara Březiny, v 
hudbu uvedená od Miroslava Josefoviče Krejčího (druhou, tzv. slavnostní znělku 
vytvořil ve stejném roce Anatol Provazník). Dále pak hudební skladatele maturanta z 
roku 1942 Radima DREJSLA (1923-1953), Anatola PROVAZNÍKA (1887-1950, mj. 
autora melodie na text písničky jeho přítele Karla Hašlera Po Starých zámeckých 
schodech) a Luboše SLUKU (1928), novináře Jiřího LEDERERA (1922–1983;  
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o J. L. víc v kapitolce K synagoze), redaktora Svobodné Evropy i mecenáše školy 
Dobroslava BÁRTU a Jiřího ŠLITRA (1924–1969), nenarozeného v Rychnově nad 
Kněžnou, jak se často píše, ale v Zálesní Lhotě, okres Semily. Absolventy školy jsou 
diplomaté Jaroslav DOLEČEK (*1956), nejvyšší představitel naší země na Tchaj-
wanu jako vedoucí  Ekonomické  a  kulturní  kanceláře  ČR,  předtím  generální  
konzul  ČR v Austrálii, a Richard KRPAČ (*1969), od roku 2007 generální konzul 
ČR v Torontu, 1999-2004 vedoucí konzulárního úseku velvyslanectví ČR ve 
Washingtonu a nyní v Číně. I jeho bratr Martin KRPAČ (*1974), televizní reportér 
(NOVA a nyní PRIMA), byl absolventem rychnovského gymnázia. Stejně tak i malíř 
Rudolf PLAČEK (1941), rychnovský rodák historik umění Lubomír SRŠEŇ (*1950), 
kurátor oddělení starších českých dějin v Národním muzeu Praha. Na tuto školu 
také chodil (po neúspěšné maturitě – chtěl být pilotem – až nakonec vystudoval 
AVU) malíř Vladimír HANUŠ (*1961). A kdopak ví, že studentkou zdejšího 
gymnázia byla až do 3. ročníku (1978) i zpěvačka Věra MARTINOVÁ (*1960 v 
Opočně)? Hudební vědec Jaroslav KOVAŘÍČEK (*1944, absolvent rychnovského 
gymnázia 1961, žijící v Austrálii) je znám z Českého  rozhlasu pravidelnými 
fejetony a příspěvky s tematikou australských zajímavostí a událostí. V 
australském státním rozhlase měl léta vždy v neděli jeden z nejposlouchanějších 
hudebních pořadů, v němž uváděl českou hudbu; také například režíroval 
anglickou premiéru Holanovy Noci s Hamletem a natočil poezii Jaroslava 
Seiferta. K tradované historce, že naučil Australany vyslovovat [ř]; když své relace 
končil slovy Dílo Antonína Dvořáka Vám s radostí představil Jaroslav Kovaříček, 
mně na Vánoce 2011 mailoval: „Musím připomenout v zájmu pravdy, že ona 
historka o mé zásluze učit Australany vyslovovat ř se nezakládá na pravdě, někdo 
si ji vymyslel. Ono totiž není snadné naučit cizince onomu českému řinčivému 
zvuku, s kterým má potíže i mnohý Čech. Jen jednu hlasatelku jsem ten zvuk 
naučil vyslovovat tak, že zní správně česky. Ostatně nevidím    v    učení    cizinců    
výslovnosti    ř    nějaký vlastenecký počin.“ 

Před Vánoci 2001 byly v parku Legií před 
gymnáziem osazeny busty Rudolfa ROKLA a Jiřího 
ŠLITRA a slavnostně odhalen 23. března 2002 u 
příležitosti 9. ročníku Šlitrova jara. Bustu J. Š. odhalil Jiří 
SUCHÝ spolu se Šlitrovým spolužákem Josefem 
TELECKÝM a bustu R. R. jeho bratr Jiří ROKL, tvůrce 
obou bust Vladimír PRECLÍK a spolužák R. R. František ŽATEČKA. 

V aule školy jsou pamětní desky hudebníkovi a herci Jiřímu ŠLITROVI, 
avantgardnímu režisérovi a zakladateli divadla Větrník Josefu ŠMÍDOVI a od 
listopadu 2003 mecenáši této školy Drahoslavovi BÁRTOVI.  Na snímku dům 
naproti kinu, poslední bydliště Šlitrových v Rychnově nad Kněžnou v tehdejší 
Rašínově třídě. Onen hudebník, malíř, herec víc než právník zde chodil do reálného 
gymnázia 1938–1943 (maturita). A když už citujeme z knihy jeho přítele Jiřího 
Suchého, pak ještě kousek: „Jezdíval jsem za ním do Rychnova nad Kněžnou, 
odkud pocházel, kde kdysi založil dixieland dixieland [v roce 1948 se skupinou 
rychnovských studentů založil dixielandovou skupinu, která vystupovala pod názvem 
Czechoslovak Dixieland Jazz Band například na výstavě MEVRO 1948 a v 
Burianově divadle v cyklu Uggého Cesta jazzu] a kam se vracíval ke své sestře.“ Ta 
[Olga,  provdaná  MROŽENSKÁ]  žila  poté  v Jablonci  nad  Nisou; zemřela v dubnu 
2004. Šlitrova dcera Dominika KŘESŤANOVÁ byla spolu se svou matkou 
Bohumírou PEYCHLOVOU účastnicí 2. Šlitrova jara 1995. 
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Žákem zdejšího gymnázia byl i GUTH–JARKOVSKÝ (Jiří GUTH, pseudonym 
Stanislav Jarkovský a Stanislav Vraný, 1861–1943, ironicky připomínaný jako autor 
Společenského katechismu, jímž se snažil dát ve své době platnou normu 
společenského chování. Obecně se neví, že byl prvním ceremoniářem prezidenta 
republiky TGM. a že jako člen mezinárodního olympijského výboru prosadil ještě za 
císaře pána, aby Češi měli své zastoupení na olympiádě jako samostatná národní 
skupina. A protože v Rychnově žil v Bezručově ulici i František HÁK, účastník 
olympijských her roku 1924 v Chamonix (později uváděných jako 1. olympijské zimní 
hry), na jeho diplomu je i podpis samotného Pierra de Coubertina. 

On by si toho taky nikdo ani nevšiml, ale mezi balkonem a 
prvním oknem ředitelské vily gymnázia je větší plocha a na ní bývala 
pamětní DESKA studenta tohoto gymnázia v letech 1894-1902 a 
legendárního legionáře pplk. Karla VAŠÁTKA, hrdiny bitvy u Zborova. 
Víme, že  deska Karlu Vašátkovi byla slavnostně odhalena 
rychnovskou jednotou Československé obce legionářské v červenci 
1937 u příležitosti oslav 20. výročí bitvy u Zborova a že místní 
knihkupec Karel Rathouský tuto událost dokonce zdokumentoval 
kratinkým filmkem; stejně tak učinil v září toho roku v Praze z pohřbu 
TGM. Naštěstí ty filmky se jako zázrakem zachovaly. Ale deska už tam 

není a nikdo neví, kde je. V kronice města čteme, že za ředitele školy přijal desku 
v ochranu profesor Václav Hejn stručným doslovem, ve kterém ujistil, že správa 
ústavu a profesorský sbor chce desky ochrániti pro příští studentské generace jako 
trvalý památník vlasteneckých povinností. Ale deska už tam není a nikdo neví, kde 
je. Ani ředitel gymnázia. 

Naproti gymnáziu se můžeme zastavit v sadech Legií u POMNÍKU OBĚTEM 
VÁLEK z roku 1930. I ten měl svůj osud – 1940 z něj byla odstraněna socha 
legionáře se lvem. Pak ležela zapomenutá vzadu na dvoře pojišťovny, která tehdy 
sídlila  v budově  radnice  na  Starém  náměstí,  odtud  si  ji  odvezl  na 
chalupu v Orlických horách jeden Rychnovák a na jaře 1990 ji vrátil na 
původní místo. Tento artefakt našel své místo v 25. kapitole 
Poláčkova Michelupa a motocyklu, a i když se v tomto románu přímo 
neuvádí Rychnov, je jasné, o co jde (pomník padlým představuje 
rozkročeného vojáka, třímajícího korouhev. O jeho nohy se otírá lev, 
jehož obličej připomíná rokokového aktuára.) 16. října 2001 byla do tohoto pomníku 
uložena prsť z jednoho ze hřbitovů ve Velké Británii, kde jsou pochováni 
českoslovenští letci v anglických službách za 2. světové války. Prsť z Brookwoodu 
ve skleněné zabroušené dóze s českým státním znakem vložil starosta města  
Jiří  Rokl  z iniciativy  příslušníků  bývalých  PTP do zvláštní schránky. Symbolicky 
tak bylo připomenuto u příležitosti blížícího se 83. výročí vzniku Československa 
hrdinství našich vojáků v britském letectvu, v němž z rychnovského okresu 
sloužilo 24 mužů. Mezi nimi i Jan Smolík z Pohoří u Dobrušky, otec známého 
cyklisty, a Alois Vašátko, sestřelený nad kanálem La Manche, jehož portrét v 
letecké kukle R.A.F. byl vyobrazen na československé známce. 

Ve vedlejší ULICI JIŘÍHO ŠLITRA za tímto parkem žil v čp. 813 plk. František 
FRYČ (1895–1973), přednosta šifrového oddělení ministerstva zahraničních věcí 
1945-1949, který za 2. světové války působil ve zpravodajské službě generála 
Františka Moravce v Londýně; viz kniha Rudolfa Ströbingera i film, oba se stejným 
názvem Agent A-54. Po Únoru byl zatčen a propuštěn ze služeb ministerstva 
zahraničních věcí, následovaly výslechy, obviňování a věznění, 1952 zařazen do 
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tábora nucených prací. V listopadu 1968 byl plně rehabilitován a byla mu navrácena 
hodnost; v březnu 2000 ho in memoriam jmenoval místopředseda vlády ČR a ministr 
zahraničních věcí do čestné hodnosti velvyslance s pamětní medailí za jeho přínos 
zahraniční službě ČSR. - Dvě poznámky: Švagrová Františka Moravce Olga 
Matasová žila ve služebním bytě v rychnovském zámku. 

Kratinká spojnice ulic Zborovská a Jiřího Šlitra nese od roku 1997 jméno 
hudebníka a klavíristy rychnovského rodáka ULICE RUDOLFA ROKLA. 

Kolem Gymnázia Františka Martina Pelcla přejdeme ke KINU (kdysi kinu Orel 
v Lidovém domě, otevřeném 1929) a všimneme si v průčelí motivu Rychnovské 
osmičky, známého festivalu amatérského filmu a videa. Tento biograf je přece ono 
místo, kde se konaly i další festivaly. První dochovanou zmínkou o biografu je žádost 
ze dne 28. července 1912, kterou podal František Vávra na Městský úřad v 
Rychnově nad Kněžnou. V ní žádá, zda by v městě mohl provozovat stálé elektrické 
divadlo (biograf). Žádost zdůvodnil tím, že v jiných velkých městech již  biograf 
funguje a on že by podnik zařídil co nejmoderněji, aby mohl být městu ozdobou a 
obecenstvu přinášel jak zábavu, tak i poučení. Jde o Berní referát c. k. okresního 
hejtmanství, ve kterém se říká, že výnosem c. k. místodržitelského praesidia ze dne 
20. května 1914 číslo 2521 uděleno městské obci Rychnovu n. K. povolení pořádati 
až do 31. května 1915. Představení v těchto grafech se 
konala nepravidelně. První zvukový film byl promítán v bio 
Sokol 9. května 1931 a jednalo se o filmovou verzi Tylovy 
známé hry Fidlovačka. Do té doby byly promítány pouze 
filmy němé, které byly doprovázeny živou hudbou místních 
hudebníků. Poté, co Němci zakázali tělovýchovnou organizaci Orel v září 1942, 
přestalo i promítání v Lidovém domě. Bio Sokol skončilo svou činnost o pár let 
později, protože 27. srpna 1945 bylo zestátněno. Že tady v Lidovém domě měl 5. 
prosince 1946 přednášku o Puškinovi a jeho díle básník Petr KŘIČKA, snad už 
nikdo ani neví. 

           Čtenář Bylo nás pět si na tomto místě vybaví: V našem městě jsou dva bijáky a v obou se hraje 
velice skvostně. Jeden je v Národním domě, druhý pak v Lidovém domě a hraje se v sobotu a v neděli. V 
Národním domě dávají němé filmy, co přes ně porád prší, a pan Stuchlík, co je účetní ve fabrice, pouští k 
tomu gramofon… My hoši, co spolu mluvíme, nechodíme do Národního domu, jelikož tam jsou okna 
vysoko, ale chodíme do Lidového domu, tam jsou okna nízko. To jeden z nás zaplatí vstupné, a když v 
sále zhasnou, pak oknem pomůže těm druhým dovnitř, abysme nemuseli platit vstupné. Jelikož za tu 
korunu, co nám doma dají na biják, si raději koupíme pendrek nebo cucavou štangličku nebo mejdlíčko 
nebo sladké kaničky, jakož i sudžuk.  Pro  pořádek:  Poprvé  se  v rychnovském  zvukovém  biografu,  
který  byl v Národním domě, promítalo 20. května 1914. 
 

Vzadu vlevo za kinem zahlédneme novou 
SPORTOVNÍ HALU ROMANA ŠEBRLEHO 
(1996, jméno „zlatého“ olympionika z Atén nese od 
19. listopadu 2004), vzápětí dojdeme k 
architektonicky pěknému  komplexu  dvou  nových 

PENZIONŮ PRO SENIORY (1996, 1998) a ZÁKLADNÍ ŠKOLY (1999, oceněné 
titulem Stavba roku 2000, arch. Jan ČÍŽEK). Zde je od 1. ledna 2003 nově vzniklé 
ředitelství ZŠ Javornická a původní budova v Komenského ulici se stala její 
pobočkou. V její hale byla umístěna bronzová plastika Panna na jelenu (1935), 
která sem byla přenesena z průčelí Komerční banky na Starém náměstí po její 
nedávné přestavbě (vrácena v říjnu 2016). Jejím autorem je českoskalický rodák Jan 
MORAVEC (1910–1983), který vytvořil v Rychnově nad Kněžnou i pamětní desky 
Hugo Tomana a Bohuslava Balbína a reliéf rychnovské Panny Marie Svatohavelské. 
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Mezi penziony projdeme chodníkem do Javornické ulice, vlevo po 100 
metrech na křižovatce se Zborovskou ulicí zůstane zajímavě řešený BYTOVÝ 
KOMPLEX z konce 90. let 20. století a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ OBCHODU 
A ŘEMESEL. To byla původně budova Pozemních staveb, později učňovský 
internát, který se v 90. letech 20. století přebudoval na školu. 

Po dalších 150 metrech zajdeme rovně po Javornické ulici k domu, od 
července 2006 s novou pamětní deskou skladatele Anatola PROVAZNÍKA a Augusta 
SEDLÁČKA; předchozí byla v dubnu 2005 ukradena. Vyvolejme si vzpomínku 
Augusta Sedláčka, jak se sem stěhoval: Když jsem se [29. 9. 1869] po prázdninách 
vrátil do Litomyšle, překvapen jsem byl zprávou, že se mám stěhovat do Rychnova. 
Najal jsem si vůz, naložil na něj mládenecké nářadí a ovšem také svou osobu. 
Odpoledne přijel jsem do Rychnova, ihned jsem sháněl byt a v hodině sehnal u 
Marvana krupaře v posledním domě v levo, když se šlo ke Studánce. Paní, urostlá a 
hezká žena, byla právě sama doma a pronajala mi velkou světnici… Mám zde velký 
prostranný pokoj a zařídil jsem se tu zcela po svém pohodlí. Rychnov jest malé a 
nazvíce chatrné město, ale obyvatelé hodní a upřímní, takže tu s radostí bydlím. 
Škoda, že u tohoto domu není připomenut přírodovědec, který tu žil - Karel 
KOPECKÝ (1852-1920). August Sedláček i Karel Kopecký se patrně se Svátkovými 
znali již za jejich občasného pobytu v Rychnově nad Kněžnou… 

Odtud se vrátíme 100 metrů a zahneme vlevo nahoru do ulice U Stadionu a 
po pravé ruce máme jeden ze dvou DOMOVŮ MLÁDEŽE pro žáky průmyslovky a 
hned nad ním ŠKOLNÍ JÍDELNU, jednu z prvních svého druhu v republice, uvnitř 
naprosto nepodobnou dřívějším školním jídelnám. Po levé straně nám zůstala 
tělocvična, do poloviny 90. let největší a nejmodernější na rychnovském okrese, i 
budovy VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY – obě školy 
mají vynikající pověst díky nebývalému vybavení evropské úrovně. Nahlédněme 
skrytým obrázkem do laboratoře diagnostiky motorových vozidel a připomeňme si 
jedním snímkem svépomocnou výstavbu této školy. On by si to už nikdo 
nepřipomněl, tak učiníme aspoń tady my: 15.září 1912 byl otevřen 1. ročník 
dvoutřídní MĚSTSKÉ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY DÍVČÍ, později měla název VEŘEJNÁ 
ČESKOSLOVENSKÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ŽENSKÁ POVOLÁNí (v roce 1938 
celkem měla 151 žákyň a obsahovala dvouletou ženskou odbornou školu, 
živnostenskou  pracovnu  šití  šatů,  obvodovou  odbornou  školu  pokračovací  pro 

učednice ženských živností oděvních a lidové kurzy). 
Nechť není zapomenut ani fakt, že v historii průmyslovky 

existovalo několik školních kapel, ta první - MAMBO JAMBO 
MATURO - vznikla v roce 1954 pod vedením Petra Váši. Hrála 
na plesech, tanečních zábavách i na chmelových brigádách; v 
sokolovně1957, v Domě  osvěty  (nynějším  Národním  domě) 
v únoru 1958 i na estrádě v Lupenici o měsíc později. S touto 
skupinou vystupovali v okolních vesnicích při různých 
příležitostech i studenti s kabaretními scénkami a – to už vůbec 
nikdo neví, tak to připomeneme my tady – taky muzikanti později 

slavný Antonín Gondolán (u basy) s bratrem Vojtou. 
V říjnu 2003 byla odhalena na staré budově školy při oslavách 50. výročí jejího 

vzniku pamětní deska jejímu prvnímu řediteli Ladislavu SLOUPENSKÉMU. Na této 
škole působili také matematik Josef PAVEL (1911–1983), spisovatel Jan DVOŘÁK 
(*1937), sportovní redaktor Československé televize Jaroslav SUCHÁNEK, otec 
herce Michala Suchánka, a rektor Univerzity Hradec Králové Oldřich RICHTEREK. 
Za žáky uveďme maturanty Jiřího KYNOSE (*1943, ve štafetě 4x100 m bronzového 
medailistu na ME 1969 v Athénách a zlatého na ME 1971 v Helsinkách), Josefa 
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MATOUŠE (na 9. zimních olympijských hrách 1964 v Innsbrucku vytvořil prvním 
skokem rekord můstku a jen 4,7 bodu ho dělilo od bronzu) i karikaturistu a kreslíře 
Pavla MATUŠKU (*1944). Ze starších pak nezapomeňme na žáka rychnovské 
tkalcovské školy do roku 1913 spisovatele Josefa SEKERU (1897-1972), autora mj. 
románů Děti z hliněné vesnice a Torzo lásky. Stejnou školu vychodil i  Vladimír 
ČECH, dědeček herce stejného jména a příjmení. 

Začátkem 60. let 20. století byli žáky (učil jsem je) na rychnovské průmyslovce 
i světový sportovní manažer, žijící v rakouském Kufsteinu, Kurt MATZ a jeho 
spolužák ze třídy i vnuk Karla Poláčka Martin JELINOWICZ; ten pak ve Škvoreckého 
torontském nakladatelství Sixty–Eight Publishers vydal 1984 Poláčkovy Poslední 
dopisy Doře. A teď to, co řeknu, můžete vzít jako ješitnost pana profesora: Do 
Hradce Králové k rozhlasovému (pak i televiznímu) mikrofonu jsem Martina v srpnu 
1992 přivezl a ta nahrávka je uložena na webových stránkách Českého rozhlasu. 
Tam uslyšíte, jak se mu v Rychnově líbilo a že nechtěl vůbec odtud jít. Orlické hory 
že jsou opravdu kouzelné, to že se nanajde hned někde, a že tak hezká příroda je 
málokde. A podivil se, že lidé chtějí jezdit někam na Kanárské ostrovy nebo 
bůhvíkam, když Rychnovsko je daleko hezčí. 

 
 

K ZÁMECKÉMU PARKU 
 

Ulicí U Stadionu projdeme kolem ZIMNÍHO 
STADIONU (vybudovaného 1999 a zastřešeného 2004) 
na křižovatku s ulicí Smetanovou k poslední rohové 
KUNCOVĚ VILCE. Ta patřila světově proslulému 
zakladateli - spolu s Rudolfem Petrem - československé 
neurochirurgie a přednostovi neurologické kliniky Fakulty 
všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze 
Zdeňku KUNCOVI (1908 Praha–1985). Ze všeobecně 
známých  byla  jeho  úspěšná  operace  letušky  Vesny 

Vulovičové po atentátu na jugoslávské letadlo. Kdo si 
nevzpomíná, připomeňme fakta: Letoun DC-9 v lednu 
1972 vybuchl ve výšce 10160 metrů nad Srbskou 
Kamenicí  v severních  Čechách, 
letuška padala na zem uvnitř 
ocasního dílu letadla, utrpěla 
mnohočetné zlomeniny a 27 dní 
byla v kómatu, ale uzdravila se. 

Přes tuto křižovatku projdeme směrem nahoru kolem 
SPORTOVNÍHO AREÁLU, po pravé straně se stadionem 
(1964) a volejbalovými kurty, po levé ruce pak moderní 
kuželnou (1985) a sokolovnou (za chvíli půjdeme z druhé 
strany okolo ní) i v červnu 2002 dobudovanými sportovišti. 

A pokud bychom se vydali dál nad stadion, pak 
dojdeme    k    DIALYZAČNÍMU    STŘEDISKU    DIALCORP 
s týdenní kapacitou ve dvousměnném provozu 60 nemocných. V evidenci zařízení, 
které vzniklo 1994 z původně projektované a nedostavěné sauny a jež za dobu své 
10leté existence provedlo 30 tisíc dialýz, je tisíc pacientů, z toho 44 stálých; na jaře 
2004 zde bylo v provozu 11 dialyzačních přístrojů. V přístavbě, otevřené v dubnu 
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2004, je nefrologická poradna, pracoviště lékaře, sestry a sociální pracovnice. V ČR 
je 1% populace nefrologickými pacienty, z nich 4500 potřebuje umělou náhradu 
funkce ledvin, jako jsou dialýza, peritonální dialýza a transplantace (500 pacientů je 
po transplantaci). Připojme v této souvislosti, že Společnost dialyzovaných a 
transplantovaných ČR vybudovala u ne příliš vzdálené Pastvinské přehrady krásný 
penzion s 32 lůžky, kam mohou jezdit na rekondiční pobyty. 

My se však odtud vrátíme na naše známé místo u Kuncovy vily na 
křižovatku ulic U Stadionu a Smetanova, odbočíme vpravo a na další křižovatce 
s ulicí Masarykovou se chvíli zastavíme. Zorientujeme se podle secesní vily Němec s 
BOROVICÍ VEJMUTOVKOU. Tato 100letá a 30 metrů vysoká údajně nejmohutnější 
borovice v Čechách má dole v 50 cm obvod 543 cm a svícnovité uspořádání silných 
větví od samé báze kmene. Podle některých dendrologů jde o borovici Schwerinovu, 
kříženec americké borovice vejmutovky s borovicí himalájskou. 

Před touto borovicí na rohu si všimneme i sochy 
svatého Marka, která má svoje místo i v Poláčkově 
románu Vyprodáno: Alej chrastěla zažloutlými listy, 
padaly ježaté plody, obnažujíce tmavé kaštany, podobné 
vybroušeným achátům. V ústí aleje stála socha 
evangelisty, jenž držel kamennou knihu s vyrytými 
řeckými písmenami. Slepýma očima zíral k zářivé modři 
nebes. My jen dodáme, že tato socha sem byla 
přenesena z pár desítek metrů vzdálených Kaštan, tedy 

aleje od zvonice dolů. Z této křižovatky půjdeme vzhůru po třídě Tomáše Garrigua 
Masaryka, za éry komunizmu Stalinově a poté Leninově. Po 50 metrech míjíme po 
pravé straně jeden z domovů mládeže střední průmyslové a vyšší odborné školy 
(druhý jsme viděli proti této škole v sousedství oné moderní školní jídelny) a naši 
pozornost upoutá SOKOLOVNA (1935; arch. Jan Rejchl). V jejím průčelí nahoře jsou 
plastiky sokolů od sochaře - rodáka z nedaleké Slatiny nad Zdobnicí - Leoše 
KUBÍČKA (1887–1974), který mj. vytvořil známou bustu prvního československého 
prezidenta pro Masarykovu chatu na Šerlichu v Orlických horách. Nu a právě zde 
vidíme ona sportoviště, o nichž jsme před chvílí mluvili. Po zakladatelích Sokola byly 
v Rychnově   nad   Kněžnou   pojmenovány   dvě   ulice 
v blízkosti této sokolovny – Tyršova (nyní Boženy 
Němcové) a Fügnerova (Vycpálkova). Za 2. světové 
války byla majitelem této sokolovny NSDAP, zotavovali 
se tu příslušníci SS, vyznamenaní Hitlerovým válečným 
křížem, 1942 byla zde ubytována Hitlerjugend a od září 
1944 tzv. národní hosté. Oživme už téměř zapomenuté 
- základní  kámen  byl  položen  28.  října  1933,  u 
příležitosti slavnostního otevření, na kterém promluvil místopředseda vlády Josef 
Truhlář, byl vydán Pamětní list Sokola v Rychnově nad Kněžnou. V něm najdeme i 
vzletnou báseň Josefa Jelínka, z níž vybírme dva řádky: Stůj, sokolovno bílá, jak na 
pomezí stráž, v šik pevný semkni nás a zocel každou paž… 

Procházíme tak čtvrtí Sibiř - tento název vůbec nemá v Rychnově nad 
Kněžnou pejorativní nádech, je synonymem pro klidnou část města. Na konci této 
třídy vlevo před kruhovým objezdem kolem lip byl generálně přestavěn a v dubnu 
2003 otevřen HOTEL PANORAMA. Jeho historie se začala psát před rokem 1938, 
kdy vznikaly plány na vybudování nového moderního ubytovacího zařízení v 
Rychnově nad Kněžnou rodinou Kellerových. Byl otevřen v roce 1940 a sloužil 
nepřetržitě až do roku 1989. Smutný osud ho potkal po navrácení do soukromých 
rukou po roce 1991, takže když ho v roce 1999 zakoupila rodina Dubnova, nezbylo jí 
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než ho z 95 % zbourat. Budova byla znovu vystavěna v obdobném stylu. Hostem 
hotelu, původně pojmenovaného V Modřínkách (když pak přišla v průběhu stavby 
hotelu válka, bylo údajně rozhodnuto, že bude pojmenován po hotelu Panorama v 
Deštném v Orlických horách, o který Češi přišli v důsledku mnichovské dohody), 
býval v 50. letech i Miroslav HORNÍČEK, kdy za rohem ve Dvořákově ulici bydleli 
Šlitrovi. Pamětníci vzpomenou, jak právě v oné ulici se 
učil řídit auto (nešlo mu to), a připomínají si jeho slova u 
vína klesá nám hladina, není tady Adina. Dešifrujme tuto 
drobnůstku – tou Adinou byla tehdy 18letá hezká vnučka 
starosty města v letech 1931–1938 Karla Rathouského; 
potvrdila nám to sama ona 68letá paní Adina o 
prázdninách v roce 2004. A když přidáme, že její 
maminka jako studentka rychnovského gymnázia vítala 
TGM v červenci 1926, řekli jsme víc. Pár desítek metrů za ním u modřínů – řečeno 
po rychnovsku v Modřínkách - je v srpnu 2002 obnovená VYHLÍDKA na městskou 
část Habrová. Trochu se z tohoto vyhlídkového místa zorientujme – pod námi je ona 
habrovská skála, o níž byla řeč, když jsme procházeli dole, v souvislosti s pannou na 
jelenu či Švédy a Panenkou Marií Svatohavelskou. Od této vyhlídky si můžeme zajít 
vpravo značkovanou cestou k ALTÁNKU, postavenému místním odborem KČT 1911 
z dříví daného městem v tehdejší třešňovce jako turistický pavilón s výhledem na 
Orlické hory. Bohužel onen výhled byl narušen megalomanskou stavbou bývalé 
ŠKOLY V PŘÍRODĚ, přestavěnou koncem 90. let a začátkem 21. století na víc než 
150  bytů.  Nu  a  další  cesta  by  nás  dovedla  kolem  KOUPALIŠTĚ  do  letoviska 
STUDÁNKA, odkud jsme vycházeli… 

Ale my se vracíme, pod Panoramou odbočíme vpravo do Dvořákovy ulice; ve 
třetí VILCE ČP. 975 po pravé straně bydleli Šlitrovi. Ti odtud byli vystěhováni 
minulým režimem, aby tu mohl bydlet komunistický pohlavár okresního formátu, a 
přestěhováni do činžáku naproti kinu. Hned za touto vilkou si všimneme na 
předzahrádce čp. 977 mimořádně pěkné SKALKY. Dvořákova ulice pokračuje jako 
ulice 5. května ke křižovatce s ulicí Smetanova k ZÁMECKÉMU PARKU (za 
komunizmu SADY MÍRU, starší Rychnováci říkají PANSKÁ ZAHRADA) v anglickém 
slohu, založenému 1. prosince 1877 (zámecká zahrada doložena k roku 1707). V 80. 
letech 20. století se uvádělo 7 jehličnanů (z nich nejvýznamnější smuteční smrk, 
jedle stejnobarvá a jedlovec kanadský) a mezi nejpozoruhodnější listnáče patřily habr 
převislý, některé duby, lípa americká, liliovník tulipánokvětý, buk červenolistý a 
převislý, kdouloň obecná, javor stříbrný, jírovec červený, jeřáb zvrhlý a šeřík čínský. 

Začátkem 50. let 20. století byla v jeho horní části vybudována PIONÝRSKÁ 
ŽELEZNICE, rok co rok před oslavami Prvních májů pracně zprovozňovaná místní 
průmyslovkou, stejně tak jako další dětské atrakce. Nakonec se tento vláček stával 
terčem vandalů, a tak byl koncem 80. let spolu s kolejnicemi odstraněn. 

Nad horním východem z toho parku byl v nynější ulici 5. května čp. 652 první 
byt Šlitrových po přestěhování do Rychnova nad Kněžnou ze Skuhrova nad Bělou. 
Na rohu této vilky byla u příležitosti 10. Šlitrova jara v dubnu 2003 odhalena 
dvoudílná pamětní deska Jiřímu Šlitrovi, dílo Zdeňka Kolářského. V listopadu 2003 
byla deska sejmuta, po letech je opět na svém místě. Pro ty, kdo neznají 
podrobnosti: Šlitrovi žili v Zálesní Lhotě, okres Semily, pak v Dolní Branné, ale po 
záboru pohraničí na podzim 1938 museli tuto vesnici opustit a ubytování našli přes 
zimu 1938–39 ve Skuhrově nad Bělou v Porkertově tzv. staré vile. 
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OD ZVONICE K TROJICI 

Dost dobře tu ve Smetanově ulici nad zámeckým parkem nejde 
zabloudit, docházíme ke STARÉ ZVONICI, na jejímž průčelí 
je vročení 1604. Její ZVON KRYŠTOF (odlit 1602) stojí za víc 
než jen povšimnutí – svým průměrem 2 metry, výškou 1,47 m 
a váhou 5900 kg je totiž po pražském Zikmundu a 
královéhradeckém   Augustinu    třetím    největším    zvonem 
v Čechách. Pokud Vás údaj o váze zaskočil a znali jste vyšší 
– přes 7 tun, pak vězte, že jsem byl u toho, když se na displeji 
digitální jeřábové váhy 2. listopadu 2002 ve 22.30 hodin tento 
údaj objevil. Každou neděli v 9.15 se na Kryštof vyzvání a do 
zvonice je možné vejít. Jeho hlas   je krásný, velebný a byl 

zachycen i na gramofonové desce s Věrou Galatíkovou a Rudolfem Zrůbkem. Na její 
druhé straně je nahrána skladba Georgia RICHNOVINA neboli Jiřího 
RYCHNOVSKÉHO (1540–1616), původem pravděpodobně z Rychnova nad 
Kněžnou (určitě odtud pocházel jeho rod), nejvýznamnějšího a zkušeného polyfonika 
doby předbělohorské. 

V průčelí zvonice ho připomíná pamětní deska z r. 1990. Kdopak však ví, že 
vůbec první nahrávku hlasu Kryštofa pořídil už roku 1940 tehdejší Radiojournal a 
odvysílal na Bílou sobotu 23. března 1940; na tom měl zásluhu – píše se v kronice 
Rychnova – rychnovský rodák Anatol PROVAZNÍK (1887–1950), zástupce šéfa 
hudebního odboru v pražském studiu Radiojournalu. Žádný záznam této události se 
však nedochoval v archivu rozhlasu  

Rychnovský Kryštof odlil asi roku 1598 zvonařský mistr Jan BENEŠOVSKÝ 
z Moravské Třebové. Uvádí se však i rok 1602 a k tomuto výročí vydalo město r. 
2002 stříbrnou a zlatou MEDAILI. Zvon nese jméno tehdejšího 
majitele rychnovského panství nábožensky snášenlivého - nejdříve 
náležel ke straně kališnické, později přestoupil k jednotě bratrské - 
Kryštofa BETTENGLA / WETTENGELA st. (1539–1602). Výtvarná 
stránka zvonu je vynikající, na jeho povrchu jsou mj. latinské a 
české nápisy; uveďme aspoň jeden z nich: Zvon zní, zvuk pomíjí, 
tak i nás zde jest na chvíli. A docela můžeme věřit Otmaru 
VAŇORNÉMU, že když byl sklíčen steskem po domově, neváhal 
spěchat za svátečních jiter z Vysokého Mýta několik kilometrů na 
Vyhnánov, aby odtud mohl slyšet Kryštofa jako pozdrav domova. 
V Javornici, pár kilometrů od Rychnova směrem k Orlickým horám, je na kostelní věži 

zavěšen podstatně menší zvon. Odlil jej opět Jan 
Benešovský se svým synem Silvestrem. Zvon je krásně 
zdobený  a  opatřený  mnoha  nápisy  a  ozdobnými  prvky, 
z nichž některé jsou shodné s použitými na Kryštofu. Na 
něm je zaznamenán vznik rychnovského zvonu KDYŽ 
ZWON RYCHNOWSKY HNED ZA NIM TENTO 
FORMOWAN K CASU SWATEHO WACLAWA. 

PAMĚTNÍ KÁMEN mezi zvonicí a kostelem 
nejsvětější Trojice byl odhalen 1934 univerzitním profesorem Otakarem 
FISCHEREM. Vyobrazení a text na něm připomíná Františka Martina PELCLA, 
nejslavnějšího žáka STARÉHO ÁZIA (piaristické koleje), k němuž byl položen 
základní kámen 4. srpna 1714, den po vysvěcení renovovaného kostela. V té době 
nejbližší úplná gymnázia byla v Litomyšli, Hradci Králové (od 1736), Broumově a v 
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tehdy ještě českém  Kladsku. Toto gymnázium stávalo v těchto místech na 
trojúhelníkovém půdorysu a uzavíralo po architektonické stránce komplex zámku, 
kostela a zvonice; zbytek gymnázia je sakristie u kostela. Vyvolejme ze zapomenutí 
názvy tříd rychnovského nižšího gymnázia z roku 1744: parva minor (přípravka, měla 
12 žáků), parva maior (prima, 2 třídy, v jedné z nich 8 a v druhé 4 žáci), principia 
(sekunda, tři učebny po 9 žácích), grammatica (tercie, 2 oddělení po 2 žácích), 
syntaxia (kvarta, 7 žáků ve 3 učebnách). 

Výroční zpráva c. k. Státního vyššího gymnasia v Rychnově nad Kněžnou za 
školní rok 1916-1917 uvádí themata k písemným pracím a cvičení řečnická ve třídě 
V. Naše junobranná cvičení, do knihovny žákovské koupí přibylo Mein Östereich, 
mein Heimatland. Tělesný výcvik žactva C) Cvičení junobrany zřízené na základě 
min. vynesení ze dne 2. června 1915, čís. 533 M . K. V. – int. Z.š r. ze dne 9. 
listopadu 1915… konala se pravidelně jednou týdně za vedení supl. učitele tělocviku 
Aloise Černého, a to buď ve volné přírodě, nebo za nepříznivému počasí ve velmi 
prostorné zámecké jízdárně, k čemuž dal laskavé svolení urozený pán Bohuslav 
hrabě z Kolovrat-Krakovských Liebštejnských. 

Ve starších knihách se tomuto místu okolo pamětního kamene říká 
RYCHNOVSKÝ SLAVÍN, na rozdíl od pražského Slavína je však ten zdejší jen 
symbolický. Busty představovaly Karla POLÁČKA, Anatola PROVAZNÍKA, Otmara 
VAŇORNÉHO, etnografa a folkloristu Vratislava VYCPÁLKA (1885–1962). 

          Koncem března 2002 byla busta Otmara Vaňorného ukradena, její podstavec 
skácen, ale policie všechny čtyři pachatele vypátrala a bustu předal v červenci 2002 
ředitel policie Luboš Dostál starostovi Jiřímu Roklovi. Pachatelé pak byli odsouzeni k 
podmíněným trestům nebo odpracování 400 hodin veřejně prospěšných prací. I proto 
byla odtud odvezena busta Karla Poláčka i s vyviklaným podstavcem. Ta byla koncem 
června 2003 přemístěna na náměstí Karla Poláčka. 
           Vzpomněli jsme opět na Poláčka? Prosím, v tom případě citát z 6. kapitoly jeho 
románu Vyprodáno: Z opukové stráně vyrostly strmé zdi GYMNASIJNÍ BUDOVY, 
pochmurný obraz citadely. Zastavil se desátník a okamžik naslouchal, neozve-li se s 
vížky klinkavý hlas zvonku, svolávající studenty k učení. Nahlédl do tmavé chodby, kde 
se shromáždila zlolajná ozvěna. Vzpomínky v něm vyvolaly 
kořennou vůni uzenek, které školník prodával s chrupavými 
rohlíky.“ Že chcete víc a zase z Poláčka? Poslužme si tedy 
Okresním městem: Ve stínu hraběcího zámku, tam, kde ústí 
kaštanová alej, stála starobylá budova gymnasia. Nad 
kamenným portálem trčela věžička, jež ukrývala zvonek; a 
kovové srdce zvonu svolávalo každý den po dvě staletí 
studenty do přednášek. S jedné strany byla to jednopatrová 
budova, jež se pokorně krčila před zámkem a úslužně 
ustupovala kostelu. Avšak na druhé straně byl svah a na tom svahu vyrostlo mohutné, 
chmurné zdivo, obraz citadely. 

Kontrapunkticky k tomu ocitujme sonet „Rychnovu nad Kněžnou“ z básnické 
sbírky „Z jitra na úsvitě“ už zapomenutého častolovického faráře Aloise POTĚHNÍKA, 
vydané Karlem Rathouským v Rychnově nad Kněžnou roku 1899: 

 
 

Pozdrav Musám tvým, ty naše Arkadie, 
naše Latium, náš kraji zlatý, 
kde nám cizím zůstal podvod klatý - 
kde nám zněly mládí rajské melodie. 
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Sídlo přísných věd, kde mládí fantasie 
vestálek jen znala oheň svatý, 
na oltáři Mus ten plamen vzňatý, 
sídlo Kastalské to pravé poesie. 

 
Avšak nechci chváliť tvoji polohu 
Orlických hor Olympa jak na úpatí: 
ani jinak dluh ti splatiť nemohu, 
ani vděk svůj lépe najevo ti dáti: 
přáním leč, bys stále mnoho zdárných synů 
gymnasiem odchoval pro otčinu. 

 

Ale vraťme se k našemu putování. Na tomto místě měl stát původní 
rychnovský hrad, 1639 popleněný a zpustošený Švédy. K tomu uvedla v únoru 2007 
archeoložka Muzea a galerie Orlických hor Martina Beková: „Na umístění 
rychnovského hradu můžeme usuzovat podle konfigurace terénu. Určitá zkušenost 
velí, že hrad byl  v místě vyhořelého gymnázia tak, jak uvádí August Sedláček. 
Myslím si, že není až tak úplně od věci i myšlenka, která mě – přiznám se - napadla 
až po 20 letech  práce  v regionu  po  delším  období,  kdy  jsem  si  to  zde 
pochodila. Myslím si, že půdorys vyhořelého gymnázia, který je velice atypický a 
velice zvláštní, nějakým způsobem s hradem koresponduje. Do toho místa byl zvolen 
velmi nezvykle, a to zvláště když vezmeme v potaz vzhled přilehlých staveb – kostela 
a zámku. Zdá se mi, že půdorys byl něčím ovlivněn, dost možná i nálezy pozůstatků 
zdí hradu.“ 

Sousedící původně bratrský KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE dal vystavět 
také Kryštof Bettengel v letech 1594–1602 s věží, před níž stávala velká socha 
svatého Kryštofa. Po požáru bylo průčelí přestavěno 1704–1713 (toto druhé datum je 
na vstupní bráně do areálu před kostelem) v barokním slohu podle projektu Jana 
Blažeje SANTINIHO–AICHLA (1667–1723). Při této přestavbě za Norberta Leopolda 
původní věž zůstala stát a byla zbořena až při přestavbě 1843. Aby kostel tvořil 
organickou jednotu se zámkem, vyřešil Santini i úpravu okolí, např. nechal vybudovat 
vstupní bránu a dvě samostatné kaple - Loretánskou a Pražského jezulátka. 
Pozůstatkem původního chrámu je pravděpodobně část stěny za oltářem boční kaple 
s dosud neidentifikovou freskou. V kostele jsou jedny z největších dvoumanuálových 
varhan v Čechách, postavené 1843 Jiřím Španělem ml. (Georgem Spanelem). 

 
O kostele trochu podrobněji? 1798 do jeho věže uhodil blesk, střecha s věží 

vyhořely, klenba se zřítila a chrám zůstal v troskách po 40 let. Teprve státní ministr, 
odpůrce  metternichovského  absolutizmu  a  poslední  potomek 
rychnovské pošlosti a linie liebštejnské vůbec František Antonín 
KOLOWRAT Liebštejnský (1778–1861) dal v letech 1838–43 
vybudovat nový kostel podle plánů pražského architekta 
Františka PÁVÍČKA, první chrámovou stavbu ve slohu 
novogotickém. Připomeňme téměř neznámý fakt, že stavebník i 
architekt patřili k okruhu tehdy se tvořící hutě svatovítské, která si 
vytkla za cíl dostavbu pražské katedrály a v tomto rychnovském 
kostele uskutečnili umělecké záměry z počátku jejího vývoje. 
Pojedete-li do Mnichova, pak navštivte tamní kostel Panny Marie 
– právě podle jeho vzoru prováděl František Pávíček vnitřní 

přestavbu naší Trojice. A nezapomeňme, že se tento Kolowrat – hovoříme o 
Františku Antonínovi – spolu s Kašparem STERNBERGEM, pánem na Častolovicích, 
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zasadil o založení Národního muzea v Praze (odkázal mu v roce 1861 svou 
mineralogickou sbírku a knihovnu o 35 tisících svazcích), v Rychnově nad Kněžnou 
nechal 1819 postavit školu (nyní ZŠ Kolowratská), v blízkých Černíkovicích 1822–25 
upravil starý zámek na panské sídlo a v nedalekém Skuhrově nad Bělou dal vystavět 
železnou huť, kterou nazval po své choti Růženina huť. Píše o něm i Alois JIRÁSEK 
v románu U nás. 

Hlavní oltář je tzv. tripartitum, nezamykatelná schránka s křídly. Obrazy na 
něm jsou dílem Itala Lippariniho (†1856) – Nejsvětejší Trojice uprostřed svatých 
apoštolů Petra a Pavla po stranách; před Nejsvětější Trojicí klečí obnovitel chrámu 
František Kolowrat v řádovém obleku rytíře zlatého rouna, před svatým Pavlem pak 
hraběnka Růžena, rozená Kinská. Vlevo v kněžišti je na spodním okraji rozměrného 
plátna vyobrazení Rychnova v první polovině 19. století od Josefa Vojtěcha Hellicha. 
Hellichovy obrazy na hlavním otláři představují zemské patron - zleva Jana 
Nepomuckého, Vojtěcha, Václava, Krista, Ludmily, Prokopa a Víta. Asi nebudeme 
vědět, že své obrazy Hellich podepisoval nebo označoval zobrazením římské 
lampičky. Vlevo v kněžišti je na spodním okraji rozměrného plátna vyobrazení 
Rychnova v první polovině 19. století od Josefa Vojtěcha Hellicha. 

Pod kněžištěm zřídil tento stavebník rodinnou KOLOWRATSKOU HROBKU s 
novogotickým portálem, téměř shodným s portálem lodi. Posledním zde pohřbeným je od 21. prosince 
1999 dvaasedmdesátiletý Kryštof Jaroslav KOLOWRAT: Smuteční kondukt odcházel od zámku za 
vyzvánění Kryštofa ke kostelu nejsvětější Trojice. Ve zcela zaplněném svatostánku byli přítomni 
mj. senátor František Bartoš, zástupce přednosty okresního úřadu Jan Šimáček, starosta Rychnova 
Jiří Rokl a z dalších osobností majitel panství Kostelec nad Orlicí Josef Kinský a hrabě Adam 
Bubna z Doudleb a Litic. Arcibiskup královéhradecký Karel Otčenášek, který sloužil zádušní mši, 
mj. vyřídil kondolenci pozůstalým od papežského nuncia Giovanniho Copy a od biskupa Dominika 
Duky. Poté byly tělesné pozůstatky Kryštofa Jaroslava Kolowrata uloženy do rodinné hrobky. V této 
souvislosti si poslechněme švagra Jiřího Šlitra 83letého pana Mroženského, který byl v 
komunistické trutnovské věznici 1949 s Kryštofem Kolowratem. Po roce 1945 totiž Kryštof Kolowrat 
přešel na nově založenou lesnickou školu do Trutnova, ale 1949 po písemné maturitě byl zatčen 
pro pobuřování proti republice a vyloučen ze všech škol. 

 

ZÁMEK 

 

 
        Po chodníku Kolowratské ulice za vstupní branou ke kostelu pokračujeme dolů 
kolem JÍZDÁRNY z roku  1727, upravené v 19. století  na   sýpku a v předlistopadových 
letech využívané jako tělocvična či sklad nábytku. Pro paměť budoucím 
zaznamenávám, že se v té komunistické době měla přestavovat na kryt civilní 
obrany. To se však neuskutečnilo a zbylo jenom množství panelů, kterých bylo 
obtížné se zbavit.
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      Kdysi se v ní hrávalo i divadlo, např. 21. srpna 
1886 zde hostoval Karel ŠIMANOVSKÝ ve hře Josefa 
Jiřího KOLÁRA Primátor. V roce 2001 byla osazena 
dubová okna, sklepení má nový strop, uzavíraly se 
kanály pro vedení elektřiny i tepla, hotová je podlaha 
v celém sále, v místnostech vstupní části se dávaly 

nové dřevěné stropy se zateplením a jízdárna dostala nová vrata směrem k parku. 
Jízdárnu má od roku 1997 město v 99letém pronájmu od majitele rychnovského 
zámku Jana KOLOWRATA za symbolických 1000 Kč ročně. V letech 1999 – 2002 
se zde proinvestovalo 6 milionů 800 tisíc korun, z toho dotace z Fondu na záchranu 
architektonického dědictví ministerstva kultury činila 4 miliony 800 tisíc. 
Rekonstrukce, která má přijít na 60 až 80 milionů korun, při tomto způsobu 
financování tak potrvá možná do roku 2020. Do konce roku 2007 sem „šlo“ 16,5 
milionů korun. Propojení zámku a jízdárny bylo NADZEMNÍ CHODBOU, odborně 
řečeno prampouchem. V dubnu 1981 byl zničen při průjezdu autojeřábu s 
nesklopeným ramenem. 

Nechť nám teď pan hrabě promine, my si tu jen připomeneme, že se nám 
oženil 22. června 2002. Poslyšme podrobnosti, byli jsme u toho: Jan Kolowrat 
Krakowský (*1958) si vzal při církevním obřadu za manželku Andreu Kolowrat 
Krakowskou (*1964), absolventku vídeňské lékařské fakulty. Zatímco ženich Jan 
Kolowrat Krakowský má občanství rakouské i české, paní nevěsta, rozená Andrea 
Eier, ještě před tímto obřadem správně Andrea Kolovrat Krakowská, má občanství 
jen rakouské. Jejich téměř roční synek Filip Jan Kolowrat 
Krakowský má zapsánu národnost českou i rakouskou. 
(Civilní svatbu měli 16. května minulého roku ve Vídni.) 
Církevní svatba  proběhla  mezi  14.  a  15.  hodinou 
v rychnovském zámeckém kostele Nejsvětější Trojice, 
který je ve vlastnictví pana ženicha; do zcela zaplněného 
svatostánku zavítaly víc než dvě stovky příslušníků 
bývalé šlechty (oddávající biskup královéhradecký 
Dominik Duka, který při obřadu mluvil česky a německy, 
je jmenoval jako zemskou šlechtu), mj. Šliků, Kolowratů, Kinských a Bubnů. Na náš 

přímý dotaz, zda nešlo (22. června) jen o požehnání manželům, se nám dostalo od rychnovského 
děkana Jana Rybáře, který následnou mši koncelebroval, vysvětlení, že skutečně to byla svatba 
církevní. Po obřadu nasedli novomanželé za vyzvánění zvonu Kryštof do vyzdobené bryčky, tažené 
párem koní, a předjeli před bránu rychnovského kolowratského zámku. Tam novomanželku přenesl 
přes práh a spolu se svatebními hosty, kteří mezitím docházeli pěšky, se odebrali ke svatební 
hostině v reprezentačních místnostech zámku. 

     Po pravé straně stojí před kolowratským zámkem SLOUP 
SE SOCHOU PANNY MARIE z kyšperského pískovce 
1692–94, ve 20. letech 18. století obohacený o sochy 
svatých Jana Nepomuckého a Vincence Ferrerského. 
Uveďme i názor současného sochaře Vladimíra Preclíka, 
že jde o Jana Nepomuckého a Františka Xaverského a že 
je sekal Ital Giovanni Baptista Bulla 1690, který v té době 
na Hradecku pracoval. K tomuto sloupu se vztahuje 
pověst o javornické třinácté škole: Když byl dopravován z 
Kladska do Rychnova nad Kněžnou, uvízl při tání sněhu v 
Javornici. Muselo by se počkat na příští rok, ale jeden 
javornický soused přišel na nápad, aby se saně daly do 
smyku na slámě a tímto způsobem se sloup dopravil do 

Rychnova. Tak se i stalo.
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          K tomu měl hrabě s vysokoškolským vzděláním - tehdy se říkalo, že takový 
člověk má 12 škol - prohlásit, že Javorničtí mají 13. školu, školu zkušeností. 
Přidejme ze zapomenuté knihy Primuse Sobotky Kratochvilná historie měst a 
míst v zemích koruny Svatováclavské, kterou vydal 1892 v Praze Josef Vilímek: 
Každý z Javornice je z „třinácté školy“. A jak to? Do Rychnova nad Kněžnou měl k 
soše mariánské dovezen býti dlouhý, respektive vysoký kamenný sloup. Přemítáno 
sem, přemítáno tam, jak přivézt a nepřerazit? Nikdo však nevěděl si rady, až 
javorničtí sedláci na to kápli. Nastlali sena, slámy, hrachoviny a podobných věcí na 
cestu. A tak – slyš, světe! – sloup v létě na saních šťastně do Rychnova přivezen 
jest byl. Po dvanácti školách študovaní páni nevěděli si rady, ale javorničtí sedláci 
měli za ušima; a proto povídá se o nich s respektem, že jsou z „třinácté školy“ a 
Javorníce sama že je školou třináctou. 

 
Nahlédněme do knihy Stanislava Dvořáka Pověsti Rychnovska a tam se 

dočteme: Jedním z nejstarších českých šlechtických rodů u nás  jest rod hrabat 
z Kolovrat a vypravuje se o něm, že původním jeho sídlem byl zámek v Krajině 
[Srbská Krajina,  srbsky  Српска  Крајина / Srpska  Krajina,  je  historické  území 
v Chorvatsku],  jenž  dostal  jméno  kolobrat  (kolovrat), 
protože byl podoben pavučině pavouka křížového. 
Zajímavější však  jest  pověst,  s kterou  se  setkáváme 
v nejstarších genealogických pojednáních o rodu hrabat 
z Kolowrat. Když jedenkráte chorvatský kníže projížděl 
zemí, ocitl se mimo nadání mimo na okraji propasti, kam 
s ním zajeli jakýmsi hřmotem poplašení oři. Stačil jediný 
pohyb a kníže by byl zahynul v černém jícnu hluboké 
strže. Vtom však mohutná ruka silného muže uchopila kolo vozu a koně i kůň stáli 
jako přikováni ke skále [moment záchrany zachytil na svém obrazu Vlastimil Beneš]. 
Kníže chorvatský jmenoval zachránce za odvážný čin Kolovratem (kolo vrátil) a 
obdaroval jej hojnými pozemky. Tento statečný muž založil rod Kolowratů a obdržel 
do svého znaku bílé kolo o šesti špicích v červeném poli, nad štítem přílbu, kdež 
mezi pavím peřím opět se bělá kolečko o šesti špicích. Dva příslušníci rodu opustili 
zemi a odešli do Rakous a do Čech, kde již za Kroka vystavěli zámek Kolowrat 
v Kouřimsku, v jehož okolí byla založena osady Kolovraty… Tedy, když už jsme u 
toho, tak ne v pražských Kolovratech, ale v sousedních Kolodějích mají nejvíc názvů 
ulic, pojmenovaných podle obcí na Rychnovsku. 

 

V dílech Balbína i Pešiny se objevují tvrzení, že předci Kolowratů působili ve službách 
bájných českých knížat Kroka a Přemysla. Byla vyslovena i zajímavá domněnka, že rodovou kolébku 
je třeba hledat na hradu Kolovrat kdesi v Chorvatsku, kde se dříve hledala i pravlast Slovanů. K tomu 
je možno poznamenat, že v genealogické archivní sbírce barona Wunschwitze je ve složce s 
rodokmeny pánů z Kolowrat spolu s nejstarším vyobrazením Kolovrat z roku 1722 zařazena též 
zajímavá kresba renezanční tvrze s označením Kolobrat-Kolovrat. Pochází ze staré topografie 
slovinského Kraňska od barona Valvasora z roku 1689. Nahlédnutím do současného místopisu 
Slovinska překvapivě zjistíme, že se tam místní jmého Kolóvrat vyskytuje mnohem častěji než v 
našich zemích. Především se tak nazývá malá obec v kopcovitém území Horního Kraňska západně 
od města Trbovlje s hradem, pocházejícím z poloviny 13. století. Nachází se nedaleko historické 
hranice Kraňska a Štýrska. Na území této historické země se v dnešním hornatém severním 
Slovinsku vyskytují u města Mozirje dvě malé osady a jeden kopec s názvem Kolóvrat. Další dvě malé 
osady tohoto jména leží v zápaním Slovinsku na území bývalé Gorice při hranici s Itálií. Bylo by jistě 
zajímavé zjistit, co ovlivnilo takovou četnost výskytu tohoto místního jména na území tří odlišných 
historických regionů malého Slovinska. Slovo kolovrat, označující známý spřádají mechanismus, má 
opravdu starobylý původ a je rozšířeno ve všech slovanských jazycích kromě bulharštiny a 
makedonštiny. Když jsem se snažil zjistit, zda se i dalších slovanských zemích vyskytují místní jména 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Srbsk%C3%A1_Krajina&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chorvatsko
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s jeho podobou, objevil jsem kromě uvedených pěti lokalit v malém Slovinsku dvě malé osady v 
chorvatské části Bosny a jednu vesnici v Srbsku. Naproti tomu jsem nenašel žádnou obec tohoto 
jména na území Slovenska, Polska a Běloruska. Situaci na území Ruska, Ukrajiny a německé Lužice 
jsem nezkoumal. 

Bohuslav Balbín a další kronikáři a zapisovatelé erbovních pověstí byli při úvahách o 
jihoslovanském původu Kolowratů ovlivněni nejen informacemi o kraňském hradu Kolovrat, ale též 
pověstmi o chorvatské pravlasti Slovanů a zejména starobylou slovinskou pověstí. Zaznamenal ji 
baron Valvasor v popisu Kraňska roku 1689, kde uvádí, že dávní majitelé hradu Kolovrat byly dva 
bratři. Byli to udatní válečníci, kteří nezaháleli ani v dobách mezi válkami a provozovali řemeslo 
loupeživých rytířů. Proto byli po čase z Kraňska vypuzeni a před hněvem panovníka utekli prý do 
Rakous a do Čech, kde se usadili. Mezi majiteli uvedeného slovinského hradu, doloženými od roku 
1256, a českými pány z Kolowrat se mi ale nepodařilo objevit žádnou souvislost. Původně jsem 
uvažoval o možnosti, že to mohlo být jedno ze sídel poněmčených potomků hraběte Jana 
Libštejnského z Kolowrat. Ten totiž v polovině 16. století vstoupil do služeb tyrolského arciknížete 
Ferdinanda Habsburského, bratra českého krále Maxmiliána II. V Tyrolsku se pak oženil a usadil. 
Jeho potomci se poněmčili a mohli získat i majetky v dalších rakouských zemích, k nimž patřilo i 
Kraňské vévodství. Tato možnost se však nepotvrdila. 

Jezuitští kněží Balbín s Pešinou při hledání nejstarších stop slavného rodu raději 
pominuli bájnou spojitost s pohanskými Lučany a na místo jejich orlice se inspirovali pozdější 
báchorkou z pera renezančního vypravěče Paprockého. Ten uváděl, že předkové Kolowratů používali 
pečeť s kolem. Balbín i Pešina pak tvrdili, že Kolowratové v bitvách za zájmy přemyslovské orlice 
označovali své bojové štíty obrazem vozového kola s osmi loukotěmi a že tento původní erb použili i 
na náhrobních kamenech v chrámu sv. Václava ve Staré Boleslavi. Zároveň však uváděli, že to již 
není možné doložit, protože v kostele se prý po třicetileté válce nacházel pouze jediný nečitelný 
kámen s kolem. Z rodokmenů Kolowratů je přitom patrné, že některé manželky pocházely z rodů s 
tímto erbovním znamením. Pozůstatkem takového aliančního (manželského) erbu mohl být ovlivněn i 
Balbín. Ten pak tvrzení o kolovratském kole podpořil smyšlenou erbovní pověstí, která odvozovala 
vznik příjmení Kolowrat od spojení slov kolo a vrátit ve smyslu otáčet a přitom vyprávěla o 
mimořádném silákovi z rodu Kolowratů. Ten měl zachytit loukotě kola vozu nejmenovaného českého 
krále a tak zabránit jeho převrácení, když se splašili koně. Od tohoto vrácení kola a vozu do normální 
polohy a zabránění nehody pak mělo vzniknout rodové příjmení. Zároveň však bylo třeba vysvětlit 
záměnu kola s orlicí. K tomu posloužila další báchorka o údajné účasti Kolowratů na bojích polského 
krále Kazimíra ve 14. století proti pohanským Litevcům. Za projevenou statečnost pak prý dostali do 
znaku upravenou polskou orlici. Tyto erbovní pověsti a další smyšlenky byly připomenuty ještě v 
nejstarším historicko-topografickém popisu sídel v Českém království v 80. letech 18. století zemským 
patriotem Jaroslavem Schallerem. Bájná erbovní figura Kolovratů, vozové kolo s osmi loukotěmi, se 
sice v české šlechtické heraldice vyskytuje poměrně často, ale podle výzkumů Sedláčka i dalších 
znalců heraldiky byla užívána jinými rody, zatímco Kolowratové vždy užívali jen půlenou orlici. 

K uvedené pověsti o velikém silákovi z rodu Kolowratů je možno připomenout skutečnost, 
že z tohoto rodu pocházel Jan Žehrovský z Kolowrat. S mnoha českými pány se v letech 1465-1467 
účastnil propagačního poselstva krále Jiřího z Poděbrad pod vedením pana Lva z Rožmitálu. Čeští 
vyslanci tehdy podnikli náročnou okružní cestu po západoevropských zemích a přesvědčovali jejich 
vládce o mírumilovných snahách českého krále a o kulturní vyspělosti Čechů. Snažili se zlepšit pozice 
českého panovníka při jeho sporech s papežem a napravit špatnou pověst husitských Čechů jako 
kacířských lapků. K úspěchu této propagační mise výrazně přispíval i Jan Žehrovský jako pověstný 
český obr, silák a vítěz mnoha turnajů a rytířských klání. Jeho výkony zaznamenal v podrobném 
latinském Deníku Václav Šašek z Bířkova a literárně zpracoval Alois Jirásek v povídce Z Čech až na 
konec světa. 

http://spolkolowrat.sweb.cz/historie_kolovrat/historie_kolovrat_povesti.htm 
 
 
 
 

 

Zblízka si všimneme erbu Kolowratů. Nás by mohlo 
zaujmout, že nad kolowratskou orlicí je korunka  (Kolowratové ji 
dostali do svého znaku za to, že Albrecht Kolowrat (1347–1391) 
zachránil život Karlu IV., když na něj byl spáchán v italské Pise 
atentát, a pak  kolem  Řád  zlatého  rouna,  nejvyšší  rakouské 

http://spolkolowrat.sweb.cz/historie_kolovrat/historie_kolovrat_povesti.htm
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vyznamenání, dole s beránkem; jeho nositelem byl František Antonín hrabě 
Kolowrat-Libštejnský. A ještě drobný detail: Průčelí chrámu svatého Mikuláše na 
pražské Malé Straně zdobí kolowratský znak; to proto, že rychnovský František Karel 
Libštejnský z Kolowrat věnoval nemalou částku na jeho stavbu. 

Budiž na tomto místě připomenuto, že možná zde stával nechvalně hleděný 
HRAD nevelkého rozsahu, postavený téměř výhradně ze dřeva, jen okrouhlá věž 
byla kamenná. Poprvé je doložen až v roce 1384 v souvislosti s vyšetřováním 
krádeže církevních věcí, které měly být po krádeži uloženy na rychnovském hradě. 
Někteří badatelé - především Augustin SEDLÁČEK, a já mám stejný názor - uvádějí, 
že stál na místě dnešního rychnovského Slavína, kde bývalo piaristické gymnázium. 
Jisté je, že v literatuře je připomínán ještě k roku 1560. Vejdeme do 
KOLOWRATSKÉHO ZÁMKU. S úpravami stavebního místa se započalo už 1670, 
kdy byla odstraněna fara, škola a bez ohledu na osud chalupníků i jistý počet chalup 
stojících na tomto prostranství a pro řemeslníky vybudovány pod  zámkem 
dvojdomky; vzpomeňme Chaloupky, jimiž jsme prošli. 

Tento zámek sám o sobě představuje vynikající ukázku barokního 
stavitelství.  Jeho  základ  vytvořila  jednoposchoďová  raně 
barokní stavba bez věží z let 1676–1690, postavená pro 
Františka Karla Liebštejnského z Kolowrat (†1716). Jak dále 
uvádí Vlčkova Encyklopedie českých zámků, patrně podle 
návrhu Jana Blažeje Santiniho – Aichla byl zámek pro 
Norberta Leopolda (†1716) a Františka Karla II. z Kolowrat 
(†1753) upraven do dnešní podoby před rokem 1722. V té 
době byl také zámek spojen chodbou s kostelem a tak došlo 
k vytvoření zajímavě dispozičně tvarovaného čestného dvora, navazujícího na krátce 
předtím (1713) dokončenou úpravu průčelí kostela nejsvětější Trojice s výrazným 
dynamickým zprohýbáním. Je to hodně odborné, a tak pokud si první údaj (1676) 
chcete ověřit, rozluštěte si chronogram na vstupní bráně - velká písmena I, V, X, L, 
C, D, M představují římské číslice a stačí jen sčítat. Pro rozluštění data dokončení 

první  stavby  (1690)  si  dojdeme  na  druhé  nádvoří  ke 
kašně s kolowratskou orlicí. 

V přízemí zámku je umístěn STÁTNÍ OKRESNÍ 
ARCHIV, jehož ředitel  Josef JUZA vydal v 90. letech 
řadu badatelsky hodnotných regionálních prací. Je v 
něm mj. uložena listina krále Vladislava Jagellonského z 
března 1488, kterou potvrdil našemu městu právo 
pečetit zeleným voskem, povolil konání dvou výročních 
trhů a udělil Rychnovu městský znak pannu na jelenu.  A 

cože se v tom dokumentu o znaku píše? Aby onij mohli 
Nesti na Erbu swem  nani danem, ytake na Peczeti swe Gelena 
se dwiema Rohy nahoru zdwizienymi An gest spolehl na 
Nohy. Na kteremzto Panna na Prostrezdku po Stranie Sedi 
w Modre Sukni Podawagiczy temuz Gelenu dwu listkuw Kustum, 
Kterzizto listkowe Lekna slowu… 

V tomto archivu je uloženo také kurentem napsané a 
podepsané Constanzou, vdovou po Wolfgangu Mozartovi  (tehdy 
už znovu provdané za pana von Niessen) doporučující 
pracovní vysvědčení kuchařce Monice Schinwaldové, která u  
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ní pracovala po deset let věrně, velmi pilně a upřímně k její spokojenosti, ale že ji 
nemohla vzít  s sebou do Milána, kam jela za synem. 

Jak se tento dokument dostal právě k nám, nevím a neví to ani Dr. Anja 
Morgenstern z Internationale Stiftung Mozarteum, které má sídlo přímo v rodném 
Mozartově domě v Salzburku. Tak tady je aspoň přepis tohoto dokumentu do 
současné němčiny: Da ich Endes unterzeichnete gedencke eine Reiße nach 
Mayland zu meinem Sohne zu machen, und ich dahin meine Köchin Monica 
Schinwald die durch 10 Jahre treu und ehrlich zu meiner zufriedenheit, bei mir 
gedient hat nicht mit nehmen kann, finde ich mich verpflichtet, sie jeder Herrschaft, 
auf daß allerbeste an zu Empfehlen um so mehr, da sie auch fähigkeit zu allen 
schönen Handarbeiten hat, und sehr fleißig ist. Constanza Etatsräthin Nissen Von 
Nissen gewesene Wittwe Mozart Salzburg am 3 May 1833. 

Okna archivu v levé části přízemí zámku jsou obrácena do FRANCOUZSKÉ 
ZAHRADY, umístěné na vysoké terase. Zajímavé jsou v ní dva protilehlé pavilony. V 
zadní salle terreně, uváděné i jako lázeň, jsou polychromované terče s antickými 
výjevy (za komunistického režimu v ní bývalo skladiště okresního kulturního 
střediska) a přední salla terrena byla vymalovaná nástěnnými obrazy kolowratských 
sídel z 19. století, pod nimiž objevil restaurátor Petr Berger v roce 2001 staré barokní 
malby. K tomu mně napsala o šest let později jeho manželka Šárka Bergerová, že 
tehdy šlo pouze o vyslovení základního názoru, co s tímto prostorem v budoucnosti. 
„Manžel tehdy udělal orientační sondu, která napověděla, že by si tento prostor 

zasluhoval pozornost a restaurátorský průzkum. Pak se na 
nás ale už v této věci nikdo neobrátil, takže pokud tam 
průzkum (či odkrývání) proběhlo, bylo to mimo nás,“ dodala a 
přiložila fotografii oné sondy. Tato část zámku, uzavřená 
veřejnosti, podává svědectví o tom, co s touto kulturní 
památkou udělal minulý režim – z přední sally terreny si 
udělal Krajský podnik pro obnovu a údržbu památek Opočno 

šatnu,  kanceláře  a  sociální  vybavení  jako  zařízení  staveniště. 
V zadní části prvního nádvoří je vchod do 1. poschodí, kde jsou výstavní 

místnosti MUZEA A GALERIE ORLICKÝCH HOR. Větší část sbírek byla 
přestěhována do zrušených kasáren na okraji města, mj. je tam uložen soubor 
barokních soch z 18. století a jedinečná ornitologická sbírka rodáka z Orlického 
Záhoří Karla PLACHETKY (1877-1961), maturanta rychnovského gymnázia, jinak 
spolupracovníka profesora Karla ABSOLONA (1887–1960) v Moravském krasu. 
Karel Plachetka před 2. světovou válkou daroval svoji sbírku 800 ptáků tehdejšímu 
rychnovskému Pelclovu muzeu; ironií je, že ze strany města měl s tímto darem ještě 
velké problémy. Nyní je tato sbírka vystavena v 1. poschodí kasáren, v nichž má 
Muzeum a galerie Orlických hor své depozitáře. 

Stejným vchodem jsme po točitých schodech vešli do 
druhého poschodí, kde jsou vystavena výtvarná díla této 
galerie. Mj. je tam zastoupen i malíř Vojtěch SEDLÁČEK 
(1892–1973), který žil se svou ženou Marií SEDLÁČKOVOU 
SERBOUSKOVOU (1895–1964), evropsky proslulou 
návrhářkou paličkované krajky, v nedaleké Javornici. Tam je i 
jejich památník. 

Na druhém nádvoří byla z hospodářského zámeckého 
objektu v roce 1980 vybudována moderní HLADÍKOVA SÍŇ. 
Ta soustřeďuje sochařské dílo profesora pražské Akademie 
výtvarného umění Karla HLADÍKA (1912–1967), rodáka z Královy Lhoty na 
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rychnovském okrese, který vytvořil i reliéfy pro Národní divadlo a řadu portrétů, mj. 
Franze Kafky, Václava Talicha, Zdeňka Štěpánka a Jaroslava Průchy. 

 
Vyvrcholením návštěvy zámku je bezesporu prohlídka KOLOWRATSKÉ 

SBÍRKY OBRAZŮ, v níž bychom našli – kromě rodové portrétní galerie předků – 
například zajímavá zátiší rychnovského malíře Jana Antonína WOCZASKA 
(Vocáska)–HROŠECKÉHO (1706–1757). 

V době své největší slávy měla 1218 obrazů a téměř tisícovku grafických listů, 
v dnešní době obsahuje asi 400 obrazů. Asi bychom se shodli, že nejkrásnějším 
z nich je portrét Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic z roku 1669, dílo Karla 

ŠKRÉTY (1610–1674). Do této galerie byl také koncem 90. let 
20. století ze sousedícího zámeckého kostela nejsvětější 
Trojice přenesen cenný dřevěný renesanční epitaf Janovi 
Bettenglovi z roku 1587 (zemřel roku 1587 v Lyonu v 
nedožitých devatenácti letech). Z latinského textu na něm 
citujme v českém překladu: Šetř, pravil jsem, temná smrti, 
mladíka, ale ona uchvátivši nebohého před časem zničila. 
Kdokoliv jsi, marně spoléháš na léta mladistvá, bledá smrt 
nezná žádného pořádku. 

Doplňme, co víme v roce 2008 od bývalého kastelána 
tohoto zámku (do roku 2007) Vlastimila Borůvky: „Jen 

zasvěcená veřejnost ví, že autorem expozice byl významný historik umění Oldřich 
Blažíček. Zámek v Rychnově má obrazárnu, která patří k nejstarším a nejbohatším 
sbírkám svého druhu u nás. Celý tento soubor přesto nevylučoval doplňky, byly 
dokonce  nezbytné  při  nové  instalaci  a  vybrány  z významných  maleb  jiných 
památkových  objektů,  které  nebyly  zpřístupněny  veřejnosti.  Tyto  malby  nerušily 
celistvost  sbírky  a  vyplnily  mezery  ve  sledovaných  souvilslostech.  Vznikla  zde 
zámecká  obrazová  instalace,  odlišná  od  instalace  muzejní.  Byla  a  je  jednou 
z nejkvalitnějších expozic, kterou docent Blažíček uspořádal. Proto také nebyla od 
roku 1956 až do restituce v roce 1992 nijak měněna, ale pouze doplňována o díla 
z depozitáře, u kterých např. došlo k určení autorství. Změny nastaly až po vydání 
objektu a sbírek původním majitelům rodině Kolowratů-Krakowských. Před předáním 
byly  vráceny  různým  restituentům  a  Památkovému  ústavu  Pardubice  tzv.  svozy 
z jiných památkových objektů ony doplňky – a nebylo jich málo. V katalogu zámecké 
obrazárny  z roku  1973  je  uváděno  265  kusů  obrazů  a  grafiky.  73  z těchto 
jmenovaných děl bylo při restituci navráceno - byla to například vynikající podobizna 
rytíře Lukáše Schauba od dvorního malíře Ludvíka XIV. Hyacinta Rigauda z roku 
1722, soubor portrétů koní od J. G. Hamiltona, zátiší Jacoba Victorse a Melchiora de 
Hondecoetera, vynikající obrazy činů Kristových malíře benátské školy Alessandra 
Magnaska a Clementa Spery a další díla. Z 15 plastik, uváděných v katalogu, bylo 
vydáno všech 15, z šesti tapisérií to bylo pět. Dále to bylo asi 50 kusů nábytku, 40 
kusů  keramiky,  porcelánu,  většího  počtu  koberců  a  dalších  předmětů.  Tak  z 19 

místností  expozice  jich  zůstalo  7  téměř  prázdných  a  ve 
zbylých místnostech byla prázdná místa po obrazech, 
nábytku a dalších předmětech z mobiliáře zámku. Ušetřena 
nezůstala ani jedna výstavní prostora, chodby nevyjímaje. 
To dotvrzuje 184 předmětů vrácených z expozice a dalších 
několika stovek z depozitářů. Bylo nutné expozici  doplnit, 
aby  návaznost  nebyla  narušena  hlavně  u  šlechtického 

portrétu. Jeho vývoj je totiž možné v rychnovské obrazárně sledovat od počátku 16. 
až  do  poloviny  19.  století.  Z vlastních  zdrojů  a  mobiliáře,  navráceného  zpět  do 
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Rychnova – šlo hlavně o soubory nábytku, zbraní, které nebyly nikdy prezentovány, 
a také velký 588dílný keramický jídelní servis - se podařilo uspořádat 16 místností 
expozice a byly doplněny i zámecké chodby. Také poslední tři místnosti, které nyní 
slouží pro soukromé potřeby majitele zámku, byly vybaveny obrazy a nábytkem. 
Mám za to, že se expozici podařilo doplnit v duchu instalace docenta Blažíčka.“ 

Na zámku bylo (od dubna 2012 zdobí jihočeský klášter Zlatá Koruna)i carské 
koncertní klavírní křídlo, patřící mezi největší na světě. Tento zrenovovaný nástroj, 
jediný svého druhu na světě zachovalý výrobek berlínské firmy C. Bechstein, Hof- 
Lieferant Sr. Majestät d. Königs, je majetkem klavírníka (absolventa oboru klavírník u 
firmy Petrof) Tomáše Daška z Rychnova nad Kněžnou. Tento unikát z roku 1870 (v 
podobném stylu jich je na světě asi desítka), dodaný na zakázku původně do 
Petrohradu s vyřezávanými nohami ve tvaru stejných lvích tlap, jaké byly na mostě 
k petrohradskému carskému paláci, prošel předtím snad deseti ruskými a 
ukrajinskými majiteli. Od posledního z nich je pak zakoupil v ukrajinském Kyjevě se 
zachovalým původním kompletním litinovým rámem, ale zdevastovaným, 
rozštípaným, omláceným korpusem čili věncem a bez nohy i mechaniky. Při renovaci 
nahradil původní anglickou mechaniku, křídlo dostalo i novou povrchovou úpravu s 
vysokým černým leskem a originální nápis doplnil zlatem. Teď v hodnotě kolem 
jednoho a půl miliónu korun opět září novotou, je funkční a poprvé ho koncertně 
využil Petr Malásek při recitálu Lucie Bílé 7. června 2009 na prvním nádvoří 
rychnovského kolowratského zámku. 

 
 

 

Z POLÁČKOVA NÁMĚSTÍ K NÁDRAŽÍ 

Jsme na konci našeho putování, co takhle 
projít od zámku stromořadím, které dal vysadit 
starosta města v letech  1877–1879  Jan 
PROCHÁZKA. Právě sem, na toto NÁMĚSTÍ KARLA 
POLÁČKA, bývalé náměstí Nové – podnět k jeho 
založení dal pán na Rychnově a nejbohatší český 
velmož VILÉM Z PERNŠTEJNA (1453–1527), Malé, 
Švehlovo,   prezidenta 
Beneše i Stalingradské, 

byla přenesena ze symbolického rychnovského Slavína v 
červnu 2003 busta Karla Poláčka. 

Odtud půjdeme na vlakové NÁDRAŽÍ. Z listiny, 
uložené ve věžičce zdejší radnice, víme, že město chtělo 
už roku 1872 za nákladu velkých peněz, aby železnice 
vedla přes Rychnov. Dotyční c. k. úřadové však pranic 
nehleděli na zájmy nejen jednotlivých měst, ale jim též na 
blahobytu aneb zkáze půl sta tisíce obyvatelů zcela nic nezáleželo. Teprve 26. října 
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1893 - po devíti měsících stavby - byla slavnostně otevřena dráha Častolovice - 
Solnice. Víme, jak byl seřazen průvod: tělovýchovná jednota Sokol, spolek 
vojenských vysloužilců, hudba, c.k. úřednictvo, c.k. gymnasium, zvaní hosté, 
učitelstvo, živnostenská společenstva, obecní výbor, spolek řeznický a sbor 
dobrovolných hasičů. První lokomotivy se jmenovaly Rychnov a Solnice, vyrobeny 
byly ve Floridsdorfu a pět vozů v Ringhofferově továrně v Praze – Smíchově. Jo, v 
ten den se jelo poprvé a naposled zadarmo. Od té doby se platí jízdné. Což 
dosvědčuje i citát z Poláčkova Bylo nás pět: Bejval Antonín šel k pokladně a tam 
koupil pro všechny lístky do Indie a pokladník ho žádal, aby mu přivezl indické 
známky, a Bejval odvětil: „Proč bych nepřivezl? Přivezu.“ A pak jsme jeli pořád pryč a 
vlak si ustavičně povídal: „Ratata - Ješiňáci jsou prasata,“ a vůbec mluvil sprostě a 
děsně rychle a my jsme to mluvili s ním. 

Kvůli pořádku uveďme, že podstatnou zásluhu na vybudování této trati měl 
tehdejší obecní starosta (1890–1899) a okresní starosta (1891–1894) rychnovský 
rodák Jan SMRTKA (1854–1899). Nechť je mně prominuta poslední rouhavá 
poznámka: Tehdy se této dráze říkalo Rychnovsko–solnická místní dráha, ve zkratce 
RSMD, což se někdy četlo Rychnov Smrtkovu má dráhu. Budiž připomenuto, že za 
jeho starostování byla 1892 dokončena výstavba nemocnice Františka Josefa I., 
zřízen sirotčinec, 1897 otevřena c. k. odborná škola tkalcovská, 1896 vystavěn nový 
vodovod a že po něm byla pojmenována tehdy nová ulice Smrtkova. Nyní Zbuzany. 
Tu dráhu doplňme slovy historika Antonína Svobody, otištěnými v Památníku 
divadelní jednoty Tyl v Rychnově nad Kněžnou, vydaném roku 1902: Ku Kvasinám 
jako hádek první vlak Rychnovsko-Solnické místní dráhy, postavené nákladem obce 
za 747.000 zl., počal se vinouti. Záhy tu zelené lučiny zastavěny a nyní  hrkot 
několika set stavů se mísí se šumotem vln Kněžniných a ptačím zpěvem z blízkých 
strání. A až pojedeme lokálkou, která jede ze Solnice do Častolovic, máme tu 
kapitolky 

TADY ZAČÍNÁ ČTENÍ O POLÁČKOVĚ RYCHNOVĚ 
 

ŽE BY POZDNÍ LÁSKA JANA NERUDY? 
VIRTUÁLNÍ INTERVIEW S 85LETÝM RUDOLFEM ZRŮBKEM NEJEN O 

PELCLOVĚ DIVADLE 
 

Pane doktore, 1. února 2008 se otevře zrekonstruované 
Pelclovo divadlo, to je dobrá záminka pro rozhovor nejen o 
rychnovských divadelnících. Takže in medias res, sáhnu do 
historie: První světské hry se hrály v Rychnově od poloviny 
18. století, ale až po roce 1800 povolil slavný rychnovský 
magistrát hrát libohercům divadlo s podmínkou, že proti nim 
nebude odůvodněné žaloby ohledně mravnosti, oděvu, 
osobních urážek a že nebudou svého povolání zanedbávat 
ani dluhů dělati. 

Citujete přesně dobový dokument, a když už jste začal historií málem 
rozverně, byť pravdivě, přisadím si i já: Roku 1878 byl založen Stavební fond 
rychnovského gymnasia a jeho účel hned uvítali divadelní ochotníci uspořádáním 
zvláštního představení 7. ledna 1878. Plodná činnost divadelníků však byla 
sledována taky c. k. cenzurou a ta v březnu 1878 zakázala Štolbovu hru Spiknutí v 
Podmazově. Pro narážky na vládu a v posměch uvádění jejich orgánů, to jsem 
citoval. Pojďme o rok dál - prozatímní ředitel divadelního spolku František Drahoš 
svolal  na  10.  února  1879  ustavující  schůzi  Divadelní  ochotnické  jednoty  Tyl  v 
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Rychnově nad Kněžnou. Ta se zařadila mezi významné místní kulturní organizace, 
zájem o divadlo a tím i návštěvnost se stále zvyšovaly a jméno rychnovského Tyla 
získalo dobrý zvuk. Vzrost počet činných členů i členů jen přispívajících, např. o 
majitele panství hraběte Zdeňka Libštejnského-Krakowského z Kolowrat, 
uvědomělého vlastence a rovněž dramatického spisovatele. Ten spolkové pokladně 
poukázal první příspěvek 20 zlatých. 

 
24. dubna 1879 k 25. výročí sňatku Jeho Veličenstva císaře 

Františka Josefa byla v Rychnově uspořádána slavnost, pro niž napsal projev 
páter Jan Urban a přednesl Jan Nykysa. Cituju dobový pramen: Po hymně se 
okolo mocnářovy busty shromáždili pěvci a drůžičky, za mlhavou oponou byl 
sestaven živý obraz. Císař pak spolku poděkoval prostřednictvím okresního 
hejtmanství a téhož roku byl ve městě založen Spolek pro výstavbu Pelclova 

domu. 
To je pravda, nejdřív byl zvolen užší podvýbor 

Divadelní ochotnické jednoty Tyl, který měl na starosti 
zlepšení a zvětšení divadelních místností v hostinci U 
Labutě – tehdejší Labuť byla šikmo naproti nynějšímu 
hotelu směrem k mostu, kde pro přibývající publikum byl už 
krajní nedostatek místa. Za předsednictví vrchnostenského 

lesmistra Antonína Melichara však podvýbor neuspěl v jednání U Labutě, ani v 
záloženském domě na Starém náměstí. Jeden z návrhů byl o zřízení loterie ve 
prospěch stavby vlastní divadelní budovy po vzoru jiných měst nebo kulturního domu 
s využitím pro další účely. O rok později byl na návrh profesora Vorlíčka a Jana 
Nykysy založen rezervní fond, do něhož plynulo z každého představení a jiných 
podniků vždy 10 procent z hrubého příjmu na vybudování samostatné divadelní 
budovy. Členové spolku se zavázali ke stejnému účelu získat po místních hostincích 
tzv. karetné, nebo alespoň nějaký podíl ze hry, ale mnoho měšťanstva zůstalo k 
podpoře divadelníků lhostejné. 

 
1880 byl v Rychnově založen Spolek pro výstavbu Pelclova domu, 

tyláci se přihlásili za přispívajícího člena a ještě s větším nadšením se dali do 
práce. Od počátku roku 1882 do jeho konce vypravili 13 představení a pak si 
troufli dokonce na Prodanou nevěstu. 

To máte pravdu. Hlavně iniciativou místních vysokoškolských studentů 
byla vybrána a nacvičena venkovským souborem Smetanova Prodaná  nevěsta, 
navíc věc mimořádně náročná. Pro amatéry to byl odvážný pokus, ale pod vedením 
profesora Josefa Vycpálka byla všechna tři představení mimořádně zdařilá, místní 
dámský pěvecký sbor Ozvěna, mužský pěvecký sbor, hudebníci z místa i okolí se 
všichni poctivě zapojili do práce. 

 
Pro roli Mařenky byla získána operní pěvkyně Božena Rubešová, 

tehdy už primadona, jak se ve staré literatuře píše, inšprucké opery. Snad malý 
detail – původem byla z Potštejna. 

To ano, doplním: Mimo honorář 5 dukátů jí byl předán vavřínový věnec, 
na jehož stuze byl vyzlacený nápis „Upomínkou na Prodanou nevěstu v Rychnově 
nad Kněžnou 16. 9. 1882“. Roli Kecala zpíval studující techniky Vilém Kožušníček, 
Jeníka František Šifner, principála nejlepší z místních ochotníků Jan Nykysa, Míchu 
Karel Koun a Indiánem byl Antonín Kopecký. Profesor Vycpálek dbal, aby i kroje byly 
původní, a proto je opatřil z Plzeňska. Premiéra se konala 15. září 1882, opakování 
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hned následující den v Dobrušce. Čistý výnos z rychnovského představení 95 zlatých 
37 krejcarů věnovali na postavení Pelclova domu. 

 
Když v květnu 1884 Bedřich Smetana zemřel, vydal 

Tyl smuteční pozvánky na 27. května v 10 hodin dopoledne, 
kdy se konalo za zesnulého slavné requiem v kostele 
Nejsvětější Trojice. Účastni byli představitelé města, spolků i 
korporací a členové Tyla stáli čestnou stráž u katafalku. 

Pravda, ale postupme dál. V roce 1886 uspořádal Tyl U 
Labutě druhý národní ples a jako půlnoční scéna byly předvedeny 
selské   dožínky,   sepsané   profesorem   Voborníkem,   a   dosud 

neznámé lidové tance, sesbírané Josefem Vycpálkem. 
 

Protože častěji docházelo k různicím s majitelem sálu hostince U 
Labutě, pokoušeli  se  tyláci  nalézt  pro  divadlo  jiné  přístřeší.  Vyjednávali 
s panem Puchweinem, majitelem hostince na Starém náměstí (nyní 
samoobsluha), o zřízení jeviště a zároveň se sousedem Fischerem o postavení 
stálého jeviště na dvoře jeho domu. Když pro různé překážky k tomu nedošlo, 
obrátili se na Spolek pro postavení Pelclova domu, zda by bylo možné 
uvažovat o stavbě divadelní budovy. 

V březnu 1887 dostali divadelníci výpověď ze sálu U Labutě, museli se 
vystěhovat a činnost byla zastavena. Ale už na podzim uznalo okresní hejtmanství 
sál u Puchweinů za způsobilý k divadelním hrám, ochotníci tu hned za 900 zlatých 
postavili nové jeviště a chystali se na zimní sezónu s Tylovou hrou Jiříkovo vidění, ke 
které maloval kulisy místní malíř Novotný. Zahájení na novém jevišti bylo 26. 
prosince 1887 hrou Ladislava Stroupežnického V panském čeledníku. 

 
Přejděme k roku 1892. To ochotníci nacvičili dvanáct představení a 

v rámci oslav 300. výročí narození Jana Ámose Komenského sehráli kromě 
živého obrazu k této události novinku F. X. Svobody "Směry života". Pak 
společně s Josefem Vycpálkem a učitelem Divišem vypravili Blodkovu operu 
"V studni". Představení, původně stanovené na letní sezónu, se ale muselo pro 
úmorná vedra posouvat a došlo k němu až o Vánocích. Pane doktore, dovolte 
odbočku: Když komunisté nechali zrušit i hřbitov u kaple Proměnění Páně - teď 
tu je  park,  zmizely  mnohé  vzácné  náhrobky,  např.  litinový  z roku  1866 
s motivem zmrtvýchvstání, ale i kamenné a litinové z 2. poloviny 19. století. 
Zůstal jen pomník obětem prusko–rakouské války 1866 a čtyři náhrobní desky 
vedle bočního vchodu. Jediný čitelný text na nich je z roku 1656. Ale proč to 
vzpomínám? On zmizel i hrob Anny Volkové. 

Vím, na koho narážíte - na pozdní lásku Jana Nerudy. Na divadelních 
prknech se totiž tenkrát po několikáté velmi dobře uváděla tehdy mladičká Anna 
Volková - na obrázku ji vidíme v pozdějších letech. Ta - podle vyprávění dávných 
pamětníků - zůstala tylákům po celý život věrná. Měla se blízce znát s básníkem 
Janem Nerudou a šeptalo se o jeho návštěvě Rychnova… Snad jsem neprozradil 
moc, ale zcela jisté bylo 15. listopadu 1891 uvedení Nerudovy tříaktové veselohry 
Žena miluje srdnatost. 

 
Vraťme se k Pelclovu divadlu. V lednu 1896 dostali ochotníci 

tříměsíční výpověď ze sálu pana Puchweina. K překvapivě příznivému obratu 
situace došlo, když Občanská záložna rozhodla věnovat své finanční přebytky 
na stavbu velkého domu, v jehož předním traktu by byly úřadovny, byty a zadní 
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samostatná část se sálem a jevištěm by sloužila kulturním účelům. Jistě 
všecko ovlivnili tyláci, jako byli Vostřebal a Říha, zasedající v představenstvu 
peněžního ústavu. 

Ano, je to tak. Bylo rozhodnuto, aby velký sál s jevištěm nesl název 
Pelclovo divadlo, a divadelníci zatím hostovali v sále U Labutě v představení 25. 

března 1896 se Štolbovou hrou Vodní družstvo. Na výboru 
spolku bylo, aby zajistilo vybavení budoucího nového jeviště. O 
návrh byl požádán akademický malíř Romuald Skála z Prahy, 
který pracoval pro Národní divadlo. Truhlářské práce byly 
svěřeny místnímu živnostníku Aloisu Vycpálkovi a Josefu 
Podstránskému, zámečnické pak panu Tomasovi. Mistr Skála 

vypracoval podrobný rozpočet na šest scénických výprav, akademický sochař 
František Hergesel z Prahy vyzdobil vestibul, strop i stěny sálu štukem i zlacením a 
nad jeviště vymodeloval alegorický vlys s reliéfním portrétem rychnovského rodáka 
Františka Martina Pelcla se dvěma postavami. Pokud uvedu historický pramen, pak 
tedy po levé straně zrak do mlhavé dáli upírá mužná postava Historie, v levici držíc 
desku a v pravici rydlo; po pravé straně lehounkou rouškou zahalena jest Thalie, 
držíc v pravé ruce symbolickou masku a levici v nadšení zvedajíc. 

 
Zajímavý a charakteristický citát, to ano. Dovolte, abychom se 

obrátili k původním oponám. Tu hlavní oponu namaloval c. k. podmaršálek 
Emanuel Salomon svobodný pán Friedberg-Mirohorský na základě zkušeností 
z divadel v Táboře a v Chrudimi. Námětem té rychnovské byl příchod Slovanů 
do naší vlasti se symbolikou jejich náboženství, umění a způsoby obživy. 

To ano a počátkem roku 1897 byla objednána ještě druhá opona u 
akademického malíře Skály v Praze, ta znázorňovala rozevřený červený baldachýn 
podle vzoru Národního divadla. Jevištní prostor se otevíral do šíře 7,5 m, výšky 5,30 
m a hloubky 7,5 m. Provaziště s posuvnými kladkami pro dekorace dosahovalo 10,6 
m výšky a za toto zařízení bylo zaplaceno firmě Fořt a Boháček do Prahy 105 
zlatých. Na rampu bylo osazeno 16 lamp a v sufitech 25. Stavitelem celého objektu, 
zvaného Národní dům, byl Josef Plesnivý z Hradce Králové podle plánů 
rychnovského Josefa Štaubera. 

 
Veřejnost se otevření kulturního stánku  

Národního domu, vzadu s Pelclovým divadlem, 
dočkala na svátek svatého Václava 1897. To se 
poprvé zvedla slavnostní opona před premiérou 
tragédie Dva světy. Zahajovací ódu napsal Dobroslav 
Krejčí a po uvítání hostů ředitelem spolku Karlem 
Michálkem se objevil živý obraz Hold Tylovi, 
podkreslený písní Kde domov můj. 

Drobné doplnění. O otevření Pelclova divadla 
referoval místní Posel z Podhoří o pár dní později slovy: Ku konci proslovu vyhrnula 
se opona druhá a obecenstvu se objevil úchvatný živý obraz, komponovaný 
režisérem Rudolfem Vostřebalem. Po přestávce sehrány Dva světy, hra o pěti 
jednáních od Jana Ladeckého. Kus tento byl poctěn Náprstkovou cenou a byl 
vícekrát provozován na Národním divadle v Praze. 

 
Dovolte, pane doktore, vrátit se k oponě a jejímu autorovi. Ono by se 

na něj nejspíš zapomnělo. 
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To  ano.  Hlavní  oponu  namaloval,  jak  už  víme,  Friedberg-Mirohorský. 
Narodil se 18. ledna 1829 v Praze, na otcovo přání se musel věnovat vojenské 
dráze, kde dosáhl hodnosti polního podmaršála. Jeho touhou však bylo malířství, a 

proto ho najdeme mezi žáky Antonína Mánesa a Václava Tkadlíka. 
Obrazy s  výjevy  bitev,  portréty,  kresby  a  jiné  vystavoval  např. 
v Praze na Národopisné výstavě českoslovanské 1895. Byl 
zručným ilustrátorem Květů, Humoristických listů, Světozoru, Zlaté 
Prahy a Ruchu i autorem cyklů básní a lidových písní. Zabýval se 
beletrií, dramatickou tvorbou, překládal z francouzštiny, italštiny a 
němčiny. 

 
V polovině 20. století tehdejší vedení Osvětového 

domu, předtím Národního domu, dalo obě spouštěcí opony 
svěsit. Později se je podařilo zachránit a uložit v Okresním 

muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. 
Ocituji  vám  o  stejné  oponě  ještě  z Památníku  divadelní  jednoty  Tyl 

v Rychnově nad Kněžnou, vydaného roku 1902: V popředí opony zastoupeny dobře 
volenými karakteristickými figurami rolnictví i rybářství, lesnictví i hornictví, řemesla i 
domácnost, v pozadí pak na návrší v ladné skupině zříš musy českých uměn. 

 
To je hezké. My jsme v Rychnově, a tak si zkusme její obraz porovnat 

s Poláčkovým podáním v Okresním městě: Na oponě byly velmi pestrými a 
určitými barvami vymalovány výjevy ze života starých Slovanů. Jeden Slovan 
v úboru havíře právě vylézal z jámy s rozsvíceným kahanem. Na okraji opony 
ořezával vinař révový keř. Baculaté děcko se snažilo dosáhnouti hroznu. Malíř 
s velkou rozhodností vymaloval pahorek, na němž tančily dívky, oděné v jemné 
řízy, kolem hliněné modly. Stařec s načechraným vousem hrál jim k tomu na 
varyto. Byly to důkladné obrazy, malíř nevynechal žádnou podrobnost. 

No vidíte, typický Karel Poláček, jen co je pravda. My přejdeme k roku 
1902, to bylo v Národním domě zřízeno místo petrolejového osvětlení acetylenové. 
Josef Říha v nedatované poznámce upřesnil, že osvětlení sálu a jeviště čítalo 84 
plamenů a že se za 1 a půl hodiny spotřebovalo 10 kg karbidu, tj. 3000 litrů plynu, a 
že když stál 1 kg karbidu 20 krejcarů, přišel jeden plamen za hodinu na 1,5 krejcaru. 
Asi byste se mě zeptal, odkdy tu bylo elektrické osvětlení. Nuže od roku 1910, i když 
první osvětlení města je už z roku 1905, kdy byla zřízena městská elektrárna, co 
stávala vlevo před Chaloupkami. Dokončím myšlenku: 20. května 1914 tu poprvé 
promítal biograf. Ale to znáte z Poláčka, když už jste ho vzpomněl. 

 

 
tělesa. 

Na scéně Pelclova divadla vystupovali vynikající umělci a hudební 
 
To jich byla celá řada, tak namátkou: Česká fiharmonie 1902, Jan Kubelík 

1899, Jakub Seifert 1898, František Ondříček 1909, Václav Vydra 1904, Terezie 
Brzková 1904, Eduard Kohout 1952, Jaroslav Vojta, Olga Scheinpflugová a Bedřich 
Karen 1941, Josef Skupa 1935, Zita Kabátová, Adina Mandlová, Svatopluk Beneš, 
Jiří Plachý, Mařenka Zieglerová a Zdeňka Sulanová. Díváte se trochu nechápavě – 
vy asi nevíte, kdo byla Zdeňka Sulanová. To byste musel znát slavný film z roku 
1940 Madla zpívá Evropě, v němž vytvořila hlavní roli. A asi nevíte, že si v něm 
zahrála po boku tehdy devítileté Jiřiny Bohdalové. 

 
Dík za poučení a připomenu událost o rok pozdější: 14. června 1941 

sehrálo rychnovské „Sdružení mladých ochotníků D-106“ Manon Lescaut a 
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přítomen byl i její autor Vítězslav Nezval. Tak si jen říkám, že se už málem 
zapomnělo na ustavující schůzi divadelního spolku Tyl, která se konala 10. 
února 1879. Pane doktore,  dík  za  tento  virtuální  rozhovor.  Teď v únoru 
2008 jste nemocný, a tak jsem si toto interview sepisoval z toho, co od vás vím 
a vyčetl z vašeho nevydaného 58stránkového rukopisu. 

 

ŽE BY KOŘENY NOSITELE NOBELOVY 
CENY V RYCHNOVĚ? 

Začneme na hřbitově. A když už se vtírá na mysl titul Někrasovovy knihy 
Размышления у парадного подъезда, rozmýšlejme ne u jeho hlavního vchodu, ale 
vzadu při zdi u Františka Martina Pelcla. Nebojte, k Nobelově ceně se dostaneme, 

souvisí s tímto rychnovským rodákem, 
prvním profesorem české řeči a literatury na 
pražské univerzitě. Ale pomalu a popořadě: 

Především tu nestojíme u hrobu, ale 
u náhrobku. Hrob jeho rodiny na starém 
rychnovském hřbitově u kaple Proměnění 
Páně byl zrušen, František Martin Pelcl byl 
pochován  v Praze  na  malostranském  (košířském)  hřbitově, 

založeném  za  morové  epidemie  1680  a  zrušeném  1884.  Že  jeho  ponurost  a 
opuštěnost inspirovaly spisovatele Jana Nerudu a Jakuba Arbesa, je pravda, my 
doplníme  z jedné  staré  knížky:  Na  starém,  dnes  už  zrušeném  malostranském 
hřbitově  v Košířích  nalézá  se  v řadě  jiných  památných  rovů  i  zapomenutý  hrob 

českého dějepisce a profesora naší univerzity Františka Martina 
Pelzla [psáno s písmenem „z“], rodáka rychnovského, jehož 
buditelský   význam    v době    našeho    obrození    byl    veliký. 
Z košířského hřbitova, kde uloženy jsou dosud i pozůstatky 
Gustava Pflegra Moravského, přeneseny byly už nejedny 
památné kosti na Vyšehrad a na Olšany – posledně pozůstatky 
Erbenovy. Snad i v těch případech stane se brzy podobně, než 
dojde k parcelaci… 

Na téma  Pelcl  do  Rychnova  se  psalo  16.  září  1887 
v místním Poslu z podhoří: Příjemně dotkla se obecenstva rychnovského zajisté 
zpráva, že jest naděje ostatky velikého Pelcla ze hřbitova košířského, který právě 
přichází ke zrušení, dostati do Rychnova, rodiště jeho. Ve 
schůzi zástupců všech spolků a škol rychnovských v pátek 
dne 15. t. m. konané, usneseno se se vší opravdovostí o to 
zasaditi a potřebné kroky v té příčině ihned učiniti. 
Nedopadlo to, o přestěhování se marně snažili i členové 
rychnovského divadelního spolku Tyl. Na paměť budoucím 
zaznamenávám, že toto úsilí přenést původní Pelclův 
náhrobek na rychnovský hřbitov (bez pozůstatků 
Pelclových) dovršil v roce 1994 tajemník a do roku 2006 
místostarosta Rychnova nad Kněžnou Jaroslav Kos, syn 
obětavého tyláckého divadelníka a režiséra. 

Staří  latiníci by  řekli tempora mutantur  et nos 
mutamur in Illis (časy se mění a my se měníme s nimi). Vyjděme z roku 1749, to bylo 
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žáku rychnovského piaristického gymnázia F. M. Pelclovi 15 let. V Calculi - tehdy se 
vysvědčení nedávalo - je u jeho jména napsáno latinsky sotva kdy komu ze svých 
spolužáků přepustil první místo ve vědění. A teď virtuálně přeskočíme skoro 200 let 
do roku 1947, jak se tato Pelclova vlastnost zúročila: Jeho prapravnuk Carl 
Ferdinand Cori (1896-1984) spolu s manželkou Gertrudou Theresou (1896-1957) 
se stal 1947 nositelem Nobelovy ceny za medicínu (objev funkce hormonů předního 
laloku hypofýzy při metabolismu cukrů). Doplňme, že ona se tak stala v historii třetí 
ženou, která obdržela Nobelovu cenu za exaktní vědy (po Marii Skłodowské-Curie a 
Ireně Curie) a vůbec první ženou, která ji dostala za medicínu. Do řady nositelů 
Nobelovy ceny rodem z Čech se tak Coriovi zařadili k Jaroslavu Heyrovskému (1959 
za chemii), Jaroslavu Seifertovi (1984 za literaturu) a Bertě von Suttner (plným 
jménem  Bertha  Sophia  Felicita  Freifrau  von  Suttner, rozená  hraběnka Kinsky 
z Chynic a Tetova, nositelka Nobelovy ceny za mír v roce 1905). V souvislosti s ní 
mě napadá, že TGM byl na Nobelovu cenu za mír navrhován 17krát… 

V archivu na rychnovském zámku jsme našli mj. německy 
psaný dopis Carla Coriho z 2. května 1934, adresovaný odbornému 
učiteli   (Herr   Fachlehrer)   Stanislavu   Dvořákovi,   organizátoru 
Pelclových oslav toho roku, a listinu s Pelclovým rodokmenem, a tak sledujme linii 

 

 
František Martin Pelcl *1734 

dcera Karla (Carolina) Cori *1787 

vnuk Eduard Cori *1812 

pravnuk Karel (Karl) Cori *1865 

prapravnuk Karel (Carl) Cori *1896 Praha - †1984 Cambridge (USA) 
 

Co o tomto nositeli Nobelovy ceny víme: Narodil se v Praze 
do   rodiny   lékaře   a    univerzitního 
pedagoga Carla Coriho. 1914 přijat na 
lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity 
v Praze, tam poznal studentku Gertu Theresu 
Radnitzovou a jejich společné zájmy vedly k 
výzkumné práci i publikování. Po promoci odjeli 
do Vídně kvůli problémům, které v Praze 
vznikaly z židovského původu Gerty 
Radnitzové a nežidovského původu Carla 
Coriho, ale taky proto, že pražská společnost 
ještě  neuměla  přijímat  a  uznávat  ženu  jako 

vědkyni. Carl Cori začal ve Vídni jako asistent lékařské kliniky a v ústavu 
farmakologie univerzity (1920-1921), potom byl asistentem v ústavu farmakologie 
univerzity ve Štýrském Hradci (Graz 1921). Tam byl vyzván ke spolupráci s Otto 
Leowim, studovali vliv nervu vagus na srdeční činnost; za tuto práci 
obdržel v roce 1936 Otto Loewi Nobelovu cenu za fyziologii a 
lékařství. Carlu Corimu bylo nabídnuto místo ve Státním ústavu pro 
výzkum zhoubných onemocnění v USA (the State Institute for the 
Study of Malignant Diseases, Buffalo) a Coriovi se rozhodli vzhledem 
k velmi špatným existenčním a pracovním podmínkám v Rakousku 
odejít.  1922  Carl  odjel,  v  Buffalu  nastoupil  na  místo  biochemika 
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(1922-1931), za půl roku za ním přijela a nastoupila i Gerta Coriová. Mají nesmírnou 
zásluhu ve výzkumech v biochemii a v medicíně. (Během společné práce se mj. 
zaměřili na metabolismus sacharidů v živočišném organismu, fyziologické přeměny 
sacharidů, 1929 objevili průběh katalytické konverze glykogenu, který byl 
pojmenován po nich - CORI cycle, věnovali se regulační úloze hormonů insulinu a 
adrenalinu a prokázali glykolysu v nádorových buňkách. V odborném lékařském 
názvosloví se  všeobecně používají  pojmy CORI  ester  -  glukoso-1-fosfát; 
pojmem CORI disease se označují jednotlivé poruchy v metabolismu glykogenu.) 
1931 se Carl stal profesorem farmakologie na lékařské fakultě Washingtonovy 
univerzity v Saint Louis (Washington University in St. Louis) a 1942 profesorem 
biochemie. Tam působil do roku 1966, kdy odešel z funkce vedoucího oddělení 
biochemie do důchodu a přestěhoval se do Cambridge ve státě Massachusetts. 
V laboratořích  tamního  Massachusetts  General  Hospital  ještě  prováděl  výzkumy 
v oblasti genetiky, 1966-1984 byl aktivní jako hostující profesor biochemie místní 
Harvardovy univerzity a vedoucí biochemické laboratoře Massachusettské 
všeobecné nemocnice. 

 
 

1997 se   konal   v   rámci   oslav    650.    výročí    založení Univerzity 
Karlovy  seminář Manželé  Coriovi  -  jediní  nositelé  Nobelovy  ceny  za  medicínu 
z Prahy na připomenutí 40. výročí úmrtí Gerty Coriové a 50. výročí udělení Nobelovy 
ceny. Účastnili se ho biochemici z České republiky a Slovenska a hostem byl i jejich 
syn Carl Thomas Cori, který vystoupil se vzpomínkami na rodiče. 2007 uspořádal 
Kabinet dějin lékařství 3. LF UK v Praze  druhý  seminář  o  Coriových. V říjnu 
2000 byla na rodném domě Carla Coriho v Salmovské ulici (poblíž Karlova náměstí) 
odhalena jeho pamětní deska –  stalo  se  tak  za  přítomnosti  jejich  syna  Carla. 
Na Chodníku slávy města St. Louis (USA) připomíná Carla a Gertu Coriovy společná 
hvězda. 

 
Netroufám si posoudit, jestli je pravdivá rodová spojitost F. M. Pelcla s Emilií, 

rozenou Pelzlovou, manželkou Oskara Schindlera (znáte Schindlerův seznam). Na 
http://www.pelzl-net.de/pelzl_05.html je mezi berühmte Pelzls (= slavnými Pelcly) 

uvedeno * 22. 10. 1907 in Alt-Moletein (Starý Maletín), † 5. 10. 2001 in Strausberg bei 

Berlin Emilie Schindler, geb. Pelzl, war die Ehefrau von Oskar Schindler, mit dem sie 
zusammen etwa 1200 Juden vor dem Tod in den Vernichtungslagern der Nazis 
rettete (= s manželem Oskarem Schindlerem zachránila asi 1200 Židů od smrti v nacistických 
vyhlazovacích táborech). 

 
 

Bylo to vážné, zakončeme kontrastem: Připomněli jsme 15letého studentíka F. M. Pelcla a 
porovnejme jeho „vysvědčení“ s hodnocením spolužáků: 
Horti istius arbores exiguos fructus produxerunt. Compedium omnis negligentiae, česky 

tedy stromy jeho zahrady přinesly málo ovoce. Souhrn vší nepravosti. (František Baumgarten) 
Žák dobrého nadání, slabšího úsudku (Ferdinand Seebold) 
Chlapec tvrdohlavý, nedbale účastný obětí mše svaté a návštěvy jiných cvičení 

náboženských, pozbyl chvály, jíž dosáhl, jak se zdálo, studiem literním, ze všech nejnedbalejší ve 
psaní oprav přese všecka napomínání (Antonín Chládek) 

Myslí více na matičku nežli na učení; budiž puštěn do vyšší třídy, aby byl odstraněn; 
jinoch jinak hodný (Florián Krása) 

Tělem malý, ve studiu lepší (František Boskovský) 
Oproti jiným doporučení hodný v učení i ve zbožnosti (Jan Jelínek) 
Jednak znamenitým prospěchem ve vědění vůbec za nikým nezůstávaje, jednak 

bezúhonným životem, upřímným a příjemným vystupováním a  skromnou myslí tak vynikl, že si 
zaslouží prvního místa mezi všemi (Antonín Vokurka) 

Schopnější k pekařině než pro školu. Kdyby chtěl, mohl by být počítán mezi řádné. Nemá 
úsudku v učení, nikoliv však ve špatnostech. Hleděli jsme zachrániti Babylon, ale nedal se 

http://www.pelzl-net.de/pelzl_05.html
http://www.pelzl-net.de/pelzl_03_0164.html#_1907_10_22
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zachrániti; jinak ve studiích prostřední. Povahy těkavé, chování dosti dobrého. Jméno má význačné: 
černým uhlem má býti poznamenán (František Černý) 

Vyniká pouhým svým jménem, nikoli jeho významem, pokládá se za čestnou prostřednost. 
Syn nevzdělané Minervy. Miluje pythagorovské mlčení; shodně dle svého nadání též jednal, 
pokud mohl. Kde není schopnosti, je chvály hodnou vůle (František Klár; clarus = latinsky jasný) 

 

ŽE BY I VŮL? 
Když v Rychnově mohlo hořet na koupališti (v pátek 20. července 1979 ve 

13.10 hodin), tak proč by do vestibulu hlavní budovy okresního soudu nemohl přes 
automaticky rozevírací dveře vejít bez jakéhokoliv 
předchozího objednání a ohlášení srnec? Stalo se 
v pátek třináctého března 2009 ve 12.50 hodin. Bylo 
ho tam všude plno. 

Duchapřítomná justiční stráž kontaktovala 
městskou policii a člen mysliveckého sdružení, jinak 
vedoucí městských lesů Pavel Ješina, zvíře odvezl s 
vysvětlením,  že  ztráta  srncovy  přirozené  plachosti 

byla s největší pravděpodobností zapříčiněna řepkou – ve velkém množství je totiž 
toxická. No, je to odborník, tak to přijmeme, s Járou Cimrmanem nabízím jiná 
vysvětlení. Nejsou moje, poslali mně je jiní a stojí za zaznamenání: 
           1. Zřejmě došlo k nepřijetí oznámení od daného srnce na Policii České 
republiky. Stěžoval si na zvednuté hladiny řek v regionu, a proto měl ztížený přístup k 
potravě. Policie od srnce oznámení nepřijala a odkázala ho na místně příslušný 
okresní soud. Proto se k němu dostavil, ale opět nebyl vyslyšen. Tímto došlo k 
nepochopení přírodních zákonů. (Přišlo od policisty.) 

               2. Zase u soudu znemožnili účast specialisty na týrání zvířat = mohli z něj          
radši udělat soudce z lidu. (Mailem od senátora.) 

          3. Jde o pseudomysliveckou recesi, protože v souvislosti s aktuálními 
demonstracemi zemědělců bychom se mohli v budoucnu nadít i vstupu nějaké krávy 
či vola. (Napsal mně soudce.) 

 

ZUB, ZUB, ZUB, ZUBZANY 
A TAKY O TOM, ŽE ZMIZELO BOŽÍ OKO 

 
Stačí se v Poláčkově rodném městě dívat: Tak nejdřív otáčející se velké 

reklamní hodiny před velkoprodejnou Kněžna, nyní Qanto, ukazují rozdílné časy. Pak 
dál - jedna rychnovská firma má po městě reklamy i billboardy a inzeruje, že sídlí 
v jedné známé rychnovské ulici. Podívejme se té adrese na zoubek. Původně se totiž 
jmenovala Smrtkova, ale obávám se, že nikdo už neví proč. 

Z listiny, uložené ve věžičce zdejší 
radnice, se dozvídáme, že město chtělo už 
roku 1872 za nákladu velkých peněz, aby 
železnice vedla přes Rychnov. Dotyční c. k. 
úřadové však pranic nehleděli na zájmy nejen 
jednotlivých měst, ale jim též na blahobytu aneb zkáze půl sta 
tisíce obyvatelů zcela nic nezáleželo. Teprve 26. října 1893 byla 
otevřena dráha Častolovice–Solnice, první lokomotivy se 
jmenovaly Rychnov a Solnice, tehdy se jelo poprvé i naposled 

zadarmo a od té doby se platí jízdné, jak o tom svědčí i citát z Poláčkova Bylo nás 
pět:  Bejval  Antonín  šel  k pokladně  a  tam  koupil  pro  všechny  lístky  do  Indie  a 
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pokladník ho žádal, aby mu přivezl indické známky, a Bejval odvětil: „Proč bych 
nepřivezl? Přivezu.“ A pak jsme jeli pořád pryč a vlak si ustavičně povídal: „Ratata - 
Ješiňáci jsou prasata,“ a vůbec mluvil sprostě a děsně rychle a my jsme to mluvili s 
ním. 

No a ten, kdo se o tuto dráhu zasloužil, byl obecní starosta (1890–1899) a 
současně okresní starosta (1891–1894) rychnovský rodák Jan SMRTKA. Nechť je 
nám  prominuta  ještě  poslední  rouhavá  poznámka: 
Tehdy se této dráze říkalo Rychnovsko–solnická místní 
dráha, ve zkratce RSMD, což se někdy četlo Rychnov 
Smrtkovu má dráhu. No tak po něm byla pojmenována 
Smrtkova ulice, ale ta se teď jmenuje ZBUZANY a ne 
ani náhodou ZUBZANY. 

A boží oko? Nedej bože, aby mrklo, nebo nedej 
příroda, jak říkal kdysi velký rychnovský straník zvaný 
malý Mao, aby si nezadal s pánembohem. No, nemrkne, ono se za minulého ztratilo. 
Prostě za komunistů nesmělo být v průčelí ve štítu měšťanského domu na Starém 
náměstí, a tak tam byl ve štuku vyobrazen zvon, tedy spíš zvoneček. Přišla doba 
polistopadová a s ní podnikatelský boom – z toho domu je penzion U Zvonu a jeho 
projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
jako součást projektu na vybudování restaurace s penzionem. Tak stojí na ceduli u 
jeho vchodu. Holt si někdo nedal práci a nenechal tam původní název s božím okem. 
Teď tam je úplně nahoře v noci krásně nasvícený zvon. Že v tom domě bývala 
vyhlášená Zemanova cukrárna, do níž chodíval se spolužáky i Jiří Šlitr, je pravda – 
tady je svědectví, vyfotografovala se před ní i s její majitelkou paní Zemanovou celá 
jeho třída a milého Jiřího jsme označili šipkou. 

V Praze mají vedle Husova pomníku na Staroměstském náměstí skutečný a 
historický dům U Zvonu, a my inu ho tu máme na rychnovském Starém náměstí 
docela nehistoricky. Mladá generace by řekla sorry. Ti poučenější dodají, že by 
stačilo třeba porovnávat obrazy Panenky Marie Svatohavelské, které mívali ve 
starých rychnovských domácnostech, ale co je pro nás důležité: Pokaždé na něm 
dole rychnovské Staré náměstí s postupně se měnícími fasádami. No a tam to je 
jasné, že šlo o boží oko. 

Musím říct, že v oné restauraci je příjemně, ale nevím, proč tam jsou fotografie 
ze staré Paříže. Žijeme v Poláčkově rodném městě, tady studoval Jiří Šlitr, tak co 
kdyby uvnitř na stěnách byly třeba obrázky ze starého Rychnova? 

 

ZTRACENÝ SVĚT KOMUNISMU PO 
ANGLICKU 

DOCUMENTARY SERIES ON THE FALL OF THE IRON CURTAIN AND ITS 
LEGACY 

Televizní štáb BBC2 hledal a nacházel v postkomunistických 
zemích zajímavé osobnosti, které 
autentickým a originálním 
způsobem nastavovaly zrcadlo 
tehdejší společnosti. V naší 
republice na doporučení 
Národního filmového archivu proto 

natáčel 22. května 2008 u něj doma v Dlouhé Vsi s 80letým 
filmovým amatérem Jaroslavem Dolečkem, proslulým a neustále aktivním tvůrcem 
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amatérského filmu, nejen kvůli němu, ale především pro jeho neopakovatelný 
záznam komunistické každodennosti s typickou dolečkovskou nadsázkou a 
humorem. Tohoto autora a jeho tvorbu pak představila o rok později 21. března 2009 
v 21 hodin televize BBC2 v seriálu The Kingdom of Forgetting (do češtiny uváděném 
jako Ztracený svět komunismu). Snad to není jen moje ješitnost, ale asertivní 
připodotknutí: U nás se o datu vysílání nevědělo, tak jsem to televizi dal vědět a o 
dva dny později s ním v živém vysílání hovořila na toto téma redaktorka ČT 24 ve 
Studiu 6; záznam tohoto pořadu je na www.ct24.cz. 

Kdo je Jaroslav Doleček? Ohlédnutí první: Na závěr 
50. celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby 
Český lvíček v roce 2003 ve Svitavách byl oceněn Zlatou 
medailí UNICA; tu mu předal prezident této světové 
organizace Max Hänsli. Jaroslav Doleček totiž vytvořil do té 
doby 105 filmů, počínaje černobílými a konče videosnímky, 
mezinárodně soutěžil 43krát a dostal 10 hlavních cen. Dva 
z jeho filmů - 

„Ať spadne“ a „Jen borovičku“- se dostaly do Londýna mezi světových TEN 
BEST (deset nejlepších amatérských filmů světa) a s filmem „Jen borovičku“ 
vyhrál  na kontinentálním festivalu na Maltě v roce 1985 kategorii hraných filmů; od 
té doby byl promítán ve Francii, Velké Británii a v Belgii. Tam v belgickém Gentu 
roku 1996 na mezinárodním festivalu neprofesionálních hraných filmů De Drake 
voor de Humor, v němž soutěžilo 53 filmů, získal zvláštní cenu za humor. Přitom v 
domácím prostředí na Rychnovské osmičce nedostal tento film ani čestné uznání. 

Ohlédnutí druhé: 8. prosince 2003 převzal zlatou medaili Nadace Františka 
Martina Pelcla. Stalo se tak na malé slavnosti u příležitosti jeho 75. narozenin v 
rychnovském Národního domě, kde mezi gratulanty byli mj. zástupci starosty 
Rychnov nad Kněžnou (Dlouhá Ves je jeho místní částí). 

Ohlédnutí třetí: Jaroslavu Dolečkovi udělil ministr kultury Pavel Dostál za 
celoživotní přínos pro amatérský film a videotvorbu v oboru neprofesionálních 
audiovizuálních a výtvarných aktivit Cenu Ministerstva kultury České republiky. Ta 
mu byla předána na celostátní soutěži neprofesionální filmové tvorby v červnu 2004 
v Ústí nad Orlicí. 

PhDr. Eva Strusková z Národního filmového archívu ocenila filmovou práci 
Jaroslava Dolečka v osobním dopise slovy: Chtěla bych Vám poděkovat za skvělé 
divácké zážitky. I když se pohybuji v oblasti filmu celý život, s Vašimi filmy jsem se 
setkala poprvé. Mohu se jen připojit k těm, kteří psali o mimořádných kvalitách 
Vašich snímků. Jsou skutečně znamenité - vděčné divácky a zajímavé jako 
dokument doby svého vzniku. Ani si patrně nedovedete představit, jak cenné 
informace nesou např. pro sociology, historiky a pro další společenskovědní 
zájemce. Nepotřeboval jste ani znát teorie surrealistů, nepotřeboval jste číst o 
"smíchové kultuře". Vy jste se uměl dívat a pak o tom vyprávět. 

Originály oceněných filmů jsou uloženy v Národním filmovém archivu, byly 
přetočeny na video, CD i DVD. Jeho film „Okresní město“ z roku 1991 o posmrtné 
„návštěvě“ Karla Poláčka v polistopadovém Rychnově je zařazen i v Krámově DVD 
Kněženskorychnovském průvodci. 

Čím zakončit? Jiří Suchý řekl po zhlédnutí Dolečkova filmu „Poupata“: "Patří k 
tomu nejlepšímu, co kdy z rukou tohoto amatérského tvůrce vyšlo. I tentokrát si ke 
své práci vybírá tu nejtěžší disciplínu - film, který má rozesmát. A i tentokrát 
rozesmál." 

http://www.ct24.cz/
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ZASMUCUJÍCÍ KARLINKA 
O AUGUSTU SEDLÁČKOVI V RYCHNOVĚ TAM U PRUSKÉ HRANICE 

 
Nahlédněme do edice čtyřicítky Sedláčkových dopisů z Litomyšle a 

Rychnova s názvem Profesora Augusta Sedláčka listy důvěrné, 
které  objevil  v píseckém  archivu  Ondřej 
Kolář. Tedy dopisů začínajícího profesora 
gymnázia   v Rychnově    nad    Kněžnou 
v letech 1869-1875, jehož na fotografii 
vidíme právě v roce příchodu do tohoto 
městečka. Do Rychnova přišel koncem 
září 1869. O tom, že tu má působit, se 
dozvěděl, až když se roku 1869 koncem září vrátil na své 

litomyšlské působiště (v té době začínal školní rok na středních školách až 1. října). 
V místě nového působiště si nejprve sehnal byt v přízemí domu čp. 497 v Javornické 
ulici, který byl tehdy majetkem krupaře Marvana, a potom se účastnil slavnosti 
spojené s otevřením vyššího gymnázia. 

Tohoto rodáka z Mladé Vožice (*1843) teď nahlížejme prizmatem skoro 
tříleté korespondence s Karolinou Marcelou Rajskou (*1850) ze mlýna v Kolodějích 
nad Lužnicí. Jí bylo na začátku dopisování necelých 18 let, za ty roky se viděli třikrát, 
my nevíme, kdy a kde se seznámili, a ani to, kdy jejich vztah skončil. Pravda je, že 
byla šestá ze sedmi dětí v rodině, že se pak – po sedmi letech – provdala za jiného 
gymnaziálního profesora a měla s ním tři děti. Pro nás nechť je východiskem těch pár 
zmínek – citujeme je tu bez úprav všecky – v Sedláčkových dopisech z Rychnova (ty 
její se nedochovaly), adresovaných nejmilejšímu srdci, drahé, milené, nejdražší, 
předrahé, ale taky mé drahé mne zasmucující Karlince, před tím se hněvavší a nyní 
bohdá již usmířené. Na dokreslení v jeho dopisu z Litomyšle, odkud po roce do 
Rychnova přišel: Vaše podobizna v pozlaceném rámečku (co jediný obraz v mé 
komnatě) na stěně visí, a když Vás samu nevidím, aspoň se těším Vaším obrazem, 
který jest jedinou družkou mé samoty. 

Vraťme se však k faktu, že August Sedláček ve svých pamětech zmiňuje jen 
své  dvě  manželky  Ernestinu  Hlavatou  (k  ní  se 
vrátíme ještě na závěr) a Terezu Balcarovou, ale ta 
třetí žena, vlastně první dívka, do které se August 
zamiloval, v nich připomenuta není. Snad ji nechtěl 
kompromitovat, nebo byl dávný cit ještě živý a kdysi 
milovaná žena ne tak vzdálená. 

2. října 1869: Zase tentokráte se mé psaní opozdilo, poněvadž mezi tím se 
vážné věci děly. Bezstarostně jsem se odebral do 
Litomyšle ničehož netuše an tu u ředitele nacházím dekret, 
že se mám odebrati do Rychnova, poněvadž tam sílu 
mého oboru potřebovali. 

Na postavení jsem si arci nezlepšil, nýbrž 
přišel, jak se říká z bláta do louže, ale plat zde mám větší a 
živobytí jest také mnoho lacinější. V Litomyšli jsem pobyl 
27. a 28. září a 29.ho stěhoval jsem se se všemi věcmi 

svými do Rychnova. Mám zde velký prostranný pokoj, v němž bych mohl pohodlně 
uspořádati taneční zábavy a zařídil jsem se tu zcela po svém pohodlí. Také již dávno 
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žádanou pohovku mám, takže mi neschází nic více, než někdo, který (či lépe která) 
by sedal se mnou na té pohovce. Rychnov jest malé a nazvíce chatrné město, ale 
obyvatelé velmi hodní a upřímní, takže tu opravdu s radostí bydlím. Na gymnasiu, 
které se tu teprv zřizuje, mám hezké postavení, jsem třídním v VII a tudíž nejvyšší 
třídě, poněvadž se tu jen 6 tříd vynachází, mimo to jsem zaměstnán v II, III, IV a 
V třídě. 

Jinde čteme jeho slova: Když jsem se v roce 1869 vrátil 
do Litomyšle, překvapen jsem byl zprávou, že se mám stěhovati 
do Rychnova – a hned mi vyplaceno cestovné. Najal jsem si 
vůz, složil na něj své mládenecké nářadí a ovšem také svou 
osobu a jel jsem na Choceň. Odpoledne jsem přijel do 
Rychnova. Ihned jsem sháněl byt a v hodině sehnal u Marvana 
krupaře v posledním domě vlevo, když se šlo ke  Studánce. 
Nade mnou v prvním poschodí bydlel Pelikán, bývalý okresní 
soudce, jenž před tím jako vlastenec chodil trnitou cestou, a byv 
pak akcessorem u rychnovského soudu, trávil čas ve výslužbě. 

K tomu starému pánovi přilnul jsem s láskou a používaje jeho dobroty, půjčoval jsem 
si od něho knihy. 

21. října 1869: Rychnov nachází se u Králové Hradce a v témž kraji. Od Prahy 
jest zrovna tak daleko jako Litomyšl. Město jest arci tak velké jako Týn, není ale příliš 
výstavné. Můj byt nachází se zcela na konci města na té straně k pruské hranici. 
Mám velký prostranný pokoj v přízemí s vyhlídkou na stodoly a tu značnou výhodu, 
že hned z bytu mohu jíti do polí. V pokoji mám vedle nářadí potřebného 3 stoly a 
pohovku kloudnou, kterou jak víte, v dobrých hodinách miluji. Mám 4 okna, kteráž 
jsou plná květin, v jednom okně nachází se klec s ptákem „křivonoskou“, která vždy 
za mého pobytu svobodně prolétává pokojem. Jest velmi krotká a dá se mi chytiti, 
kdykoliv chci, také žere z ruky. Poněvadž gymnasium jest též na konci města, mohu 
jít k němu buď městem, nebo kratší cestou polní. V gymnasiu mám hezčí postavení 
než v Litomyšli, ale také větší práci, 22 hodin týdně. Letos se tu zřídila V a VI třída, 
na rok se vše doplní, já jsem třídním v VII a mimo to vyučuji v V, IV, III, II. Za to, že 
mám více práce, obdržím také peněžitou náhradu. S hodinou, kterou mám, přijdu si 
asi na 700 fl. Vyučuji totiž dvě dívky 14. a 12 let liternímu umění (literatuře české a 
německé, dějepisu, přírodopisu a fysice), starší z nich zvláště se pilně učí a 
vědomostmi mnohého studenta téhož věku předčí. Vedle mne jsou zde ještě 3 
světští a 4 piaristé. Žijeme velmi bratrsky a příjemně, ředitel jest velmi vlídný a 
veselý. V městě požívám vážnosti, ale hoši asi na mne divně hledí, poněvadž jsou 
zanedbáni a já jim z počátku na prsty klepu. Zvláštní jest, že 
v VI jest většina žákův, které jsem měl vloni v V. v Litomyšli… 

V Rychnově není tak hezko, ale okolí jest 
čarokrásné. Asi hodinu od města jest 
hostinec malý v romantickém položení v lese. 
Kdykoliv jest odpoledne hezky, vždycky se 
tam koná nějaký  výlet. Nedávno jsem tam 
také pekl brambory. Hejno děvčat bylo sebou 
a nosili chvoj  z lesa, já jsem podpaloval a 
pohraboval,  a  pečené  brambory  rozdával. 
Padla  jich  celá  miska  a  já  sotva  nějaký 
snědl… Má sestřenice zde v Rychnově dopisuje svému milému 

častěji. Jest to dcera zdejšího učitele, který je s mou matkou spřízněn. Všem doma 
vzkazuji poručení. Strýc Jedlička učitel, teta a všichni Vás pozdravují. Denně si na 
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Vás s blahým citem vzpomínám, před spaním jest poslední myšlenka upomínka na 
Vás… 

Srovnejme s citací ze Sedláčkových Pamětí mého života: My svobodní 
scházeli jsme se v poledne u Puchweinů a večer v Besedě. K Pucheinům jsme tak 
zabloudili v neděli předpoledne na skleničku vína. Sedával tampravidelně 
Stračovský, okresní hejtman, spravedlivý pán a rakouskému státu s tou duší oddaný, 
ale pokud vím, nikomu neškodil. Více vlastenecká společnost byla v Besedě; tu se 
také hrávalo a zpívávalo. Protože jsem pro skrovný plat (500 fl.)nemohl ženiti, 
vyhledával jsem společnost takovou, abych nemusel sedávati po hospodách a 
polykati zakouřený vzduch. To mi mohla poskytnouti jen ženská společnost, která se 
v malém městě snadno našla. Seznámil jsem se s některými paními, které již 
překročily hranice mladého věku. S těmi jsme chodíval do Studánky odpoledne, kdež 
usedly a hrály Ramschel; ja zatím s jich dcerami nebo sám chodil po okolí a zase 
kvečeru se do města vracel. Kolikráte já sám jsem obcházel, abych výpravu sezval. 

12. listopadu 1869: V městě nabývám vždy více a více úcty a lásky. Nedávno 
jsem byl (již měsíc po svém příchodu) zvolen do výboru besedy občanské, a budu 
též vyučovat země- a dějepis na vyšší dívčí škole, která se zde zřídí. Asi od ledna 
otevře se 1. ročník, a přes rok bude následovati 2. třída. 

4. prosince 1869: Zde v Rychnově, ze všech měst, v kterých jsem byl, 
nejlépe se mi zalíbilo. A jest zde život společenský, zajisté velmi krásný. Každý 
čtvrtek večer přichází též do besedy dámy v počtu asi 30 osob, pak následuje 
rozličná zábava. Často dívkám zpívám, dvakráte jsem již přednášel o české 
literatuře. Úspěch byl skvělý, neb ač první den bylo deštivo a blátivo, předse velká a 
valená společnost se sešla…Ve zdejší dívčí škole počne se již od 1. ledna vyučovati. 
Žaček jest 50, mezi nimi i podivným řízením některé již 18leté, jedna z nich vloni 
se prý měla vdávati a nyní teprve půjde do školy. Při jedné zábavě jsem s dvěma 
nastávajícíma žačkama – tančil…U nás po nějaký čas bylo povětří velmi studené, od 
nedávna ale máme teplo jako o letním čase, ač na blízkých horách všude sníh se 
ukazuje. Na jaro těším se na výlety ve zdejší krásné krajině. Hranice pruská není 
daleko a jednou se podívám zase do Pruska. 

Leden 1870 (nedatováno): Svátky jsem zde velmi vesele ztrávil, to jest ty 
krásné dni samým lajdáním zabil. Po tři dni jsem byl v piaristické kolleji u tabule, a ta 
trvala až do večera, přetížen jsa pak dojmy, smyslnými i nadsmyslnými, samo sebou, 
k práci jsem chutě neměl, a tedy jsem se potuloval po známých, jen před poledne 
jsem sedával doma a pracovala. Na štědrý večer jsem byl na třech rozdílných 
místech a také u domácího pána, tedy na 4 místech. Vesel jsem byl, ale byla to divná 
veselost, poněvadž jsem nebyl u rodičův. Ale den Sylvestra jsme v besedě hlučně 
slavili. Ale při všech těch všech veselostech cítím v sobě prázdnotu, kterou by jediná 
osoba vyplniti mohla, kdyby nebylo nepříznivého osudu. Kdybyste milá  Karlinko 
chtěla vyplniti přání mé, kteréž jsem Vám tolikrát vyjevil, jak by mně bylo mnohem 
volněji. Ale tak musím vždy dlouho čekati, než od Vás nějakou zprávu dostanu. 
Možná že teď jinak usoudíte a nechciť se vzdávati krásné naděje. 

3. února 1870: Jak jsem Vám již dříve psal, vyučuji také zde dvě dívky 
zámožného měšťana, jehož paní vzdělaností vyniká daleko na referentku a také svou 
vytříbenost ducha tak na odiv nestaví, jako tato. Zdejší vyšší škola rozplynula se 
v niveč a zřídí se teprv za 1 a 1/2 léta, až bude národní škola dle nového zákona 
doplněna. 

24. února 1870: Ku konci tohoto měsíce máme týdenní prázdniny. Chtěl jsem 
jeti do Litomyšle navštíviti své přátelstvo, ale nyní raději zde zůstanu nechtě se vydati 
v milost a nemilost nepříznivému počasí. Zde se mi lépe líbí, mám hezký byt, dobrou 
domácí paní, a lidé mne tu mají rádi. Proč bych tu tedy nechtěl zůstati. 
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Víc zmínek o Rychnově tam u pruské hranice v té korespondenci není. A co 
bylo dál? V Rychnově nad Kněžnou získal definitivu a v nedalekém Ličně se 29. 
dubna 1871 – rok po posledním známém dopisu Karlince – oženil s Ernestinou 
Hlavatou (zemřela 1899, je pochována v Častolovicích). Podruhé se oženil roku 1922 
v Písku. 

Městu připsal roku 1871 knihu Rychnov nad Kněžnou. Pokus dějepisný, 
věnovanou mj. starostě Josefu Vostřebalovi. (Pro neznalé vysvětlení: tehdy byl 
správný tvar starostě jako sluzě, teď by to bylo podle vzoru žena.) Tuto knihu vydalo 
město Rychnov ještě roku 2004 pietně v reedici, od roku 1923 – tři roky před jeho 
úmrtím – je čestným občanem Rychnova nad Kněžnou, máme tu ulici Augusta 
Sedláčka a v Javornické ulici byla osazena nově pamětní deska s jeho jménem. Proč 
nově? Tu předchozí z průčelí domku, kde bydlel (Sedláček na ní uveden stejně 
nebyl, jen Anatol Provazník), totiž někdo ukradl. Pachatel, kterého zachytila v noci na 
8. dubna 2005 při krádeži kamera městské policie, ale nebyl vypátrán a zůstal jen 
záznam. Tak se na něj aspoň podívejme tady. 

August Sedláček, který je pochován na hřbitově v Písku a jehož pozůstalost 
obsahuje přes 400 tisíc kartotéčních lístků, zůstal v paměti generací především jako 
autor 170 knih a studií, z nichž nejznámější jsou 15svazkové folianty Hrady, zámky a 
tvrze Království českého (1882-1927). K tomuto svému hlavnímu dílu – i za svého 
působení v Rychnově – směřoval; z hlediska historických oborů to znamenalo 
studium genealogie, šlechty, heraldiky, sfragistiky, topografie, architektury, vojenství, 
numismatiky, metrologie i národnostních a kulturních poměrů. Vykonal dílo, k jehož 
zdolání byly jinde zřizovány celé akademie a vědecké komise  

Vraťme se k nám do Rychnova a k Josefu Vycpálkovi, v letech 1876–1894 
profesoru rychnovského piaristického gymnázia. Ten, když přišla řeč na Augusta 
Sedláčka, jen řekl: Byl to zázrak. Názorně doplňme s Eduardem Chalupným, žákem 
Sedláčkovým z táborského gymnázia, z jeho vzpomínek: Mohla by to být laciná 
formule bez obsahu, ale Vycpálek ji odůvodnil zevrubně: On [Sedláček] má čas 
pevně rozměřený a ani hodinu neztratí: nemá děti, rodina ho tedy v práci nezdržuje, 
přesně určený čas věnuje procházce a večerní společnosti, ale jakmile padne jeho 
hodina, nic ho nezdrží, aby neodešel domů. 

Že byste se rádi podívali aspoň na mlýn v Kolodějích 
nad Lužnicí, kde Karlinka žila? Už ne – v polovině 60. let 20. 
století byl mlýn rozbořen v souvislosti s výstavbou Orlické 
přehrady. Bylo potřeba celé série náloží a detonací, než se 
tato krásná budova zřítila do vln Lužnice. Jen kolodějský 
zámek s půvabnou barokní kaplí svaté Anny z poloviny 18. 
století a zmrzačeným parkem vystupuje dnes z hlubiny za vysokým náspem, který ho 
odděluje od vod řeky Lužnice. 

Jsme na Rychnovsku, a tak volně ještě uveďme, co píše August 
Sedláček ve svých Pamětech z mého života (a taky František Musil a J. Pohl) o své 
první manželce Ernestině: V domě, kde žil, bydlel i soudce ve výslužbě František 
Pelikán, se kterým se Sedláček velmi sblížil. A u něho poznal Františka Hlavatého a 
jeho dceru Ernestinu (*1847 Koldín), svoji budoucí ženu. U nich jsem jednou viděl 
dívku urostlou, spanilou, jež se mi zalíbila. Časem jsem zvěděl, že byla mnohými 
ctnostmi dařená, kromě totiž spanilosti a půvabu hlavně duchem hospodářským, 
šetrností, ušlechtilým chováním a duchem spravedlivosti. Sedláček v Rychnově 
získal i definitivu, a tak se 29. dubna 1871 konala ve farním kostele v Ličně svatba 
(viz zápis ohlášek v Liber sponsorum promulgandor Ecclesia Ličnensis). Mezi 
mladými manželi se vytvořily velmi pěkné vztahy. Ona měla plné pochopení pro jeho 
vědeckou práci. Mladí manželé však v Rychnově měli prožít i tragickou událost - při 
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studentském plese v roce 1872 se mladá paní měla vážně zranit a důsledkem bylo, 
že Sedláčkovi nemohli mít děti. (Druhá Sedláčkova manželka Tereza ve svých 
vzpomínkách však uvádí, že k tragickému úrazu došlo až za pobytu manželů 
Sedláčkových v Táboře.) Sedláčkovy plány vědecké práce se nakonec stávají 
příčinou toho, že Sedláčkovi z Rychnova odcházejí - Rychnov v této době byl 
odlehlým místem, chybělo železniční spojení se světem a on ke své práci potřeboval 
hodně cestovat, často navštěvoval archivy. Proto postupně dospívá k rozhodnutí, že 
by měl požádat o přeložení na nějaké jiné místo, komunikačně lépe spojené se 
světem a ležící blíže Prahy. Současně se při těchto úvahách objevuje jeho stará 
láska k jižním Čechám, a tak nakonec požádal o přeložení na gymnázium v Táboře. 
Ani po odchodu však jeho vztahy k Rychnovsku nekončí - Ernestina udržuje čilou 
korespondenci se svou rodinou, pravidelně navštěvuje svého bratra, správce dvora v 
Koldíně. Na tamním zámečku s ní často o prázdninách pobýval i August Sedláček. 

Devadesátá léta 19. století byla velmi těžkým obdobím v Sedláčkově životě. 
Tehdy zemřelo několik členů jeho rodiny, v druhé polovině 90. let onemocněla 
Ernestina a 1899 v Táboře zemřela. O její lásce k Rychnovsku svědčí, že si přála být 
pohřbena v Častolovicích, kde žila její sestřenice Janeta Schlegelová a byli rovněž 
pohřbeni její rodiče. (Toto její přání bylo splněno.) Úmrtí své milované manželky 
snášel Sedláček velmi těžce a v té době pomohla Sedláčkovi opět žena z 
Rychnovska - Ernestina přítelkyně z dětství Františka Martincová, pocházející z 
Uhřínovic (*1851), která sloužila u Sedláčků v Rychnově. Po onemocnění Ernestiny 
Sedláčkové se přestěhovala v roce 1898 do Tábora a ujala se ošetřování nemocné 
paní a řízení Sedláčkovy domácnosti. Po smrti paní Sedláčkové se přestěhovala se 
Sedláčkem do Písku a tam vedla jeho domácnost až do své smrti 1921. 

V této době se Sedláčkovy vztahy k Rychnovsku omezily jen na 
korespondenci a občasné návštěvy příbuzných zesnulé manželky a na návštěvy 
jejího hrobu v Častolovicích. Vzpomínkami na svůj rychnovský pobyt přispěl 
Sedláček ještě v roce 1924 do almanachu rychnovského gymnázia. Město Rychnov 
nad Kněžnou mu v roce 1923 u příležitosti jeho 80. narozenin udělilo čestné 
občanství. 

 

ZAPOMENUTÝ OLYMPIONIK 
FRANTIŠEK HÁK,  O KTERÉM 

SE NEVÍ 
 
 

Jmenoval se František Hák, narodil se 5. listopadu 1903 ve Valteřicích, nyní 
místní části Horní Branné. Do Rychnova nad Kněžnou přišel po zabrání pohraničí na 
podzim 1938, k pobytu v Bezručově ulici se přihlásil 9. ledna 1939, pracoval jako 

prokurista u textilní firmy Deutschmann v nynější 
budově soudu na Poláčkově náměstí a ke 14. 5. 1966 
je na matrice záznam o odhlášení jeho pobytu do 
Vrchlabí. Malé vysvětlení: U Lumíra Tůmy z Prahy jsem 
měl možnost vidět a vyfotografovat si zarámovaný 
diplom jeho dědečka z matčiny strany Františka Háka i 
s podpisem slavného Pierra de Coubertina. Bylo to u 
něj doma mezi řečí o jeho otci rychnovském 
akademickém malíři Lumíru Nedvídkovi a při zmínce o 

jeho matce, rozené Hákové; manželství se rozpadlo a syn nese otcovo jméno, ale má 
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příjmení Tůma. Nu, a co jsem pak zjistil, povím.  
Na oficiálních webových stránkách Horní Branné o Františku Hákovi zmínka 

není, tohoto příjmení je tam uveden jen biatlonista ze ZOH v Lake Placid Zdeněk Hák. 
Genealog Podkrkonoší a obzvlášť obce Studenec na Jilemnicku Jan Hák z Vrchlabí 
vypátral a na konci roku 2008 mně poslal kopii z kroniky obce a Sokola Valteřice, kde je 
František Hák uveden dvakrát – v souvislosti s olympijskými hrami v Chamomix (na 25. 
místě časem 1:39:41) a se sdruženém závodě 
ve skoku na lyžích v běhu na 17 km (datum 
neuvedeno, ve třídě II na 3. místě se 7,5 body).  

Cituju z jeho dopisu: „Je až dojemné, jak 
tato malá horská obec Valteřice byla 
zastoupena na vrcholné světové sportovní 
úrovni. František Hák měl sestru Boženu, 
provdanou Vítovou. Byli bezdětní, žili ve 
Vrchlabí, ale ze strany Vítů měli neteře. Tam 
jsem předpokládal nějaké fotografie z mládí 
Františka - nepořídil jsem však. Dále jsem pátral u příbuzných z rodu jeho matky, 
rozené Pitrmucové. Ti jsou dokonce v příbuzenském vztahu s rodem mé manželky. 
Zajímavé je, že Františkova babička z matčiny strany byla též Háková ze Studence a ze 
stejné rodové větve…“ 

A teď fakta: 1. zimních olympijských her na úpatí Mont Blanku ve francouzském 
Chamomix, které se konaly od 25. ledna do 4. února 1924 pod názvem Týden zimních 
sportů pod patronací Mezinárodního olympijského výboru jako předehra 8. letních 
olympijských her v Paříži zúčastnilo ve 14 disciplinách pěti sportovních odvětví (v jízdě 
na bobech, krasobruslení, ledním hokeji, lyžování a rychlobruslení) 314 sportovců ze 16 
zemí, z toho 301 mužů a 13 žen. Československá výprava měla 27 sportovců. tedy víc 
než severské země Finsko a Norsko, a větším počtem byly zastoupeny Francie (45), 
Velká Británie (44), Švédsko (31) a Švýcarsko (30). Z našich závodníků startovali 
v běhu na 18 km  Anton Gottstein, údajně z Jilemnice, Štěpán Hevák, Václav Jón (ve 
statistikách uváděný jako John) a náš František Hák. V tomto závodě zvítězil Nor 
Thorleif Haugh časem 1:14, 31, z Čechoslováků byl nejlepší na 17. místě časem 
1:34,43 Štěpán Hevák, Václav Jón na 23., nu a na 24. místě František Hák časem 
1:39,41. Oficiálně byli klasifikováni pouze závodníci na prvních šesti místech, další jsou 

uvedeni jako neklasifikovaní.  
Na těchto 1. zimních olympijských 

hrách nezískali českoslovenští reprezentanti 
žádnou ze 43 rozdělených medailí, přesto si 
ale nevedli špatně. Nejblíže medaili byl 
krasobruslař Josef Slíva, který zřejmě jen díky 
nepřízni rakouských rozhodčích nezískal 
bronzovou medaili a byl odsunut na 4. místo. 
Ostatně i jury uznala protest československé 

výpravy proti výrokům rozhodčích a toho nejkřiklavěji rozhodujícího, který výbornou 
volnou jízdu československého reprezentanta ohodnotil jako nejhorší, ze sboru 
odvolala; výsledky se však již neměnily. Běh na 50 km se konal za obtížných podmínek 
ve zledovatělé stopě a výpravy USA i Velké Británie na něj odmítly postavit své 
závodníky. Během závodu vzdalo 12 účastníků, mezi nimi i několik favoritů. Závod 
skončil triumfem norských závodníků a v závodu na 18 km se situace opakovala. 

Když jsme u tohoto zapomenutého olympionika a v té souvislosti uvádíme i 
Pierra COUBERTINA, tak dopovězme: Žákem rychnovského gymnázia byl i GUTH-
JARKOVSKÝ (Jiří Guth, pseudonym Stanislav Jarkovský, 1861–1943), ironicky 
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připomínaný jako autor Společenského katechismu, jímž se snažil dát ve své době 
platnou normu společenského chování. Obecně se neví, že byl prvním ceremoniářem 
prezidenta republiky T. G. M. No a právě tento Guth-Jarkovský jako člen mezinárodního 
olympijského výboru prosadil ještě za císaře pána, aby Češi měli své zastoupení na 
olympiádě jako samostatná národní skupina. Podrobněji? V roce 1892 vystoupil na 
pařížské Sorbonně jistý Pierre Coubertin s návrhem na znovuvzkříšení olympijských 
her. Ještě sice neuspěl, ale o dva roky později jeho projekt účastníci olympijského 
kongresu schválili. Mezi dvanácti členy prvního Mezinárodního olympijského výboru se 
ocitl i český gymnaziální profesor Jiří Guth, který se s Coubertinem seznámil na 
počátku 90. let v Paříži, kde sbíral materiál o nových přístupech k tělesné výchově pro 
rakouské ministerstvo školství. Oba pedagogové se stali přáteli a dopisovali si. 
Coubertin chtěl pro MOV získat hned od počátku co nejvíce členů, nominoval proto i 
Jiřího Gutha jako zástupce Čechů, ačkoliv ti neměli svůj vlastní státní útvar, což později 
přineslo vážné politické komplikace. Prvních novodobých her pak v Aténách 1896 se 
ještě Češi nestihli zúčastnit. Ani Sokol, největší tělovýchovná organizace, která by 
mohla vyslat své nejlepší členy, aby reprezentovali národ, se odmítl zúčastnit her, na 
nichž sport stává se pouhým řemeslem, při němž jde především o ceny skvostné a 
championáty bez jakékoliv vnitřní mravní pohnutky. Nicméně zásluhou Jiřího Gutha byl 
ustaven Český olympijský výbor a na druhé hry už se do Paříže vypravilo pět českých 
sportovců. František Janda-Suk obsadil v hodu diskem druhé místo a jako první český 
sportovec stanul na olympijských stupních vítězů. Dalších her v Saint Louis v USA se 
Češi nezúčastnili, v roce 1908 v Londýně poprvé nastoupilo 22 Čechů pod vlastní 
vlajkou. Úspěchu dobyli šermíři - Vilém Goppold z Lobsdorfu v šermu šavlí jednotlivců a 
družstvo šavlistů vybojovalo  bronzové medaile. České olympioniky však nepřestávaly 
ohrožovat útoky Němců na českou autonomii v rámci olympijského hnutí. Češi nemají 
žádné autonomii ani v rámci monarchie, jak by pak bylo možné, aby nadále soutěžili na 
mezinárodních závodech pod vlastní vlajkou! Na hrách v roce 1912 ve Stockholmu sice 
žádný z padesáti Čechů medaili nezískal, ale alespoň tu s podporou Coubertina a 
organizačního výboru obhájili svou samostatnost. Při slavnostním nástupu sice 
pochodovali za Rakouskem a s označením Autriche Tcheques, ale s vlastní českou 
vlajkou. Nakonec bylo na kongresu v roce 1914 rozhodnuto, že Češi nejsou samostatný 
olympijský národ a mohou se účastnit olympiády pouze jako členové rakouské výpravy. 
Příští olympijské hry se měly konat v Berlíně/ ale vypuknutí první světové války tomu 
zabránilo. V roce 1916 byl pak z rozhodnutí místodržitele Český olympijský výbor 
zrušen. Další rozvoj českého olympismu a sportu vůbec nastal po vzniku samostatného 
Československa.  

Na obrázku je Pierre Coubertin a Guth-Jarkovský (s hůlkou) v Praze 1925. Jeho 
vnučka  Dana Seidl-Guth,  žijící ve Švýcarsku, je skautka a přijela na 
podzim 2012 na Studánku, aby zde spolu s našimi olympioniky, mezi 
nimiž byla i Věra Čáslavská, zasadila lípu Olympioniků.   
 

Až po uveřejnění tohoto textu v Orlickém týdeníku  (březen 2010) 
mně píše můj bývalý žák Milan Šabata: „Bylo to v letech 58/59, Hákovým 
údajně našli doma nějaký zatajený materiál z textilky, dostali 4,5 a 2,5 
roku za nějaký ten socialistický paragraf. Myslím, že tam proběhla také 

nějaká konfiskace a byt převzala domovní správa. Nevím, zdali soudní archivy sahají 
ještě do těchto let, tam byste se dověděl víc. Podobná situace byla s lékárníkem U 
Bílého lva. Tomu vyhrabali kupu léčiv a pak to bylo vystaveno ve výloze na náměstí, 
aby lidi viděli. Mám smůlu, že mám na tyto věci velice dobrou paměť.“ Doplníme, že on 
byl vězněn v Leopodově a Iľavě, ona v Pardubicích. 
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V srpnu 2010 mně píše PhDr. František Kolář, CSc., z Olympijského studijního 
a informačního  centra, a tak text  mohu upřesnit:  Roku 1894 se začala psát nová éra v 
historii olympijských her. Na prvém zasedání Mezinárodním kongresu pro otázky 
amatérismu v červnu tohoto roku v Paříži, později uváděném jako I. olympijský kongres, 
bylo schváleno uspořádání novodobých olympijských her v Aténách roku 1896.  První 
zasedání Mezinárodního olympijského výboru se uskutečnilo až v dubnu 1896 během I. 
olympijských her v Aténách, Pierre de Coubertin nebyl velkým příznivcem zimních 
sportů a o zařazení krasobruslení vůbec neuvažoval. Odporovalo totiž jeho požadavku, 
aby se jednalo o sporty s jasnými pravidly, s jasným měřením výkonu (ostatně s tímto 
problémem se krasobruslení potýká dosud). Na IV. olympijských hrách 1908 v Londýně 
bylo krasobruslení zařazeno do programu jen díky tamnímu Ledovému paláci. Ani pak 

se však zimní sporty nestaly pevnou součástí olympijských her. 
Krasobruslení a lední hokej se sice objevily na Letních olympijských 
hrách 1920 v Antverpách, ale všem bylo jasné, že je zapotřebí 
uspořádat samostatné zimní olympijské hry v termínu vyhovujícím 
zimním sportům. Nositeli této myšlenky se staly především Švýcarsko 
a Kanada s podporou dalších zemí, proti byly především 
skandinávské země. Ty totiž pořádaly od roku 1901 každé čtyři roky 
Severské hry a měly obavy z jejich zániku. Rozhodující střetnutí 
příznivců a odpůrců zimní olympiády se uskutečnilo 2. - 7. června 

1921 v Lausanne. Již předtím na přípravné konferenci 26. - 27. května 1921 se jednalo 
čistě o zimních sportech. V Lausanne pak bylo rozhodnuto po složitých zákulisních 
jednáních se zástupci severských zemích, že pokud Francie získá právo uspořádat VIII. 
olympijské hry v roce 1924, připadne jí také právo zorganizovat v Chamonix pod 
patronátem MOV Týden zimních sportů, který však nebude součástí olympiády. Po 
schválení Paříže za pořadatele VIII. letní olympiády se tak pootevřely dveře i k pořádání 
zimních olympiád.  Mezi významné zastánce myšlenky pořádat olympijské soutěže 
v zimních sportech patřilo i Československo, zvláště v osobě generálního sekretáře 
ČOV Josefa Rösslera-Ořovského, který už v roce 1899 navrhoval  jejich uspořádání v 
Krkonoších. Definitivně bylo rozhodnuto o pořádání zimních olympijských her až na 23. 
kongresu MOV v Praze roku 1925. Po obrovském úspěchu Týdne zimních sportů v 
Chamonix rok předtím tak bylo završeno čtvrtstoleté úsilí o jejich pravidelné pořádání; 
Zároveň také byl zpětně na pražském kongresu uznán Týden zimních sportů z roku 
1924 za zimní olympiádu a přijatá Charta zimních olympijských her tak olympiádě v 
Chamonix přidělila pořadové číslo 1. Formálně se akt uznání Týdne zimních sportů za 
1. zimní olympijské hry završil na 24. zasedání MOV v Lisabonu. . 

 
V létě 2014 přijel za mnou s manželkou ze 

Švýcarska Emil Hák (*1928), syn Františka Háka, který 
mj. přivezl otcovu olympijskou carte d´identité (průkaz 
totožnosti, tady je její druhá strana) a také výstřižek ze 
Zimního sportu, orgánu Svazu hockeyového a 
bruslařského  lyžařů z ledna 1924:  Ve středu 23. ledna 
1924 odjela naše závodní  oficielní delegace z 
Wilsonova nádraží přes Č. Budějovice, Linec a Zürich 
do Francie. K výpravě lyžařské připojila se i výprava 
hockeyisfů, takže bylo na peroně velice rušno. Zvláštní vůz ozdoben byl státními 
vlajkami a květinami a nesl veliký nápis Výprava Svazu lyžařů RČS do Chamonjx. K 
rozloučení dostavilo se mnoho sportovců i  oficielních osobností, z nichž četní 
doprovázeli výpravu až do Č. Budějovic. Vůz a různé skupiny byly několikrát 
fotografovány, odjíždějící zahrnováni vzkazy, dotazy, instrukcemi i přáními zdaru. 
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Konečně neúprosná píšťala průvodčího oddělila odjíždějící od nešťastníků, kteří zůstali 
v Praze, a za bouřlivého provolávání „Hurrá" a „Bogemalia-dži", nastoupili naši hoši 
velikou cestu pod Mont Blanc, aby tam ukázali, že se na tento první olympijský boj 
připravili dobře. Naše neupřímnější přání zdaru odjela s nimi. 

 
Kdopak ví, že  Józef KOROLKIEWICZ , vnuk profesora rychnovského piaristického 

gymnázia Josefa VYCPÁLKA v letech 1876-1894, byl členem polského týmu na 
olympiádě v Amsterdamu 1928 v běhu 4x400 m přes 
překážky. Podrobněji? Dcera z prvního manželství 

Josefa VYCPÁLKA 
rychnovská rodačka 
Vlastimila se vdala za 
Olgierda Korolkiewicze, 
polského studenta 
Hospodářské školy v 
Táboře, kde byla 
unikátně vyučovacím jazykem čeština (studovalo tam 

mnoho Poláků, Bulharů, Srbů a Chorvatů; učil tam i syn Boženy Němcové). V roce 
1899 měli svatbu v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Jejich syn Józef 
KOROLKIEWICZ (1902-1988), který byl velice nadaný malíř, byl v patnácti (!) letech přijat 
na Výtvarnou akademii ve Varšavě, vystudoval i zpěv a stal se sólistou varšavské 
opery. Navíc byl vynikajícím sportovcem a členem polského týmu na olympiádě v 
Amsterdamu 1928 v běhu 4x400 m přes překážky. A syn tohoto fenoména, tedy 
pravnuk Josefa Vycpálka Piotr Korolkiewicz (*1952), bývalý ředitel jedné sekce v 
telekomunikační společnosti Ericsson, přijel 2012 ze Švédska na koncert vycpálkovců 
do Prahy; při představování se stylizoval – navlékl si plnovous -  jako profesor Josef 
Vycpálek, je o tom záznam na http://www.youtube.com/watch?v=M63QLtqjpZ0#t=3098 
.  

Nejen pro Rychnováky je zajímavý román Gutha-Jarkovského Cesta ještě 
nezarostla…, kde řeka Kněžna je Hraběnka a např. profesor Vyhnálek byl ve 
skutečnosti Josef Vycpálek : "Před osmadvaceti lety sem přišel jako mladý supplent, 
z prvních professorů světských, když gymnasium jakožto piaristské bylo zrušeno, a 
téhle oktávy byl v primě třídním… On to byl, který v nich pěstoval símě lásky k vlasti, on 
uvedl Jezberu na pole literární, on učil "své hochy" práci a povinnosti, když pater 
Anselmus pro "soukromé záležitosti" toho dbáti nemohl, on jim radil v těžkostech a jich 
se ujímal, k němu lnuli doposud všichni, jako by jejich táta byl. Přávali mu k svátku, a 
nebylo snad jediného, se kterým by nebyl dosud ve spojení přátelském…“ Ten rok po 
oktávě [1894] byl pak odtud přesazen do Čech jižních [do Tábora], ale nebylo to 
poprvé, co od těch dob zavítal sem.   
 

TVŮRCE RAMPUŠÁKA INSPIROVÁN 
POLÁČKOVOU RAMPEPURDOU 
S JANEM HÉGREM NEJEN O JIŘÍM DVOŘÁKOVI, ZAPOMENUTÉM 

„OTCI“ RAMPUŠÁKA 
 

 
Rampušák je pojem. Kde jsou jeho prvopočátky? 

U novináře Jiřího Dvořáka (1918–2001), ten daleko  dřív   než   s   televizí   
spolupracoval   externě s Československým a později Českým rozhlasem. Posluchači 
pamatují pořady Radiotour, Reginatour a někteří starší jistě i pořad z počátku 

http://www.youtube.com/watch?v=M63QLtqjpZ0#t=3098
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šedesátých let "Kam na dovolenou". V něm právě on seznamoval posluchače s méně 
známými místy naší vlasti a těmi byly v té době i Orlické hory. V roce 1962 proto 
připravoval o nich pořad, ten byl odvysílán poprvé v prosinci a pak několikrát opakován. 
 

Vím, že máte dokonce originální nahrávku. 
            Máte pravdu. Ten hodinový pořad byl pečlivě 
sestaven a věcné údaje ideálně vyváženy s pasážemi 
lyrickými. V něm nejrůznější části spojoval průvodním 
slovem Rampušák, zbrusu nový duch Orlických hor. Ne 
že by Jiří Dvořák neznal Kačenku, postavu lidových 
bájí z podhůří Orlických hor, naopak k ní měl patřičnou 
úctu, a tak do sportovně i místy humorně laděného 
pořadu stvořil nového ducha. K němu mu byla inspirací kniha Karla Poláčka Bylo 
nás pět, kde se mluví o Rampuši, vsi vysoko v horách. 

 
Účast Jiřího Dvořáka na vývoji Rampušáka ale neskončila natočením a 

odvysíláním rozhlasového pořadu v roce 1962. 
O sedmnáct let později byl Jiří Dvořák velmi překvapen, že jeho 

Rampušák ještě "žije" a vyvolává takřka vášnivé spory, kdo je vlastně tím pravým 
duchem Orlických hor. Záhy se do věci vložil a svým klidným, věcným způsobem 
psaní objasnil vztah Kačenky, Rampušáka a loupežníka Ledříčka, který své 
"řemeslo" provozoval v první polovině 19. století u Klášterce nad Orlicí. Zajímal se o 
vývoj Rampušáka i v dalších letech a v mnoha dopisech, rozvážně a bez 
mentorování, navrhoval, co by se mohlo v programu Zimních slavností v Deštném 
vylepšit nebo čeho se vyvarovat. Ač byl vlastně "Rampušákův otec", neprosazoval 
krátkozrace jen jeho, ale vítal skutečnost, že se Zimních slavností účastní i Kačenka, 
a organizátorům doporučoval zvážit, zda by se slavností neměl účastnit i Ledříček. 

 
Uvítal  bych  přece  jen  trochu  podrobností  k oné  nahrávce  s  Josefem 

Beyvlem, který tehdy Rampušáka ztělesnil. 
             Rád,  takže  podrobněji:  Postava  Rampušáka  se  poprvé  objevila  21. 
prosince 1962 po 20. hodině v pořadu Československého rozhlasu "Vezměte si 
vrátičku"  v cyklu "Kam na dovolenou". V něm seznamoval veřejnost s Orlickými horami  
jejich  zbrusu  nový  duch  Rampušák.  Herec  Josef  Beyvl  příjemným  a rozvážným 
hlasem představil nového obyvatele Orlických hor slovy: "Rampušák je jméno mé, 
povoláním duch hor. Ještě tak před třiceti lety to mělo velkou vážnost, ale poslední 
dobou to zní nějak divně, že? Ale je to povolání. Tak něco mezi Státními lesy a Horskou 
službou." A jeho nezaměnitelný hlas spojoval pak  skoro celou hodinu jednotlivé části 
pořadu. Jeho tvůrci se zmínili o snad všech podstatných zajímavostech v současnosti i 
historii Orlických hor. Vysvětlovali staré i nové názvy řek, hor i celého pohoří, připomněli 
zajímavosti z historie Opočna, Kunvaldu a Rokytnice, zmínili se i o pobytu Komenského 
v podhůří a selských bouřích v 17. století. Pasáž o geologii v oblasti Zemské brány 
doplnili působivým úryvkem z díla Viléma Mrštíka, věnovaném právě těmto místům. 
Připomněli tradici krajek ve Vamberku, zmínili se o lidových zvycích, příslovích a 
tancích. Možnostem rekreace jak v létě, tak v zimě věnovali podstatnou část pořadu. 
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Nevynechali ani historii vzniku Jiráskovy horské stezky a zmínili se o vztahu Aloise 
Jiráska k Orlickým horám. Podrobně seznámili posluchače s možnostmi lyžování na 
sjezdovkách i v terénu, se sněhovými poměry, počasím, nebezpečím hor a činností 
Horské služby, tehdy jenom osmičlenné. Upozornili i na možnost výletů v podhůří a 
do Orlického Záhoří s tím, že jsou stejně krásné jako ve vlastních horách. 
Violoncellista František Smetana vyjádřil krásnými slovy svůj vztah k Orlickým horám 
a přiblížil atmosféru vesnice Říčky, žáci ze ZDŠ Vamberk svými bezprostředními 
zážitky ze života v přírodě připomněli tehdejší pionýrské tábory. Nechyběla ani 
zmínka o lesích a zvěři Orlických hor. V rozhlasovém pořadu nám Rampušák 
poklepem na kouzelnou brašnu přivolával hned toho, hned onoho znalce a milovníka 
našich hor. Ze starého pásku k nám tak promlouvají turista Hynek Martínek, vedoucí 
Horské služby Oldřich Hofman, Jiří Vacek - podle Rampušáka okresní sekční lyžař, 
nebo co, dále pak lesník ze Zdobnice Antonín Flek a vedoucí chaty na Čiháku Jan 
Kubic. A mezi nimi Josef Beyvl, jeho slovy i jejich přednesem ztělesnění starého 
poctivého horala. 

 
Jan Hégr, propagátor a organizátor turistiky nejen v Orlických horách a od 

roku 1996 až do své smrti v srpnu 2006 - bylo mu 64 let - legendární představitel 
Rampušáka při deštenském Loučení se zimou, zavítal v roce 2005 do Deštného 
v Orlických horách přesně 40 let po tom, co tato postava přijela 14. března 1965 
poprvé na Loučení se zimou. O tom, jak je Rampušák pevně svázán s Horskou 
službou, svědčí fakta - s výjimkou let 1993 až 1995, kdy se hledala nová podoba 
Loučení se zimou, Rampušáka vždy představoval aktivní nebo čestný člen Horské 
služby. První rok to byl Jiří Veselý, další tři Vilém Matyáš, pak 

následovala osmiletá přestávka, následujích 17 
let ho představoval člen Horské služby Josef 
Pleger, nu a od roku 1996 Jan Hégr, kdysi 
aktivní a později čestný člen Horské služby. My 
jen připojíme kuriozitu: Po roce 1935 vyráběla v 
Rychnově nad Kněžnou firma "DELEKTA - Alois 
Knypl" likér s názvem Duch Orlických hor. 

Drobnost na konec: Pod stropem jídelny Masarykovy chaty na 
Šerlichu v Orlických horách (německy se kdysi jmenovala Sudetenbaude a za 2. 
světové války Hitlerbaude) je basreliéf vousatého horala z roku 1941, práce 
Ludwiga Goebela, kdysi náměstka primátora Kladska (německy Glatz). Tenhleten 
horal byl dodatečně mylně označen za Rampušáka, dobrého  ducha  hor.  Nás  
mohou  zaujmout  na  těch  technicky   nedokonalých 

fotografiích dvě věci – původně na 
nosném sloupu jídelny byl reliéf Leoše 
Kubíčka a na stěně obraz TGM, 
zatímco na snímku z období okupace 
tu byla neznámá jiná práce a na stěně 
visel portrét  Adolfa Hitlera. 

Dořekněme: Masarykova chata 
byla otevřena pro veřejnost 14. září 1925 a krátce nato byla na bývalé pruské straně, 
blízko hranic, postavena Hindenburgbaude (vyhořela 1945). Tu Češi posměšně 
nazývali trucbaude, protože měla konkurovat té naší. 21. září 1938 byla Masarykova 
chata přepadena nacisty z Freikorpsu, ale pokus o vypálení naštěstí nevyšel. 
Počátkem  října  1938  byla   chata   evakuována,   Němci   chatu   přejmenovali 
na Hitlerbaude a v průběhu války zde byly ubytovávány rodiny  fašistických 
pohlavárů, zotavovali se tu ranění piloti a bylo tu i středisko Hitlerjugend. 



98  

 
 

 
 

 

ZAPOMENUTÝ KRÁL DUBŮ 

Víc než 500 let starý král dubů, památný strom v katastru Rychnova 
nad Kněžnou dub letní, zvaný královský, roste v lese Bažantnice mezi Lokotem a 
dvorem Karolín u Lipovky. Že jde o stále živý 25 metrů vysoký 
strom, svědčí fakt, že obvod jeho kmene, měřený podle 
předpisů ve 130 cm od země, je 695 cm. Zatímco v roce 1941 
to bylo 630 cm při 26 m; koruna, působením nejrůznějších vlivů 
olámaná, totiž roste jen do šířky. K tomuto velikánu se váže 
pověst, že roku 1893 bylo nedaleko něho při kopání pařezu 
nalezeno 49 krásných tolarů z doby Rudolfa II. 

Roku 2002 vyhověl Jan Kolovrat, jeho vlastník a 
současně majitel Kolowratských lesů, jejichž součástí les 
Bažantnice je, žádosti rychnovského městského úřadu o 
prořezání okolí tohoto velikána v průměru koruny od 
náletových dřevin a tzv. výmladků. 

Když tu je řeč o památných stromech v katastru města Rychnov nad 
Kněžnou, dalšími jsou javor babyka (260letá, průměr kmene 365 cm, u cesty ve 
směru ke koupališti, ve vlastnictví města, ošetřená v roce 1995), dále pak stoleté lípy 
srdčité (horní řada na hřbitově a lípy na židovském hřbitově) a 350 až 400 let stará 
lípa srdčitá „svícnovitá“ o obvodu přes 400 cm v osadě Bezděkov; ještě v roce 1941 
tam rostly čtyři. 

Nechci zatěžovat technickými detaily, ale vyfotografovat krále dubů nebylo 
vůbec jednoduché, okolo je málo místa, a tak mně nezbylo než využít malou lest - 
vyfotografovat celý strom nadvakrát na výšku a počítačově ho spojit. 

 

ZA VYCPÁLKEM DO HORNÍ NOVÉ VSI 
A MY V RYCHNOVĚ SI PŘIPOMENÁME I JEHO OTCE 

 
Stalo se tak v polovině června 2009 u příležitosti 60. výročí vzniku folklorního 

souboru písní a tanců Hořeňák na 35. ročníku mezinárodního festivalu 
písní  a   tanců   Pod   Zvičinou.   Vznik   Hořeňáku   je   totiž   spojen 
s rychnovským rodákem a později profesorem pražské Akademie 
múzických umění Vratislavem Vycpálkem (1892 Rychnov nad 
Kněžnou - 1962 Praha), hudebním skladatelem, sběratelem a 
propagátorem lidové písně a folklóru. 

Právě Vratislav Vycpálek stál u kolébky Hořeňáku, když 
kolem sebe soustředil několik mladých lidí z Horní Nové Vsi, nyní 
vesnické části Lázní Bělohradu, vtiskl jim do vínku lásku k lidovému 
tanci, zpěvu a podnítil je k založení souboru. Ti se pak scházeli  - 
původně šest párů, a protože místnost na zkoušky nebyla, nacvičovali a tancovali 
bez hudby; i kroje byly vypůjčené. Soubor - tehdy se říkalo taneční kroužek - obnovil 
zvyk staročeského máje, příležitostně se zúčastňoval národopisných slavností, 
soutěží lidové umělecké tvořivosti, a jak to bývalo, cílevědomější činnost se 
projevovala před nějakým vystoupením. A současnost? 40členný Hořeňák včetně 
12členné muziky organizoval už 35 ročníků mezinárodních slavnosti písní a tanců 
"Pod Zvičinou", účastnil se mnoha přehlídek (např. 19krát byl na folklorním festivalu 
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"U nás na Náchodsku") a natočil svůj vlastní film. Nejde dost dobře obsáhnout 
všechna vystoupení, která soubor měl, ani nejdou uvést všechny diplomy a čestná 
uznání. V sedmi souborových kronikách jsou záznamy o 2663 vystoupeních  do 
konce roku 2008, do zahraničí vycestoval 70krát. Hořeňák kromě toho, že je 
držitelem státních vyznamenání "Za vynikající práci" a „Za zásluhy o 
výstavbu", má také diplom České mírové rady, cenu České hudební 
společnosti Čestné uznání za reprezentaci na XIII. ročníku 
světového festivalu v Kanadě od C.I.O.E.F.F. a I.O.F. 

Z hlediska rychnovského doplňme: My tu měli taky 
soubor lidových písní a tanců Rychnovan, který obětavě vedli 
manželé Říhovi ze základní umělecké školy (nejen v závorkách se 
hrdě hlásím k Rychnovanu, byť nebyl později slavný jako Hořeňák, 
ale i já byl jeho členem). Doplňme, že Vratislav Vycpálek měl za 
manželku Zdenu, dceru rychnovského rodáka Otmara Vaňorného, vynikajícího 
překladatele z řečtiny a latiny; právě ona tam byla přítomna slavnostnímu odhalení 
busty svému manželovi na symbolickém Slavíně mezi kostelem Nejsvětější Trojice a 
starou zvonicí. 

Když hovoříme o Vratislavu Vycpálkovi, nemůžeme nevzpomenout jeho otce 
Josefa Vycpálka (1847-1922), profesora rychnovského 
piaristického gymnázia, kolowratského zámeckého 
archiváře, zakladatele tancepisu a sběratele lidových tanců 
- ten díky zručnému stenografování a kategorizaci kroků 
totiž dokázal zachytit taneční pohyb dopodrobna slovem a 
zahájil tak novou epochu v dokumentaci lidových tanců. Pro 
Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895 pořídil 
obsáhlý  seznam  lidových  tanců  a  za  účast  na  ní  byl 

perzekuován. Od roku 1947 nese jeho jméno nese pražský Soubor písní a tanců 
Josefa Vycpálka. Pamětní deska Josefu Vycpálkovi je na nároží základní umělecké 
školy. 

A další spojitost: Ivanská skála byla jedním z příhodných míst, kde nacházeli 
svůj úkryt nekatolíci v dobách protireformace; připomíná to i nápis na skále: V této 
samotě čeští bratři za krutých pronásledování nalezli útulek poslední. Slzami předků 
zroseno jsouc, toto místo budiž každému věrnému Čechu posvátno. Autorem těchto 
slov byl Josef Vycpálek (1847–1922). Připomeňme z jeho životopisu, že pod jeho 
vedením se v hostinci U Labutě v Rychnově nad Kněžnou 16. září 1882 uskutečnilo 
jedno z prvních představení Prodané nevěsty na českém venkově; za klavírního 
doprovodu zpívali tehdy místní ochotníci, jen v roli Mařenky vystoupila routinovaná 
primadona inšprucké opery slečna Božena Rubešová. Ostatně taky z našeho kraje. 

A kdo má rád literaturu, pak tedy s Josefem Vycpálkem se setkáme v 
zapomenuté knížce Stanislava Jarkovského (to přece byl později slavný Stanislav 
Guth-Jarkovský) Cesta ještě nezarostla v hospodě U Kunců [na jejím místě je nyní 
vietnamské bistro pod Starým náměstím]. V ní se však jmenuje Vyhnálek a přišel na 
setkání po letech mezi své první maturanty z češtiny: „Před osmadvaceti lety sem 
přišel jako mladý supplent, z prvních professorů světských, když gymnasium jakožto 
piaristské bylo zrušeno, a téhle oktávy byl v primě třídním… On to byl, který v nich 
pěstoval símě lásky k vlasti, on uvedl Jezberu na pole literární, on učil „své hochy“ 
práci a povinnosti, když pater Anselmus pro „soukromé záležitosti“ toho dbáti 
nemohl, on jim radil v těžkostech a jich se ujímal, k němu lnuli doposud všichni, jako 
by jejich táta byl. Přávali mu k svátku, a nebylo snad jediného, se kterým by nebyl 
dosud ve spojení přátelském… Ten rok po oktávě [1894] byl pak odtud přesazen do 
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Čech jižních [do Tábora], ale nebylo to poprvé, co od těch dob zavítal sem.“ Že tu byl 
jmenován jako Vyhnálek, už víme, ostatně řeka Kněžna tu nesla jméno Hraběnka… 

Řeč se stočila daleko – z Rychnova nad Kněžnou až do Horní Nové Vsi u 
Lázní Bělohradu. 

 

ZA ŠLÁPOTAMI DO VARNSDORFU 

Všecko začalo tím, že 1. srpna 1974, tedy v období tuhé normalizace a 
roce i měsíci 6. výročí Srpna, vyšla v okresních novinách Jiskra Rychnovska kresba 
zahradníka,  jemuž  někdo  pošlapal  zahrádku  a  on  to  komentuje  slovy  „Kterýpak 

zvíře?“ Podepsáno šifrou JP. Byl to tehdy malér non plus ultra 
– stačilo tuto kresbu pootočit vlevo o 90 stupňů a hned bylo 
jasno: Tou zahrádkou byla Československá republika a ony 
šlápoty udělaly okupační armády Varšavské smlouvy. 

Hledal  jsem   autora,   ptal   se   po   něm   a 
v polistopadové době ho našel, a tak  podávám  svědectví: 
Pod onou značkou JP je neustále aktivní rodák z Chábor u 
Dobrušky (*27. 3. 1925) Josef Poláček, žijící ve Varnsdorfu, 
výtvarník, humoristický kreslíř a člen České unie karikaturistů. 

Od listopadu 2012 nositel nejvyššího ocenění České unie karikaturistů Řádu bílé 
opice  (předchozími  laureáty  ceny  se  stali  například  Jiří  Winter- 
Neprakta, Miroslav Barták, Vladimír Renčín, Jiří Slíva a Vladimír 
Jiránek). Je zakladatelem Syndikátů novinářů a Klubu novinářů 
Pražské jaro, ustaveného 26. listopadu 1989. V roce 1993  k  25. 
výročí Pražského jara vydal spolu s Miroslavem Síglem publikaci Byli 
jsme  při  tom,  jejíž  součástí  je   i   seznam   rehabilitovaných 
novinářů Pražského jara. V roce 2009 přijal čestné občanství 
Varnsdorfu za celoživotní přínos ve výtvarné oblasti. 

A  teď  nechť  ke  kresbě  Šlápot  hovoří  on  sám:  „Tvorba 
kreslených vtipů mi přinášela nejen radost, ale i mnohá trápení, například když můj 
vtip nebyl pochopen a vykládán jinak, než jsem měl na mysli, zejména povýšenci a 
funkcionáři, kteří podezírali každý smích. Jo, byla doba, kdy i humor byl usměrňován. 
Zlá doba, která přinášela všelijaké potíže. Ten můj vtip Šlápoty, otištěný po příchodu 
nevítaných hostů do naší republiky, měl sice značný ohlas, ale já ho odnesl 
odvoláním z funkce redaktora závodního časopisu, zařazením do dělnické profese 
s platem nejméně o tisíc korun nižším a později do přádelny v místnosti bez okna, 
kde místo pevných dveří byly železné mříže. V době normalizace mi byly zakazovány 
výstavy, nemohl jsem ani uvádět výstavy svých kolegů. Pro negativní postoje jsem 
byl nedobrovolně odvezen služebním vozidlem SNB na stanici, tam vyslýchán a 
sepsán protokol o mých aktivitách, o kterých už vyslýchající věděli, zejména  o 
besedě s letci z pražského letiště. Z dotazů jsem měl pocit, že byly odposlouchávány 
moje telefonické rozhovory, navíc jsem se dozvěděl, že na poradě příslušníků SNB 
projednávali, proč bylo povoleno umístění telefonní linky na mou chalupu. “ 

Co o sobě ještě řekl? „Mým rodným krajem je orlické podhůří, kraj 
českých spisovatelů Boženy Němcové, Aloise Jiráska a Karla Poláčka. Často podle 
posledně jmenovaného mě v tisku přejmenovali na Karla a Karlíčkem mě oslovoval i 
František Filipovský, který v rozhlase četl z knihy Bylo nás pět. Ta mě podnítila 
k napsání knihy „Cháboráci a Podbřezáci“ [otiskoval ji na pokračování Dobrušský 
zpravodaj]. Jinak píšu Paměti – je toho už několik obsáhlých svazků, ale to by bylo 
na dlouhé povídání. Obdivuji umění nejen výtvarné, ale i dramatické. Miluji herce, 
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Národní divadlo a Prahu. Seznámil jsem se s mnoha herci a pěvci ze Zlaté kapličky. 
Vznikla  překrásná  přátelství  mj.  s Karlem  Högerem,  Jaroslavem  Vojtou,  Vlastou 
Matulovou,  Josefem  Kemrem,  Gabrielou  Vránovou,  Josefem  Bekem  a  Marií 
Podvalovou. S víc než stovkou umělců jsem uskutečnil pořady v České Lípě a ve 

Varnsdorfu, abych lidem ze všedního dne udělal kousek neděle. 
Tím, že jsem si mohl na herce „sáhnout“, vzniklo KARIKALBUM. 
Zpodobnil jsem Jana Wericha [ve werichovské soutěži získal 1. 
místo za Werichovu karikaturu], Miroslava Horníčka, Ljubu 
Hermanovou, Vladimíra Menšíka, Danu Medřickou, ale i 
Waldemara Matušku, Jitku Molavcovou, Martina Růžka, Josefa 
Kemra a desítky dalších. První samostatnou výstavu jsem měl 

v dobrušském kině v roce 1944 a při bilanci šedesáti let výtvarné činnosti v mé 
osmdesátce jsem mohl uvést 35 vlastních výstav a 232 společných.“ V srpnu 2008 
mně ještě došel od něj dopis, v němž mj. psal, že připravuje svoji stou samostatnou 
výstavu a potom jubilejní ke své pětaosmdesátce a kromě toho "šedesátipští" od 
první výstavy, kterou měl v roce 1944 v Dobrušce. 

Po studiu písmomalířství na Živnostenské škole v Náchodě a na 
Státní grafické škole v Praze, kartografie na Vojenském zeměpisném ústavu v Praze 
odchází do České Lípy, kde se stal v roce 1949 ředitelem Okresního osvětového 
domu. Od roku 1959 byl vedoucím ZK Velveta Varnsdorf, redaktorem podnikového 
časopisu Velvet, textilním výtvarníkem a organizátorem výstavní činnosti místních 
galerií. Vydal několik sbírek exlibris, kreseb, aforismů a básní, ilustroval řadu svých i 
cizích publikací. Dostalo se mu uznání na našich i mezinárodních soutěžích, v italské 
Anconě získal zlatou medaili a pět stříbrných medailí, skoro sedm tisíc kreslených 
vtipů mu  otisklo  víc  než  dvě  stě  časopisů  a  novin.  Ceny  za  exlibris  má  mj. 
z Japonska, Polska, Belgie, Brazílie a Holandska, jeho práce jsou zastoupeny ve 
sbírkách Karlovy univerzity, Národního muzea a Památníku písemnictví v Praze, 
ilustroval publikace pro univerzity v Ústí nad Labem a Liberci atd. 

Čím zakončit? V telefonu se vždycky ozve svým typickým Tady u Poláčků, 
tyká mně, říká hochu, milý příteli a Pepíku, mám z toho radost, a tak končím 
aforismem z jeho „Kaněk“: Vývoj člověka trval velmi dlouho. Nyní vypadá jako já. 
Mimochodem - těch kaněk, tedy perliček ze školních lavic - sesbíral přes 3000. 10. 
srpna 2011 jsem dostal od něj dopis, který končí Na mě se můžeš spolehnout. Tvůj 
Josífek. Tak na zdraví a dík za Šlápoty! P. S. 18. listopadu 2012 odvysílal Český 
rozhlas  6  dokumentární  pásmo  „Kterýpak  zvíře?!“,  věnované  zveřejnění  tohoto 
„závadného“ vtipu v Jiskře Rychnovska a v širších souvislostech také cenzuře a 
humoru v normalizačních sdělovacích prostředcích. Bylo tam o vyšetřování StB i o 
tom, že publikování tohoto vtipu odnesli vyhazovem z práce šéfredaktor Vojtěch 
Vašátko a redaktor Josef Plachetka, který onen vtip do vydání zařadil. 

 
ZA SEKÁČEM CÍSAŘEM DO ZÁHOŘÍ 

 
Nejstarší  zmínku  o  rychnovské  Staré  poště  
na  Pelclově  nábřeží nacházíme  kolem  roku  
1630,  no  a  v  80. letech 18. století je na mapě 
poštovních spojů poprvé uváděn i Rychnov. 
Právě odtud bylo 1792 zřízeno první pravidelné 
poštovní spojení  Rychnova  se  světem.  

Správce dopravčího listů Jana Václava Císaře z Rosenfeldu – byl 

http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=%2Bgeneric2%3A%5e%22%C4%8CRo%2B6%2B%28%C4%8Cesk%C3%BD%2Brozhlas%2B6%29%22%24&amp;offset=10
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i purkmistrem města - jmenovali však skutečným c. k. poštmistrem až roku 1815. Že 
to nebylo je tak, o tom svědčí fakt, že ještě roku 1836 byly nejbližší pošty v 
Náchodě a Vysokém Mýtě. Pro nás je ale Stará pošta jen záminkou k tomu, 
abychom vzpomenuli slavného potentáta. Můžeme-li věřit pověsti, pak zde 
přepřahal císař Josef II. a pokračoval 

k nedalekým Ještěticím. Tam se 
zdržel v lázeňském domě a od 
té doby se tam říká Císařská 
studánka. Chcete podrobněji? 
Pak tedy vezmeme k ruce 
vyprávění Stanislava Dvořáka: 
Josef II. se vydal za svého 
panování na prohlídku českých 
zemí, aby zhlédl 

postup prací na stavbě josefovské pevnosti. Z Ústí nad Orlicí  ujížděl  v  dostavníku  
přes  potštejnskou  vrchovinu,  minul  zříceniny  hradu Potštejna a zastavil u 
hospody, aby si družina odpočinula. Hostinská tehdy umývala podlahu a po 
vstupujícím císaři se ohnala hadrem. Císař šenkýřčino nedopatření shovívavě 
přehlédl a po krátkém odpočinku se vydal přes Vamberk a Lupenici do Rychnova, 
kde byli unavení koně vyměněni. Pak jeli po pravém břehu Kněžny, za bývalou  
nemocniční  zahradou  odbočili  vzhůru  na  cestu  ke  kvasinskému  zámku, přejeli v 
Kvasinách most a dali se na cestu k Ještěticům. Sotva sjeli z mírného návrší do 
údolí, objevila se před nimi dřevěná kaplička s lázeňským domem (vidíme ji na 
obrázku Josefa Martince), v němž se císař s družinou ubytoval. Dříve se však osvěžil 
koupelí ve vodě, vyvěrající ze studánky. Druhého dne se vydal cestou k zámečku 
Skalka a odtud přes Opočno k Josefovu. Během cestování poznal nesjízdnost cest v 
říši, proto nařídil, aby se započalo se stavbou širokých a přímých silnic, dnes známých 
jako císařské a státní. K ještětické studánce každoročně chodilo procesí. Jenom 
jednou průvod vynechal a právě v tom roce bylo krupobití. Od té doby se ani jednou 
na návštěvu kapličky nezapomnělo. Od Solnice vedla cesta ke studánce lukami přes 
dubovou lávku, o níž se vyprávělo, že bude místem setkání císařů celého světa. 
Druhé  svědectví  najdeme  v kronice  obce  Neratov:  Císař  Josef  II.  při  svých 
objížd'kách hranic mocnářství navštívil dvakrát Orlické hory. Poprvé se tak stalo, 
když 7. července 1766 přijel ze Žamberka do Bartošovic, kde ve dvoře tamního 
dolního hostince pojedl chléb s máslem, srdečně se pobavil se šenkýřkou a dal jí 
dukát. V jeho doprovodu byli generálové Laudon, Nostitz, Colloredo Lassoy,  potom  
nejvyšší  stájmistr  kníže  Auersperg  a  plukovník Dietrichstein.  Císař  potom 
pokračoval ve své cestě do Slezska do Nisy k setkání s králem Fridrichem II. 
Podruhé byl 4. září 1779 v Bartošovicích, kde prý vjel na koni do strže, která se 
potom nazývala „císařova díra". Dále pokračoval v cestě směrem na Kunštát, jak 
bylo popsáno v latinské pamětní knize kunštátské fary: Císař Josef II. po překročení 
hranice 4. září v tomto místě nejen obědval, ale i přenocoval a dne 5. po vyslechnutí 
mše pokračoval ve své cestě do Olešnice za doprovodu jasného pana generála 
Wurzera, generála Brauna a jiných generálů. Téhož dne na  pozemku Ignáce Nutze 
sekal oves. Kosa, které císař použil, byla dlouho uschovávána v kunštátském 
kostele.



102  

 
  

 

  V upomínku na tuto událost byl postaven při levé straně silnice z Černé Vody do 
Kunštátu na okraji obce památník s bronzovou bustou císaře. Kamenný podstavec 
tohoto památníku dosud stojí, busta však zmizela.  V Rychnově ani v Ještěticích však 
žádnou památku na císaře pána nemáme, tak zajeďme do Orlického Záhoří. Leží na 
samých hranicích s Polskem mezi Orlickými a Bystřickými horami, je  tam  studeno  po  
celý  rok  a  lidé  odtamtud  mají  nejdál  do okresního města, tedy k nám do Rychnova. 
Málokdo ví, že tato vesnice, kde žijí snad tři stovky obyvatel, bývala do roku 1945 
městem. Obávám se, že by ani v bývalém televizním   Milionáři   neuhádla   nápověda,   
jak    že    se    Orlické    Záhoří původně jmenovalo, a to v něm žilo 3500 lidí, mělo 25 
hotelů a ubytovacích hostinců. Správná odpověď: Kunštát v Čechách a německy 
Kronstadt. A kdopak z našinců tuší, že tu měla vést i železniční trať? To bylo tak: Těsně 
před vypuknutím 1. světové války ještě za Franze Josefa, co byl císařem 68 let, bylo 
založeno družstvo, jehož úkolem byla výstavba Orlické dráhy z Rokytnice v Orlických 
horách přes Bartošovice, Orlické Záhoří a Trčkov - tam měla trať překračovat hranice 
do Bad Reinerzu v Německu, nynějších polských Lázní Dušníky. V důsledku vypuknutí 
války však její stavba nebyla dokončena a z dráhy zůstala jen budova nádraží v 
Orlickém Záhoří, která teď slouží Celní správě. 

Ale kdeže je o císaři pánu sekáčovi? Ještě chvilku počkejme, nikam 
nespěcháme. Naši, jedoucí do Rakouska, znají v centru Vídně vedle Hofburgu pomník 
Marie Terezie a v jednom menším městě cestou z Mikulova do rakouské metropole si 
možná všimnou sochy jejího syna císaře Josefa II. Nebo v našem Josefově, kousek od 
vstupu do kasemat. No a busta stejného císaře pána Josefa II. je právě 
v Orlickém Záhoří na památníku. V jeho průčelí je na černé desce šedý 
německy psaný nápis, dole s jeho českým překladem na malé zlatově 
žluté tabulce NA TOMTO MÍSTĚ CÍSAŘ JOSEF II. 5. ZÁŘÍ 1779 SEKAL 
OVES. Čestný pionýrský, jen si toho málokdo všimne. Přitom je ten 
památník vedle silnice, vedoucí k novému hraničnímu přechodu Orlické 
Záhoří - Mostowice. Jo, ta kosa, s kterou císař pán sekal, patřila jistému 
panu Nutzovi a byla léta letoucí v místním kostele. Ale to raději se 
podívejme  vpravo na fotografii tohoto pomníku ze září roku 2007. 
P. S. Nechci být šťouravý, ale kdopak ví, že Josef II. měl sochu i v Rokytnici v Orlických 
horách? Když si do Rokytnice zajedete, tak malinký kousek od místa, kde býval pomník 
císaře pána, je od 28. října 2004 busta TGM (náměstí nese jeho jméno už od roku 
1990). 

 
ZA POTOMKEM 

POBĚLOHORSKÝCH 
EXULANTŮ DO 

ZIELENIECE 
RÜBARTSCH = ČESKY RYBÁŘ 



103  

 
 

 
 

 
 

Vydejme se do Orlických hor na Vrchmezí a Šerlich. Že to tam znáte jako své 
boty? V tom případě – řečeno s klasikem českého humoru – kontrolní otázka: Který 
z vrcholků Orlických hor býval nazýván Humeničný vrch? 1084 metrů vysoký 
Humeničný vrch, německy Hohe Mense a polsky Orlica, se česky jmenuje Vrchmezí. 
Roku 1880 na něm vybudoval Heinrich Rübartsch z nedalekého Zieleniece, 
tehdejšího Grünwaldu, 16metrovou vyhlídkovou věž a o tři roky později i chatu. Pro 
nás je pozoruhodné, že onen pán s plnovousem a smrkovou snítkou za kloboukem 
byl potomkem českých protestantských exulantů Rybářových ze Strakonicka po 
30leté válce a že tato chata (tehdy stála už na území pruského Slezska) poskytovala 
přístřeší i východočeským poutníkům, kteří s procesím procházeli do  Vambeřic; 
tehdy se německy jmenovaly Albendorf a nyní polsky Wambierzyce. Později Heinrich 
Rübartsch vybudoval ještě druhou, o tři metry nižší, rozhlednu na Šerlichu v místě 
známé Masarykovy chaty; tehdy na výstavbu oné rozhledny získal povolení knížete 
Colloreda–Mansfelda. Když už je o knížeti pánu zmínka, pak právě od něj dostal 
Rübartsch darem několik párů lyží, které si šlechtic přivezl z Norska. Při 
Rübartschových aktivitách  se  nedivíme,  že  se  pak  stal  průkopníkem  lyžování 
v Orlických horách. 

Jenže. Chata na Vrchmezí vyhořela 1946, rozhledna se rozpadla a na místě 
té druhé – na Šerlichu – stojí od roku 1925 let Masarykova 
chata. My taky víme, že v Zielenieci při silnici směr Dušníky 
(Duszniki-Zdrój), malý kousek pod Masarykovou chatou, byla 
v prosinci roku 2000 odhalena pamětní deska Heinrichu 
Rübartschovi. Jestli vám to nestačilo, pak vězte, že 
Rübartschovým pravnukem je náměstek   hejtmana   
Královéhradeckého   kraje   Helmut 

Dohnálek, no a jeho manželkou mistryně světa ve sbibobech Irena Francová– 
Dohnálková. Tak takhle je svět malý – od českých protestantů po 30leté válce přes 
průkopníka lyžařství v Orlických horách jsme se dostali až k mistryni světa.Tady 
bychom mohli končit, ale pokud chcete nahlédnout do dvou historických průvodců, 
pak čtěme: 

Vystupování z Olešnice v Orlických horách na Vrchmezí trvá při volné chůzi 
půl druhé hodiny, a že cesta vede lesem, neunavíš se příliš. Péčí spolku turistů ve 
Vratislavi označen při rozcestích směr, kterým se 

výletník má bráti, nápisem arci pouze německým,    
někde  naráženy  do  země  jen  obílené  koly,  asi 
metr zvýší. 

Kdo kráčí od paty vrchu stále týmž přímým jihovýchodním směrem, tomu 
téměř nelze zblouditi. Nad hlavou ševel temného lesa, ve větvích cvrlikání pěvcův, 
kolkol bzukot nesčetného hmyzu provází chodce při pozvolném stoupání po táhlém 
úbočí. Pojednou rozesvětlí se před námi, mezi větvemi prokmitává šindelová střecha, 

ještě snad 50 kroků a jsme na 
mýtině, na vrcholu  Vrchmezí, 
kterýž Němci přezvali Hohe 
Mense. Před námi stojí prkenná 
bouda s pyšným názvem 
"restaurace" a opodál ze silných 
břeven sroubená čtyřpatrová      
věž      "rozhledna". 

Nějakých sto kroků za rozhlednou je nejvyšší místo Vrchmezí, a 

to na půdě české. Ani nevíme, že vešedše do restaurace, jsme za hranicemi vlasti, v 
pruském Slezsku. Vystoupení na rozhlednu je zdarma. Na vrcholu je na zvláštním 
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podstavci upevněn  vodorovně  kotouč, na něm+ stran světových naznačena jsou 
místa, která lze viděti. Jinak by se pozorovatel sotva vyznal. Vyhlídka se zdejší 
rozhledny bohatě odmění za námahu cesty. Pohled ten nelze vylíčiti, nelze popsati! 
Ještě stůjž zde zmínka o jedné zvláštnosti na Vrchmezí. Při hostinci stojí 
venku několik stolů s lavicemi. Jeden z nich postaven tak, že po jedné jeho 
straně sedí hosté v Čechách, při protější však již v Prusku. (Čeněk Kalandra: 
Krajina  Orlická, vydáno jako 7. svazek edice KČT "Českým krajem" v Praze roku 
1895) 

Vrchmezí. (Hohe Mense, 1083). Rozhledna zřízená od kladského spolku 
turistů je 28 m vysoká; velmi dobrý hostinec Rübartschův, z emigrantské české 
rodiny Rybářův ze Strakonic; rád ukáže Pelclovu českou kroniku. Nocleh 1.-, 1.50. 
Vyhlídka z Vrchmezí je všestranná a úchvatně krásná. K severu a východu celé 
hrabství Kladské, lemované horami Sovími a Rychlebskými, s ohromnou skupinou 
Králického Sněžníku s vysokou rozhlednou, za ním Jeseníky a před ním oba 
hřebeny Orlických hor s údolím Divoké Orlice s řadou dědin; k severu velbloudí hřbet 
Hejšoviny a táhlé stěny Broumovské. Do Čech viděti je přes Olešnici až na 
Krkonoše, na Středohoří, Kunětickou horu, k Hradci Králové až na Vamberk. (Čeněk 
Chyský, Hory Orlické, 1913) 

Čeněk Chyský? Ten v letech 1905-1921 přece působil na rychnovském 
gymnáziu, 1916-1918 obnovil již zcela zničené i zaniklé turistické cesty, vytyčil nové 
a stal se znalcem Orlických hor. Byl autorem prvních českých turistických průvodců 
po Orlických horách, ten první pod názvem Vzhůru do Orlických hor vydal v roce 
1911 a poslední nesl název Na Jiráskově cestě. Tento aktivní funkcionář 
rychnovského Klubu českých turistů i po přeložení do Prahy v roce 1921 pokračoval 
v propagaci Orlických hor, organizoval do nich početné výpravy i školní výlety, 
ostatně se zachoval i jeho podpis v jedné z návštěvních knih Rübartschova hostince 
u  data  26.  5.  1922.  Ty,  ohněm  a  vodou  poškozené,  ale  zachráněné,  najdeme 
v rychnovském okresním archivu. Tak si tu můžeme třeba přečíst u data 14. 9. 1888 
jméno Emanuel Veselík, tedy onen pan učitel z Poláčkova Bylo nás pět; o kterém 
píše 1914 i Guth-Jarkovský v Babím létě. 

.Že jsme byli mimo Rychnov? Ano, jen nezapomeňme, že Irena Dohnálková je 
rodilá Rychnovačka Irenka Francová (učil jsem jejího tatínka) a se svým manželem 
Helmutem Dohnálkem tu bydlí. Vidíme je na obrázku se synkem Dominikem v létě 
2008. V září 2012 byl odhalen na české straně Vrchmezí památník, připomínající, 
že na tento vrchol 1779 vystoupil císař Josef II., 1800 pak americký velvyslanec v 
Prusku John Quincy Adams, který se stal později šestým prezidentem Spojených 
států amerických, a 1826 během svého pobytu v blízkých Dušníkách (tehdy to byl 
Bad Reinerz) hudební skladatel Frédéric Chopin. Můžete hádat, za čí přítomnosti byl 
památník odhalen – Rübartschova  pravnuka Helmuta. 

 

ZA POLODRAHOKAMY NA 
RYCHNOVSKO 

NA KUS ŘEČI S MINERALOGEM 
 

Gemologie je aplikovaná 
mineralogie, zabývající se drahými 
kameny a zkoumající vznik, lokaci, 
vlastnosti a technologie zpracování 
přírodních   materiálů   -   drahokamů   a 

polodrahokamů. Zaměřuje se na jejich identifikaci a rozlišení 
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od umělých (syntetických) kamenů. 
V té souvislosti moje naivní otázka: Lze v okolí Rychnova nalézt 

polodrahokamy? Výklad jsem dostal od mineraloga, který se zabývá všemi minerály, 
především těmi, které se nalézají v bývalém Československu, tedy nejenom těmi 
drahými kameny, Bohumila Moravce, syna rychnovského sochaře Jana Moravce, a 
tak věrně tlumočím: Jaspis je výrazně skvrnitě zbarvená - v tomto případě oxidy 
železa - odrůda  chalcedonu. Chalcedon patří mezi skrytě krystalované 
(kryptokrystalické, složené z mikroskopických krystalů) drahokamové odrůdy 
křemene. Od pojmu polodrahokam se dnes v gemologii opouští. V jeho drobných 
dutinkách se zde nalézají drobné bělavé krystalky křemene až čirého křišťálu. Ten, 
co tu Bohumil Moravec drží v rukou, pochází z horního konce Lukavice od kóty 
Rovník. V těchto místech byl důl na železnou rudu, která se do poloviny 19. století 
dolovala pro skuhrovskou huť. Železnou rudou zde byl hematit, šedočerný, občas 
kovově lesklý minerál, tvoří zde vrstevnaté polohy, vzácně v dutinkách vytváří drobné 
lesklé krystalky. Na tamních pozůstatcích po těžbě (rozvláčených haldičkách) se dále 
vzácně nalezly fialové krystaly ametystu (také drahokamová odrůda křemene), bílé 
tabulkovité krystaly barytu, zelenavé povlaky malachitu a černé náteky oxidů 
manganu, tzv. psilomelan. 

V Lukavici je ještě jedno naleziště železné rudy. tvoří několik metrů silnou 
polohu, která začíná přibližně ve středu vsi a pokračuje po západním okraji obce až 
na Slavěnku, kde vychází na povrch. Jedná se tzv. lateritické ložisko; laterit, jinak 
známější pod názvem bauxit. Nejde o minerál, ale v podstatě o horninu vzniklou v 
minulosti tropickým zvětráváním. Má hnědou barvu, často má tzv. pisolotickou 
strukturu (jako by byla složena z drobných semínek). Na jejím chemickém složeni se 
podílejí především oxidy a hydroxidy železa (obsah Fe 25-30 %), oxidy a hydroxidy 
hliníku (obsah Al obdobný jako u Fe). Proto bylo ložisko v období okolo 2. světové 
války geologicky zkoumáno jako potenciální zdroj hliníkové rudy. 

Achát se od jaspisu se liší v podstatě jenom výrazným pruhováním. Tenhle byl 
nalezen v bývalém lomu v Panské Habrové a tvořil žilnou výplň trhliny zdejšího 
amfibolitu. Mimo acháty se zde v době těžby nacházely na trhlinách amfibolitu pěkné 
dutiny vystlané bělavýmí krystaly kalcitu (vápence), vzácnější byl tabulkovitý bílý 
baryt, případně drobné, také bílé sloupcovité krystalky rozpadavého laumontitu. Pyrit 
v podobě zlatistých krystalků a zrnitých útvarů zarůstal přímo do horniny. Za zmínku 
by snad ještě stály hlízovité konkrece pyritu až 5 cm velké, nacházející se v 
příležitostných výkopech v katastru Rychnova. Ty se nacházejí společně s poměrně 
hojnými schránkami mlžů rodu inoceramus ve zdejších slínovcích (opukách). Na 
povrchu jsou tyto útvary navětralé, rezavé. Teprve po rozpůlení se objeví zajímavá 
paprsčitá struktura a kovový zlatistý vzhled. Na výchozech slínovců, např. ve Spále 
nad řekou Kněžnou v Rychnově se daly najít deskovité výplně jeho trhlin, tvořené 
nažloutlým štěpným krystalickým kalcitem. Rychnov a jeho blízké i vzdálenější okolí 
je bohužel mineralogicky chudé. Tak končil svůj výklad mineralog Bohumil Moravec. 
Dík. 

ZA GOČÁREM DO RADNICE 

V dubnu 2011 novým přírůstkem  muzea 
hraček, jež vzniklo v květnu 2005 v prvním poschodí 
radnice z roku 1804 na Starém náměstí v Rychnově nad 
Kněžnou (v ní dopsala roku 1825 svoji slavnou Domácí 
kuchařku M. D. Rettigová), je novinka - unikátní atypický 
domeček   pro   panenky,   i   se   schodištěm,   pokojíky, 
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koupelnou a na střeše s bazénem a tenisovým kurtem (po jeho odklopení se objeví 
svítidla, jež zajišťují osvětlení všech místností). Vytvořil jej slavný český architekt 
Josef Gočár (1880– 1945), jehož díla z kubistického a funkcionalistického období 
patří k vrcholům české moderní architektury. Vysoce oceňován je také jeho podíl 
na urbanistických koncepcích některých měst, zejména Hradce  Králové. 
Mimochodem – jeho žák Oldřich Šmída byl architektem budovy rychnovského 
okresního (nyní městského) úřadu v Havlíčkově ulici. Novinkou je i panenka podomní 
obchodnice s poctivými bavlněnými kostičkovanými punčochami a stařičká školní 
třída. 

Co jiného k vidění? Tak např. stavebnice z roku 1900 s přebalem, na němž 
jakýsi profesor přírodovědy má na zádech plechovou schránku, z které vyskakuje 
různá havěť. Překvapením pro příchozí je, že tuto plechovou schránku s odklápěcím 
víčkem tady vidí ve skutečnosti. Připomíná nám, že to byla velmi oblíbená hračka 
tehdejších dětí, kdy chodily hodně do přírody, odchytávaly různé živočichy a v těchto 
schránkách si je přinášely domů. 

Nejen holčičky zaujmou další nové exponáty - americké papírové vystřihovací 
panenky i s původní kazetou z přelomu 19. a 20. století. Na ty panenky v dobovém 
oblečení (vzadu se stojánky) pak děti vystřihávaly a zavěšovaly šatičky. A protože 
byly vedeny k manuální zručnosti, mohly si je i vyšívat (šatičky byly prodírkovány). 
Vedle upoutá dětský kloboučnický obchod z doby kolem roku 1910, kdy si dámy 
hodně kupovaly klobouky; taková prosperující kloboučnictví byla v každém, i menším 
městečku. 

Najdeme tu i kdysi velmi slavné Richterovy kostičky z roku 1880, zvané taky 
kotvové nebo ankrové (Anker = německy kotva) z Rudolfstadtu. Jejich zvláštností byl 
patentovaný materiál (v ruce působí jako kámen, přitom šlo o barvený písek a 
plavenou křídu, která se dávala do forem a sušila za vysokých teplot osm dnů), na 
tehdejší dobu velmi moderní stavebnice; z ní se daly dělat mozaiky a třeba i 
hlavolamy. Tehdy šlo o nadčasového výrobce, který hodně investoval do inzerce a 
vydával i nádherné propagační čtyřjazyčné (německy, česky, polsky a maďarsky) 
barevné propagační letáčky k těmto stavebnicím. 

Z hlediska regionálního je tu překvapivá i Boučkova abeceda Mami, už píši 
(továrnu měl naproti rychnovskému pivovaru) a dětský kočárek osmipérák BESOL, 
výrobek Kovodružstva Rychnov nad Kněžnou. 

V expozici M. D. Rettigové vidíme i nůžky na zakracování knotů, tzv. kratiknot, 
dále pak nástroj na vykrajování jádřinců (vytvořil krásnou spirálku) a taky důmyslný 
louskáček na ořechy (zaklapneme a skořápky se nerozletí po místnosti). Toto 
muzeum je totiž přesně tam, kde v letech 1824 – 1834 měli byt manželé Jan Alois 
Sudiprav Rettig, rodák z nedalekých Kvasin, a jeho manželka Magdalena Dobromila 
Rettigová ta právě zde dopsala svoji slavnou Domácí kuchařku. 
Návštěvníci uvidí dobové kuchyňské a domácí věci, jako valchu, 
máselnici, zvon na praní prádla, ruční pračku, kuchyňskou polici, 
žehličku na dřevěné uhlí i s podložkou, hrnek povidlák, různé 
sběračky, kvedlačky, ale taky šťouchadlo na brambory a parádní 
vyšívané utěrky. Návštěvníka asi zaujmou i další součásti každé 
tehdejší domácnosti, jako byla bible, ale stejně tak domácí oděv 
z doby Magdaleny Dobromily, slunečník, ručně vyšívaná kabelka, 
široký slámový klobouk s pentlí a vlčími máky, ručně háčkované 
rukavičky, pléd a zachovalý cestovní kufřík. 

Toto muzeum hraček ve třech místnostech ročně navštíví 
přes pět tisíc lidí, expozice byla už předtím podstatně rozšířena a obohacena o 
typicky český fenomén – čtyři domácí loutková divadla i s dobovou dokumentací, 
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mezi nimi i o loutkové divadlo Vojtěcha Suchardy z Nové Paky; v něm bývalo až 130 
loutek, třeba i vlk v babiččině čepci. Z přírůstků zaujme i dávno zapomenutá hra 
Slavní mužové čeští, návštěvníci tu mj. najdou habešánka (jeho prodejem ve 30. 
letech 20. století podporovali naši lidé Habešany proti italským fašistům) i panenky 
v podobě Shirley Templové, dětské hvězdy amerického filmu, ale i panenka - 
jeptiška. Z dalších exponátů tu je k vidění (a slyšení) hrací strojek symphonion se 
třicítkou  dírkovaných  desek,  dětská  expozice  je  obohacena  o  dětskou  žehličku 
s tělískem a podstavečkem pro ni, o dětský mandl, sporáček, laternu magiku na film i 
skleněné diapozitivy, kde se svítilo svíčkou, i dětský ponk s nářadím. 

Muzeum hraček zahrnuje období od roku 1880 do 60. let 20. století. K vidění 
jsou hračky převážně německé - výrobci panenek s porcelánovou hlavičkou byli totiž 
hlavně v Německu kolem Sonnenbergu u Waldhausu a tradici tam nepřerval totalitní 
systém jako u nás. Ze vzácných exponátů zde jsou i panenky i české; v okolí 
Karlových Var bylo 80 porcelánek, které se zabývaly výrobou porcelánových 
panenek. Další zemí, kde se panenky vyráběly, byla Francie, u nás to byli 
menšinoví výrobci panenek při porcelánkách, i když jejich těla s kloubovýma 
rukama a nohama vyráběli domáčtí dělníci. Bohužel takových panenek se zachovalo 
málo. V tomto muzeu najdeme stovku panenek s porcelánovou hlavou, z jiných 
materiálů  pak  další  stovku,  k   tomu   kočárky,   pokojíčky,   dobové   fotografie 
atd. Příchozího nejspíš překvapí, že byly i panenky charakterové, vyráběné podle 
skutečného dítěte, či textilní panenky budoárové; tyto "panenky na pohovku", které 
nebyly určeny ke hraní, byly vždy elegantně, módně oblečené do interiéru 20. a 30. 
let  20. století. Vyráběly se z látky a jejich  oblečení bylo kvalitní a nákladné. 

K vidění tu je mj. z přelomu 19. a 20. století nádherná 120 cm vysoká panna s 
porcelánovou hlavou v dobovém oblečení a další budoárové panenky, které byly 
určeny jen jako dekorace do bohatých domácností, a tomu taky odpovídala i výbava 
panenek, jako bylo převlečení no noc a na  vycházky. 

V druhé místnosti najdeme exponáty do 30. let 20. století - zaujme dobový 
pokojíček z roku 1930 s funkčním osvětlením a původním nábytkem. To byla doba, 
kdy byly běžné celuloidové panenky - ty se vyráběly vedle porcelánových už od 
přelomu 19. a 20. století (kolem roku 1900 byl celuloid daleko dražší než 
porcelán). Používaly se i tzv. papírmaše (papiermache), forma byla stejná jako u 
porcelánových, ale plnila se právě touto papírovou masou. Tyto panenky, určené 
spíš pro chudé děti, byly ale stejně krásné, stejně sdělné jako ty porcelánové, a často 
měly i mrkací oči. Rozdíl? Tyhle panenky jsou ohrané, s porcelánovými si totiž 
kolikrát děti ani nesměly hrát. Čeští výrobci úzce spolupracovali s Francií, a tak naše 
panenky z 30. let jsou hodně podobné panenkám francouzským. 

Ve třetí místnosti jsou k vidění kočárky ze 40., 50. i počátku 60. let, jeden z 
nich - z 20. let - patřil rodině továrníka z Třebechovic pod Orebem.  Dál  tu 
najdeme knihy z 30. let, jako byli Marbulínci, Hráčci, a nechybí ani Ferda mravenec. 
Kuchyňská linečka, naprosto stejná jako v té velké kuchyni, co měla maminka, v 
kuchyňce uhláček, v pokojíčcích kamínka a dokonce tenkostěnný porcelánový 
servisek. 

Expozice   je   doplněna   dobovými   fotografiemi,    dvěma    funkčními 
parními strojky, ten jeden tu předvádí (je na elektriku, získali ho v hodně zbídačelém 
stavu), ten druhý není v provozu - z bezpečnostních důvodů nelze tu zapalovat 
pevný líh. Zaujme originální stavebnice Märklin i s původními přebaly, vláček z 50. 
let, kompletní české Štorchovo loutkové divadlo z doby kolem roku 1930 včetně 
bedny se zasunutými kulisami. Výčet by byl dlouhý - obchod z roku 1930, který se 
vyráběl v Ústí nad Orlicí, k tomu pohádkové knížečky reklamy, co se dávaly ke 
každému  zboží  (z  jedné  strany  byla  reklama,  z  druhé  pohádka),  formičky  na 
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cukroví, divadélko s plochými loutkami, dřevěné kostky v původní krabici, 
maňásci, precizně vyrobená panenkovská houpačka z přelomu 19. a 20. století. 

"Naše muzeum se věnuje hlavně českým hračkám, které obklopovaly české 
děti do roku 1965. Je tu tak i miniaturní dětská televizka s kompletními pohádkami, 
které se posunovaly na kotoučcích a kde na obrazovce běžel jakoby příběh. 
Holčičky zaujme i původní fungující panenkovský fén na ploché baterie," dodala 
průvodkyně Miroslava Pecháčková, která začala sbírat panenky kolem roku 1990. 

 
 

 

ZA BOŽOU MODRÝM KE KOLÁŘI DO 
CHALOUPEK 

 
K 90. VÝROČÍ NAROZENÍ LEGENDÁRNÍHO HOKEJOVÉHO BRANKÁŘE O 

CHALOUPKÁCH, ALE HLAVNĚ O BOŽOVI MODRÉM 
Úvodem krátce ke slovu Chaloupky. Karel Poláček v 

románu Vyprodáno o nich píše: Mimoděk zabloudil Jaroslav 
v čtvrt chudiny, která se nazývá Chaloupka. Jednopatrové 
dřevěné baráky se tisknou k opukové stráni; na každém dvoře 
je otep klestí a vítr tu nadouvá modré a pruhované prádlo. 
Baráky   zírají  do  strouhy,   zbarvené  duhovou  mastnotou. 
Hřmotné a řečné ženy tu máchají prádlo. Páchne mydlinkami 

a koňskou močí. Kdysi, vzpomíná desátník, bylo tu plno zlých psů a ukrutných dětí, 
které se vrhaly na městsky oděného kluka. 

 
Asi zaujalo slovo Chaloupka. U Poláčka to však není jednotné číslo, ale 

pomnožné ve významu Chaloupky. Na jejich konci je dům čp. 393, kde žil a měl svoji 
dílnu kolář Oldřich Šklíba (1902-1982), výrobce hokejek pro československé národní 
mužstvo v letech 1947-1949. Na brankářskou hůl, s níž na mistrovství světa ve 
Stockholmu v zimě 1949 hrál legendární Boža Modrý, měl kolář Oldřich Šklíba 
dokonce patent (oba na společném snímku) Přepišme téměř nečitelná slova z 
dobové kolorované fotografie brankářů Boži Modrého a Josefa Jirky, na niž mu Boža 
Modrý napsal: S brankářskou holí „Š“ absolvoval jsem mistrovství světa 1949 ve 
Stockholmu  a  byla  mi  vydatným  pomocníkem,  hlavně  při 
historickém utkání finale ČSR-Švédsko. Je to dokonalá hůl čsl. 
výroby, která se konečně vyrovná a předčí hole kanadské. Ing. 
Boža Modrý. 

Boža Modrý (stavební inženýr Bohumil Modrý) se 
narodil 24. září 1916 v Praze, kde jeho otec byl řidičem 
tramvaje, a po 2. světové válce bydlel s rodiči a dvěma sestrami 
v Lanškrouně. Hokej začal hrát 1936 a o rok později chytal za 
národní mužstvo na mistrovství světa jako odchovanec 
pražského LTC. 1947 v Praze vybojovalo hokejové mužstvo - 
jako první v historii - titul mistra světa pro Československo, o rok 
později bylo druhé na olympiádě ve Svatém Mořici a ve Stockholmu v zimě roku 
1949 se československé mužstvo stalo podruhé mistrem světa. V listopadu 1948 
bylo těžce postiženo smrtí šesti členů při leteckém neštěstí nad Lamanšským 
průlivem a další hráče ztratilo poúnorovou emigrací. Přes tyto ztráty dokázalo na 
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mistrovství světa ve Stockholmu završit tříletou sérii, během níž získalo dva tituly 
mistrů světa, tři evropské primáty a ze zimní olympiády stříbrné medaile. Po návratu 
sklízeli naši „zlatí hoši" za své úspěchy pocty, ovace a uznání, dokonce i od 
nejvyšších představitelů poúnorového režimu. Pak ale přišel rok 1950. Naše 
reprezentace se poctivě připravovala na mistrovství světa v Londýně, kde chtěla 
obhájit prvenství. Do konečné sestavy byl nominován i Boža Modrý, ale výprava do 
města na Temži neodletěla. Podrobnosti známe od jeho spoluhráče 78letého 
Gustava (správně Augustina) a, který přijel v květnu 2006 na pozvání rychnovského 
výboru PTP do Čestic (viz následující rozhovor): V sobotu 11. března 1950 byli 
odvoláni z ruzyňského letiště, museli se vrátit domů a odlet byl odsunut na pondělí. V 
pondělí ve chvílích, kdy v Londýně probíhalo slavnostní zahájení mistrovství světa, je 
zatkla StB a byli obviněni z pokusu o emigraci. A přestože se žalobcům nepodařilo 
dokázat úmysl hokejistů emigrovat, byli všichni obviněni a odsouzeni 7. října 1950: 

Bohumil Modrý - mistr světa 1947 a 1949, držitel stříbra z olympijských her 
1948. V roce 1948 pozván oficiálně hrát do NHL, ale odmítl. Odsouzen k 15 letům 
odnětí svobody. Zemřel předčasně v roce 1963 (ve 46 letech) na následky práce v 
uranových dolech. Augustin Bubník - mistr světa 1949, odsouzen ke 14 letům 
odnětí svobody. Stanislav Konopásek - mistr světa 1947 a 1949, držitel stříbra z 
olympijských her 1948. Považován za jednoho z nejlepších útočníků Evropy. V 50 
mezistátních zápasech nastřílel 69 gólů. Odsouzen ke 12 letům odnětí svobody. 
Václav Roziňák - mistr světa 1947 a 1949, držitel stříbra z olympijských her 1948. 
Odsouzen k 10 letům odnětí svobody. Vladimír Kobranov - mistr světa 1949, 
odsouzen k 10 letům odnětí svobody. Josef Jirka - mistr světa 1949, odsouzen k 6 
letům odnětí svobody. Zlatomír Červený - odsouzen ke 3 letům odnětí svobody. 
Jiří Macelis - mistr světa 1949, odsouzen ke 2 letům odnětí svobody. Antonín 
Španinger - odsouzen k 1 roku odnětí svobody. Přemysl Hajný - mistr světa 1949, 
odsouzen k 1 roku odnětí svobody. Josef Stock - odsouzen k 8 měsícům odnětí 
svobody. 

Hokejoví hráči byli zavřeni až do léta ve věznici v Plzni na Borech a poté 
převezeni do uranových dolů v Jáchymově, kde jako ostatní vězňové pracovali bez 
jakékoliv průběžné kontroly, měření a sledování radioaktivního záření. Boža Modrý 
pracoval v šachtě i na povrchu. Civilní profese inženýra stavaře mu pomohla dostat 
se po čase z Jáchymova, ne však z vězení. Pracoval v projekční skupině 
ministerstva vnitra, která působila ve věznicích v Opavě a v Praze na Pankráci. 

Život Eriky Modré po zatčení jejího manžela nebyl jednoduchý, zůstala sama 
se  dvěma dcerami  Blankou  a  Alenou.  Pět let  čekala na  svého muže,  až vyjde 
z kriminálu, a dalších 8 let se dívala na jeho pomalé umírání. Bohumil Modrý zemřel 
21. července 1963 ve věku 47 let. 

P. S. Brankářská hůl s podpisy hokejových reprezentantů byla poprvé 
vystavena v roce 1994 jeden měsíc v lanškrounském muzeu u příležitosti odhalení 
pomníčku Božovi Modrému a pojmenování jedné ulice jeho jménem. Podruhé jeden 
den 4. listopadu 2008 v Síni slávy pražské O2 Sazka arény u příležitosti 100. výročí 
československého hokeje před slavnostním zahájením zápasu Česko – Slovensko a 
9. září 2009 ji tam dlouhodobě zapůjčil synovec Oldřicha Šklíby bývalý místostarosta 
Rychnova Jaroslav Kos. Tam ji od něho převzal 81letý Gusta Bubník a uložil do 
vitriny v Síni slávy. Víc k tomuto tématu můj rozhovor s Gustavem Bubníkem, 
uveřejněný na http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2009030048. 

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2009030048
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VYPRÁVĚJ, JAK UTOPIT PRASE VE 
VANNĚ 

O KOMUNISTICKÉM MONSTRPROCESU 
 

Když Rychnováci zachránili Vojtu Náprstka po pádu 
revoluce 1848 před jistou smrtí tak, že ho z města vyvezli pod fůrou 
hnoje, když za komunistů byl v Častolovicích odstřelen barokní špitál, 
když v Solnici nechali komunisté zničit reliéf Ladislava Šalouna 
(tvůrce Husova pomníku na Staroměstském náměstí) jen proto, že na 
něm byl zobrazen TGM, a nahradit komunistickými symboly (o tom 
tady Od Šalouna k šalomu), tak proč by si někdo za minulého režimu 
nemohl chovat v  bytě čuníka ausgerechnet ve vanně, řečeno po 

rychnovsku [n-n] nebo s rozlišením (disimilací) ve vadně. Jo, jo,  tak je pravověrně 
v tomto nářečí [n-n] i [d-n]. Vy si vzpomenete na povídku Šimka a Grossmanna Jak 
jsme chovali  užitečné  zvíře,  v  Semaforu  ji  diváci  brali  jako  krásnej  fór.  Jenže 
v Rychnově se to roku 1956 skutečně stalo, a tak buďme s Janem Ámosem názorní: 
Jedna rychnovská rodina chovala v koupelně prasátko, a proto se kvůli němu ani 
nekoupali. Zvíře rostlo a rostlo, až dosáhlo jateční váhy, a tak se rozhodli, že ho ve 
vaně utopí. To se jim ale nepodařilo, byt vytopili a prase raději nechali zabít. Nic 
vymyšleno,  přátelé.  Ti,  kdo  to  zvíře  takto  chovali,  byla  rodina 
dělnického prokurátora H. (*1923), který na své místo do 
poláčkovského okresního města nastoupil v listopadu 1952. 
Dodáme, že po devíti letech přešel na nové působiště do Náchoda, 
a můžeme tento odstaveček poslat do Semaforu, aby si ho přiložili 
k oné povídce Š+G. Od prasete, málem utopenému ve vanně, 
přejděme ke svědectví o tomto potentátovi. S jeho jménem byl totiž 
mj. spojen veřejný monstrproces v rychnovském Domě osvěty (nyní 
Pelclově divadle), kdy on i soudci seděli na jevišti a souzení byli přivezeni v poutech 
z královéhradecké věznice. V době přelíčení byla instalována velitelstvím veřejné 
bezpečnosti v Domě osvěty výstavka, která byl hlášena veřejnosti velkou tabulí před 
vchodem a na které byl nápis: Výstavka materiálu rozkrádačů majetku Kouřima a 
spol. ve vestibulu. Účastníci veřejného přelíčení měli možnost shlédnouti množství 
zboží velmi hledaného, které obžalované zcizili na úkor všeobecných potřeb 
národohospodářských. K této citaci z kroniky města doplňme článek Tentokrát jim to 
nevyjde, který uveřejnila 14. června 1958 Jiskra Rychnovska v rubrice „Ze soudní 
síně“: Majetek rodiny Kouřimovy dosahoval milionu, že starý pán byl velmi šikovným 
obchodníkem a uměl v tom chodit. Nejprve byl majitelem velkého obchodu a skladu 
ve Skuhrově nad Bělou, a poněvadž obchod vynášel a pan Kouřim nevěděl, co 
s penězi, našel si za společníka Pohla a založili spolu firmu v Bílém Újezdě. V ní měl 
hlavní slovo Kouřim, jehož podíl byl 53 % a Pohlův 27 %. Zbytek dostal Kouřimův zeť 
Zbyšek Středa, který se stal po sňatku dalším společníkem. Že obchody této továrny 
na různé kovové zboží dobře šly, může si každý představit. Když po únoru 1948 
měla být na továrnu zavedena národní správa, Kouřim se svým zetěm nezaháleli. 
Podali si žádost na ONV Rychnov nad Kněžnou, aby firma byla yyňata ze 
znárodnění. Vždyť měli stejný cíl a usilovali všichni o to, aby republiku okradli a co by 
nejhoršího pracujícím a vládě nejhoršího provedli. Však také, co kdyby se vrátily 
staré časy, jak by se jim pak zodpovídali? Proto taky započali s likvidací továrny, ale 
ne zcela reálným (?) způsobem. Naopak. Něco zboží se odvezlo támhle a něco se 
dalo   semhle,   a   tak   pomalu   se   poschovávalo   kuličkových   ložisek,   armatur 
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k vodovodům a jiného potřebného zboží za několik set tisíc. Při tom Kouřim, Středa i 
Pohl byli přesvědčeni,  že udělali správný krok, neboť ví (!), co se stane, přece 
nemůže zůstat tento lidově demokratický režim a dělníci vládu neudrží. Samozřejmě 
že se pan Kouřim, Středa a Pohl začali vydávat za chudáky. Zapojili se sice do 
práce, ale při tom prováděli obchody i obchůdky a rozprodávali nakradený majetek. 
Proto byli také jedněmi z pětice, která stanula před lidovým soudem v Rychnově. A 
tak na veřejném přelíčení byli souzeni a všichni dostali spravedlivý trest. Mimo ztráty 
čestných práv občanských, zabavení jmění, ztráty volebního práva byl Kouřim 
odsouzen k 10 letům, Pohl a Středa k pěti, Horák na dva roky a Hoffrichter na dva a 
půl roku nepodmíněně. Kronika města na rok 1958 dodává: Josefu Kouřimovi mimo 
to byl zakázán pobyt v okresích (!) Rychnov nad Kněžnou a Dobruška. Odsouzení se 
odvolali, ale krajský soud v Hradci Králové potvrdil v říjnu zdejší rozsudek v plném 
znění. Současně byl odsouzen i další člen tohoto „obchodního“ sdružení obchodní 
Rudolf  Křepela  ze  Skuhrova  nad  Bělou  k odnětí  svobody  na  dva  a  půl  roku, 
k propadnutí všeho majetku a zakázán mu pobyt v okrese Rychnov nad Kněžnou a 
Dobruška na dobu 5 let. 

Uveďme z Jiskry Rychnovska ještě jeden článek názvem „O zemi 
světové výstavy 1958“. V něm se píše o žebrácích v Belgii, vysokých cenách a že 
není pro nás bez zajímavosti, že v době maďarských událostí vyzývali kapitalisté 
dělníky, aby stávkovali ze solidarity s kontrarevolucí, nepochodili však. Představte si 
jen, že belgický tisk psal o Československu jako kočujícím národě a najednou to 
překvapení - československý restaurant Praha si vybere král jako nejlepší a náš 
výstavní pavilon je také nejlepší. O počtu cen, které jsme dostali, ani nemluvě. 

Ale o tom, že na bruselském EXPO 58 exceloval v Laterně Magice Jiří 
Šlitr, ani slova. A když už tu padlo Šlitrovo jméno, pak doplňme, že jeho kamarád - 
letos 92letý onen v rychnovském monstrprocesu odsouzený Zbyšek Středa  - strávil 
v zajišťovací vazbě šest měsíců, pak byl vězněn v lágru kladenských dolů, odkud ho 
jako  vynikajícího  konstruktéra  pak  převezli  do  vězeňského  technického  ústavu 
v Ruzyni. Že vzpomínal, jak v něm byl krátký čas i s  Božou Modrým, odsouzeným k 
15 letům odnětí svobody, je pravda stejně tak, jako že jsem mluvil se Šlitrovým 
švagrem Ferdinandem Mroženským, žijícím v Jablonci nad Nisou. Ten mně vyprávěl, 
jak  byl  roku  1949  komunistickým  režimem  vězněn  šest  měsíců 
v Trutnově a v tamní věznici zažil, že do jeho cely o půlnoci vhodili 
estébáci zmláceného, s rozbitými chodily a zkrváceného 
rychnovského studenta Kryštofa Kolowrata; ten byl po písemné 
maturitě na lesnické trutnovské škole zatčen pro pobuřování proti 
republice a vyloučen ze všech škol. 

Vraťme  se  závěrem  rychnovského  netelevizního  „Vyprávěj“ 
do roku 1949 k zápisu v kronice města o Václavu Hejnovi, vysoce 
respektovanému   Šlitrovu   profesoru   češtiny   a   francouzštiny   na   rychnovském 

gymnáziu, který prošel nacistickými koncentráky: Jako 
zatímní správce gymnasia byl poslán s okamžitou platností 
na nevyžádanou dovolenou, z níž se už na školu nevrátil. 
Prý zdejší dělnictvo bylo velmi pobouřeno jeho asociálním 
chováním a pramálo pedagogickým vystupováním proti 
žactvu   ústavu;   projevil   prý   i   nedostatek   energie   při 

vyšetřování jakéhosi incidentu politického charakteru. 
88letá Rychnovačka paní K., která má po tolika letech pro onoho 

urychleného (její výraz) prokurátora H. jediná slova parchant zlořečenej, připomínala, 
jak si ji zavolal do kanceláře a nutil, že její tatínek švec v nedaleké vsi, který měl 
pronajatých 50 arů půdy, musí založit v obci JZD, jinak že ji vyhodí ze zaměstnání a 
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půjde do družstva. Další občanka Rychnova E. L. (*1944) dodala: Na dění okolo 
tohoto procesu dost vzpomínám - nejenže už jsem nebyla až tak "malá", chodila jsem 
do 8. třídy a leccos už chápala a taky naši už se mnou o lecčems v tomhle věku 
mluvili. A dodnes jsem ráda, že jsem v sobě našla odvahu a našemu předsedovi 
třídy, když nás přemlouval k účasti na onom veřejném procesu, odmítla účast. No a 
ty výlohy s vystaveným zabaveným zbožím byly i v jiných procesech, to si pamatuju 
dobře. Dost, přátelé, tady končí „Vyprávěj“ o tom, jak daleko se dá dojít od prasete 
ve vanně… 

Tři vysvětlivky nejen pro mladou generaci: 1. Po komunistickém převratu 1948 
bylo potřeba zaplnit místa soudců a prokurátorů spolehlivými kádry, a aby si - 
většinou postrádaly i středoškolské vzdělání - osvojily alespoň zdání právnického 
vzdělání, studovaly 10 měsíců, z jedné třetiny marxismus-leninismus na Právní škole 
pracujících. Po dvouměsíční stáži v justici byli jmenováni soudci a prokurátory na 
všech stupních. Dělničtí prokurátoři pak obsadili drtivou většinu vedoucích pozic – 
z 280 absolventů pěti běhů PŠP bylo jmenováno 14 krajských prokurátorů a 115 
okresních prokurátorů. (Jan Lata, Komunistické právo v Československu, kapitoly 
z dějin bezpráví, Brno 2009). 2. Ing. Bohumil (Boža) Modrý byl hokejový mistr světa 
1947 i 1949 a držitel stříbra z olympijských her 1948. Zemřel předčasně roku 1963 ve 
46 letech na následky vězeňské práce v uranových dolech. 3. Že zdvojené „n“ je 
nesmysl? V Rychnově studoval Jiří Šlitr (pocházel ze Zálesní Lhoty u Jilemnice, tedy 
jiné jazykové oblasti), citlivý na rychnovské nářečí. Stačí si poslechnout v jeho 
podání jeho semaforskou písničku Slavná obhajoba. Nás může zajmout vyslovované 
„nevin-nej“. Kdo si nevzpomene, tak tady to je: Ticho vládlo / V soudní síni / Necek 
ani / Jedinej / V taláru když /Soudce míní / Že je manžel / Nevin-nej. 

 

 

V RYCHNOVĚ DO LÁZNĚ 

Než do ní půjdeme v roce 1827, povíme si něco o Rychnově nad Kněžnou a 
jeho náměstí. Naše město se ještě 
nebude jmenovat Rychnov nad 
Kněžnou, ale Rychnov Soukenický 
nebo prostě jen Rychnov. Ve starém 
pravopise se však bude psát jinak, 
např. Richnow Saukeniczky. V té 
souvislosti           uveďme           hrdé 
konstatování Jakuba Pavla, že vskutku se může 

rychnovský soukenický cech vykázat i skvělou památkou písemnou Ustawenie práwa 
súkenničieho tak od chudých jako bohatých (1378), druhou nejstarší listinou psanou 
jazykem českým. Jméno řeky se dostává do názvu města až později, poprvé se 
s ním setkáváme 1825 v úvodu Domácí kuchařky M. D. Rettigové a v zápiscích 
Maxmiliána Schleipmanna - o něm bude dále řeč - roku 1832: Rychnov nad řekou 
Kněžnou. Obecné a úřední užívání podoby Rychnov nad Kněžnou je však až od roku 
1880. 

Trochu se porozhlédneme po Soukenickém náměstí, nyní Starém. Nejspíš už 
zmizel hluboký úvoz, který přetínal náměstí z rohu do rohu od vyústění žamberské 
cesty k původní městské bráně (nyní od Komenského ulice k hotelu Havel). Je 
značně hrbolaté, nerovné, a jak se jinde píše, neschůdné. V roce 1827 se náměstí 
pravděpodobně ještě zaváží (tak už od roku 1814), až 1841 je na místě původního 
úvozu zřízena stoka. Nás může zajímat, že funguje dosud. Roku 1827 je v provozu 
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právě pět let nová dřevěná kašna, bude zde stát do roku 1841, kdy ji vystřídá kašna 
kamenná. Víme přesně, kde stála - mezi dolními lípami na náměstí. A stojí tam, 
obnovená, i teď, původní je jen chrlič. Ty lípy tam však jsou od roku 1896, kdy i původní 
kamenná kašna byla odstraněna. Doplňme, že v srpnu 2003 byl objeven situační plán 
Starého náměstí z roku 1830. 

V rohu - nyní u hotelu Havel - dožívala svůj život brána, jejíž zbytky pak byly 
odstraněny  1881.  A  jaká  obydlí?  Těsně  vedle  sebe  městské  dřevěné  domy 
s podloubími, nejkrásnější stavbou je tu skoro nová radnice (postavená 1804) a 
v dolejší části náměstí najdeme dřevěné masné krámy, ty tu budou stát ještě dlouho 
v 19. století. Mám dojem, že si už nikdo nepamatoval na rybníček se čtyřmi topoly 
někde na náměstí, i když dobrou službu k ohni konal, a jen nejstarší se upomenou, 
že vedle něj stával pranýř, odstraněný 1765. 

Opustíme tehdejší Soukenické náměstí, půjdeme blátivou žamberskou cestou 
a odbočíme šikmo vlevo k malému domečku u cesty. Bude 
kousek od zahrady piaristické koleje (1737 zahradu dal František 
Karel Kolowrat oplotit a dokonce zavést vodovod do ní), ale ještě 
bychom si museli počkat, než by byl založen park (1. prosince 
1877). Zorientujme se tedy novodobě, domek - koncem 90. let 
20. století zbouraný, nyní obnovený a taky trochu větší - stál nad 
poštou na třídě T. G. Masaryka naproti bývalé učňovské škole. 
Poznáme ho podle starého akátu před ním, ten jediný tam zbyl. 
První naše myšlenka při pohledu na ten domek by byla - tady 
bydlel   zahradník,   roku   1827   tedy   panský   zahradník.   S 

politováním musíme konstatovat, že tato romantická představa je mylná, naštěstí 
máme po ruce jinou, luznější - zde stávaly lázně. 

Lázně byly u Čechů oblíbeny už odedávna. Z roku 905 máme o nich svědectví 
i od arabského cestovatele Al-Bekriho. Sděluje nám, že staří Čechové si v době 
zimní nastavěli dřevěné boudy, v nich polévali horké kameny vodou a takto si 
připravovali parní lázeň. My měli v Rychnově lázně určitě už 1537, protože známe i 
jméno lazebníka Jan. Krom toho bývaly v občanských domech lázničky - skutečně 
tak se v knihách píše. 

Domek, u něhož jakoby tedy stojíme, však nebyly lázně ledajaké. Sírokouřové 
lázně v něm sloužily při léčení tvrdošíjné dny, revmatismu, lišeje a skoro všech jiných 
nemocí lékařským zákrokům vzdorujícím. Tak alespoň inzeroval v tehdejším tisku 
sám jejich majitel c. k. vrchní polní lékař v. v. Ludvík Schleipmann. Aby bylo jasno, 
tyto lázně byly schváleny samotnou c. k. krajskou úřední komisí a otevřeny 1821. 
Samozřejmě si řekneme, jak se zde léčilo a kdo tu podstoupil léčebnou kúru. Nejprve 
počet - nejméně 257, a to jsou jen ti, co byli registrováni. A nyní jak. Vezměme si za 
příklad, že mezi vzácnějšími (registrovanými) byla paní vrchní lesmistrová Johanna 
Pelzelová. Mohlo jí být kolem třiceti let. Necháme ji vstoupiti do lázně v zadní části 
domu, jež za tímto účelem byla nově přistavěna. Po zaplacení 1 zlatého  a  30 
krejcarů měla lázeň připravenu dokonce v ceně konkurenční, neboť za stejnou 
službu se ve Vídni platilo 10 zl. Přinesla si s sebou vlastní čepici, ručník, 2 
prostěradla, vlněnou přikrývku a polštář. Mladá paní tedy podstupuje léčbu, bude 
trvati půl hodiny, a tak máme dost času k seznámení se s přístrojem na výrobu 
sirných par. 

Protože se nám zde aparát nezachoval, vypomůžeme si jiným stejné značky, 
koneckonců se prodával za 250 zl. Byla to skříň, na jejímž spodku byly dírkované 
kamenné desky a železné pláty, v přední stěně umístěny roury, zakryté sádrou. Jimi 
se přivádělo teplo a sirné páry z topeniště. Zvláštní roura v zadní části přístroje byla 
napojena na komín. Uvnitř skříně stála židle, na ni se vysvlečená pacientka posadila, 



114  

 
 

 
 

jen hlava byla nad přístrojem. I tak měla paní lesmistrová na hlavě kapuci, jež těsně 
přiléhala nejen ke skříni, ale i k pacientce přišněrováním. Krom toho ještě použila 
noční čepice a ovinula ji ubrouskem. A skříň bylo možno uzavřít. Rourami 
přiváděným teplem a sirnými parami vyvinulo se brzo takové teplo, že se pacientka 
potila. Po předepsané lhůtě byl přívod od ohniště uzavřen, skříň otevřena a osušená 
pacientka poodešla k připravenému lůžku, kde - ovinuta prostěradly a přikryta 
vlněnou pokrývkou - zůstala v klidu, až vychladla. Dbalo se i o bezpečnost, vedle 
lůžka bylo k dispozici držadlo od zvonku. Poslední dotaz - jak to bylo se sírou? 
Odpověď - v topeništi na železné plotně se síra aneb sirný květ pražily v hliněném 
kelímku. 

Odhalilo se nám tak jedno malé tajemství zmizelého domečku u zámeckého 
parku. My jen dodáme, že pan doktor vstoupil opět do řádu milosrdných bratří, jehož 
členem byl už před svou dlouholetou službou v armádě, do níž vstoupil nejspíš 
neuváženě. Lázně vedl dál jeho bratr až k roku 1835. Tehdy podnik zanikl. 

A naše mladá paní Johanna Pelzelová? Snacha slavného Františka Martina 
Pelcla. 

 

V NOVEJCH DOMÍCH 

Nové domy jsou tak trochu upozaděný rychnovský 
fenomén a  rovnou  řekněme,  že  staří  Rychnováci  říkali 
v Novejch domích. Z nich si připomínám Jaroslava Marečka 
(*1892), který byl přesvědčen, že právě on je oním Tondou 
Bejvalem z Poláčkova Bylo nás pět; ale určitě byl spolužákem 
Karla Poláčka, to ano. V jeho podání jsem výraz v Novejch 
domích slýchal v polovině 60. let 20. století, když jsem sbíral 

materiály o klucích Poláčkova Bylo nás pět. Oni totiž byli s Karlem Poláčkem byli – 
řečeno dalším starorychnovským slovem v podání Jaroslava Marečka – rostenci. 

Nové domy mají svoji historii, ostatně žádná rychnovská ulice nemá přesný 
rok vzniku jako právě ony – 1708. To tento blok deseti vzájemně spojených domů 
nechali vystavět Kolowratové, kteří podle dochovaných údajů 
vykoupili v roce 1707 stavení rychnovských sousedů a  na 
jejich místě nechali vybudovat zámeckou zahradu a možná i 
jízdárnu. Nové domy, vystavěné už z kamene - většina z nich 
s určitými úpravami stojí dosud - byly  na  tehdejší  dobu 
spíš výjimkou, domy na náměstích byly totiž spíš ze dřeva. 
Jednalo se tedy v oné době o moderní část města, ta však postupem času ztrácela 
na důležitosti. Když uvážíme, že Stará pošta na protějším břehu Kněžny byla jistě při 
silnici k Solnici, a také to, že zámeckou branou - a tím i Novými domy - se jezdilo 
nejen ke Skuhrovu, ale také do Orlických hor, byla tato část hodně na tehdejší 
poměry frekventovaná. 

Nové domy mají ještě jednu smůlu - mnoho Rychnováků má tuto část města 
už za Habrovou, jenže to není a nebyla nikdy pravda. Městská Habrová začínala až 
za pivovarem, jiný by řekl za starým zámkem, a od třicátých let dvacátého století 
označení Městská Habrová začíná až za hospodou U Mařenky. Takže Městské 
Habrové předchází ještě ulice Trčkova, Průhon a Jungovo nábřeží. Nemluvě o tom, 
že někteří Rychnováci si pletou Nové domy s Pelclovým nábřežím. Což je druhá 
strana za řekou. No co, my byli v Novejch domích. 

Ve Svobodových-Kouřilových Dějinách Rychnova nad Kněžnou čteme: Roku 
1708  vznikly  Nové  domy.  Vrchnost  zrušila  zde  svou  zahradu  a  postavila  tu  17 
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domků, které sousedům rozprodala. Po sedmi letech koupila ještě starý dům Jana 
Sršně a na jeho místě rovněž šest nových domů vystavěla a přestavěvši dva domky 
pod kostelem svaté Trojice, zřídila vozovou cestu do starého zámku. Tamtudy 
napotom měly těžké vozy jezditi, ale podle starého zvyku jezdily starou cestou; proto 
roku 1800 Novodomští si na to stěžovali. 

Jestli dobře počítám, tak právě teď v lednu 2008, kdy tohle píšu, je 300. výročí 
založení rychnovských Nových domů. 

 

TROCHU SE POBÁT 
INTERVIEW S RYCHNOVSKÝM KATEM 

 
Proč, mistře ostrého meče, stojíme právě na parkovišti vedle 

železničního přejezdu u rychnovského nádraží? 
Proč? To nevíte, že jsem tu měl kaprifornu, koprofornu, 

kapfarnu či katovnu? A jestlipak víte, že jsem tenhle snížený 
příbytek musel zakoupit od svého předešlého kolegy? 

Dovolíte otázku? Od kdy se mluví v Čechách o katech? 
První zmínky jsou o nich k roku 995. 

Co takhle Mydlář. Nebyl tu náhodou? 
Byl tu nenáhodou, protože tu žil. Měl se snad jmenovat Václav a být mladším syn 

staroměstského kata Mydláře. Teda takhle to píše Josef Svátek v Pamětech kata 
Mydláře, a že měl být povolán od pana Gramba, držitele rychnovského panství, aby 
převzal úřad mistra popravčího. Ono se tam taky dočítám, že než ho otec pražský 
kat v Rychnově usadil osobně – doprovázet ho měla na té cestě manželka a všecky 
děti, tak že to ještě čtyři neděle trvalo. To proto, že za vydatné pomoci všech 
pacholků - psal se rok 1628 – musel vykonat ještě několik set exekucí. Mně se ten 
počet i na Staré Město Pražské zdá moc, ale asi se na to dívám jako kat z malého 
města. 

Děti katů si mohly brát za životní partnery jen sobě rovné a nikdo je nesměl 
vzít do jiné služby na řemeslo. 

To ano, jenže všecko je ještě komplikovanější. Do města mohu chodit jen určenou 
uličkou Vykázanou nebo Nekázanou, pro vás Havlíčkovou. V kostele svatého Havla 
se musím spokojit s vykázaným tmavým koutkem pod kruchtou a i svátost oltářní 
smím přijímat jako poslední. A když kat umře? Průvod jde před rakví, aby se nikdo 
nesnížil. Anebo musíme být zároveň pohodnými. To víte, tolik práce není, i když 
semtam zaskočíme i k sousedům. Jako nedávno potřebovali vykonat právo v Solnici, 
5. února 1717 to bylo. Ostatně pro Solnické byla tato poprava poslední. Vykonal 
kolega Grubner. 

Že jsem tak smělý. Co je náplní vaší práce? A co za to? 
Kdybyste dával pozor, mám funkce vlastně dvě: mistr ostrého meče - to je moc 

čestná funkce - a pak pohodný čili antoušek. S druhou prací se nadřu jako ras, zvlášť 
když je nějaká epidemie mezi zvířaty. A funkce první? Do práce musím na dvě 
strany: mučit do sklepa na radnici. Vás spíš bude zajímat, jestli jsme mučili v téhle 
radnici. Kdepak, to bývalo ještě ve starém dřevěném radním a 
právním domě; stával na stejném místě jako radnice zděná. Pro 
výkon svého povolání mám tam ve sklepení - jak jsem už řekl - 
veškeré potřeby po ruce. A druhé pracoviště je na Spravedlnosti - 
vy to místo jistě znáte, vždyť jde o bývalé vojenské cvičiště nad 
Vašimi zrušenými kasárnami; máme tu šibenici, dokonce od roku 1712 zděnou. 

Prosím o pár hororů… 
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Nepředbíhejte, ještě jsem vám neodpověděl na otázku, co za to: 5 zlatých 
rýnských za popravu, mučení se platí extra. Po exekuci mám nárok na nějaký oděv 
odsouzeného, holomci dostanou diškreci. Nějak nerozumíte slovu holomek - přece 
katův pomocník. A teď k vašemu přání. Poprav bylo nemnoho, magistrát sice 
odsuzoval k trestu smrti, ale rozsudek musel potvrzovat apelační soud v Hradci 
Králové. Například 1712 cizoložník Jan Koucký odsouzen na dvě léta a kuběna jeho 
z města k šibenici vymrskána a na ni pověšena. 1717 lámáni kolem a pověšeni tři 
Židé za loupežné přepadení a několikanásobnou vraždu. 1727 prošla trojím stupněm 
útrpného práva a pak popravena Růžena Grisvinklerová za vraždu svého 
novorozeného dítěte. Vybral jsem vám jich jen pár, na co jsem si momentálně 
vzpomněl. 

Upamatoval byste se na poslední? 
Bodejť by ne, to byla poprava mrtvého kata. 
Poprava mrtvého kata, poprava mrtvého kata. Neráčil jste se přeřeknout 
Neráčil, vy oponente, a raději nepřerušujte, nebo vám už nic nepovím. Kolega 

Kristián Zaška se opil, v takovém stavu zabil vlastní ženu, sebe smrtelně zranil. Teď 
jen stručně: Rozříznuté břicho, střeva venku, oni ho zašili, rychlý posel obstaral 
z Hradce povolení k exekuci, kat se stačil ještě vyzpovídat. Před popravou byl už 
mrtvý kat lámán kolem o 9. hodině ranní a po dvou hodinách jeho tělo bylo 
vyzdviženo do povětří, tedy oběšen. Jeho mrtvola byla pohřbena pod šibenicí. A tak 
právu bylo učiněno zadost 2. prosince 1752. Stejně pak už přišly jiné časy - Marie 
Terezie nechala šibenici zbořit, vím to na den přesně: 17. srpna 1765. A tak se stalo 
u 354 měst českých. 

A potom už kat v Rychnově nebyl. 
Ale byl, co by ne. Posledním byl Michael Oberreiter od roku 1836. 
Děkuji za rozhovor. 
A já za to, že jste se ke mně snížil. 

 

TRAKTORY DO ZÁMKU 
O KOMUNISTICKÉ ZHŮVĚŘILOSTI PO VÍC NEŽ 50 LETECH 

 
Docela zapomenutý 429stránkový strojopis z roku 1953 nevydané publikace 

„Barokní obrazárna v kolowratském zámku v Rychnově nad 
Kněžnou“ drží v rukou zámecký správce Vlastimil Borůvka a 
právě od něho víme, že autorem tohoto rukopisu 
byl rychnovský profesor Karel Weis. Najdeme tu 
popis jednotlivých obrazů i jejich seznamy z let 
1716, 1743, 1785, 1853, 1872 a 1937 a na straně 

425 pod názvem „Několik slov závěrem“ děsivé svědectví o plánech 
komunistických mocipánů na využití tehdy státního zámku v Rychnově 
nad Kněžnou  jako  STS  (strojní  traktorové  stanice).  Ocitujme  je 
z originálu bez pravopisných úprav. 

Končím svou práci a znovu opakuji: její účel je ryze kronikářský, a podnět k ní 
byl dán obavou, že jednou nebude Rychnovanu ani známo, jak vzácné památky 
ušlechtilého umění minulých staletí byly kdysi shromážděny 
ve zdejším zámku. Tarda sit illa dies et longo serior aevo - ale 
mohou-li se již dnes ozývati návrhy úředních komisí, že 
místnosti v zámku  by  se  znamenitě  hodily  za  sýpky,  že 
v kolonádě  je  možno  umístit  víc  než  85  traktorů  a  řada 
místností může být výborným skladištěm materiálu a zboží nejrůznějšího druhu a ve 
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velikém množství, když na námitku správce zámku, že po zabrání všech místností 
nezbude mu místa ani k pověšení prádla, odpovídá jeden z čelných členů komise a 
kulturní (!) funkcionář s velikou pravomocí, že může k tomu dobře posloužit kaple - 
pak je skutečně oprávněná obava, že kolowratská sbírka obrazů nebude mít již 
dlouhého trvání v podobě, jak byly zůstavena svým restaurátorem, ba dokonce že se 
s ní Rychnov vůbec rozloučí jako s nábytkem v jednotlivých salonech výstavních, 
který byl rozvezen do nejrůznějších míst a měst. 

A i když obavy ty jsou snad (a doufejme, že jistě zbytečné, když na druhé 
straně jiný resort státní správy věnuje velmi značné částky na opravy a údržbu 
zámku, hledě jej uchovati jen pro účely kulturní) není ani pak tento nástin stavu 
zdejší obrazárny bezúčelný: dosud se setkal každý, kdo se chtěl o ní dovědět něčeho 
bližšího, jen s přívalem neznámých jmen autorů, kterým chtěl oslniti laika „učený“ 
pisatel průvodců a turistických příruček; o obrazech se vlastně nedověděl vůbec 
ničeho. 

A tak, třeba snad i tato práce jsou jen „jepicovité záznamy, hodné podrobných 
dějin  ostrostřelců“,  jak  vlídně  posuzuje  takový  sběr  kronikářského  odpadu  jeden 
z vlivných dnešních autorů, přece se domnívám, že může leckomu posloužit aspoň 
jako ukazatel zarostlých cestiček k historické skutečnosti. 

Pokud si někdo myslí, že v případě rychnovského kolowratského zámku jde 
jen o legrácku, pak připomeňme, že sousedící jízdárna, postavená v roce 1727, byla 
v předlistopadových letech využívána jako sýpka obilí, tělocvična a sklad nábytku. 
Nic vymyšleno, přátelé. 

Eduard Weis (* 26. 1. 1886 Zadní Hutě, okres Příbram - † 27. 10. 1960 
Rychnov nad Kněžnou) byl rychnovským středoškolským profesorem, správcem 
veřejné knihovny, režisérem a dramaturgem místního ochotnického spolku Tyl, 
správcem městského rychnovského muzea a později i městského archivu, od roku 
1934 až do své smrti městským kronikářem. Pochován je na rychnovském hřbitově. 

Když už byla řeč o jedné nevydané publikaci, připojme fakta: První větší 
knihovna v Rychnově - knihovna rychnovského rodu Kolowratů -  vznikla počátkem 
17. století. Nejvíc knih nashromáždil stavebník rychnovského zámku František 
Kolowrat (1620-1700). Zvláštní uzavřenou kapitolu v dějinách rychnovské knihovny 
tvoří velká bibliotéka zakladatele pražského Národního musea, rakouského ministra 
vnitra a Metternichova protivníka Františka Antonína Kolowrata Libštejnského (1788 
– 1861). Když tuto knihovnu F. A. Kolowrat roku 1861 odkázal Národnímu muzeu v 
Praze, měla 35 000 svazků. Tyto darované knihy tam jsou ve fondech knihovny 
dodnes, označené na titulech cinobrovými (žlutými) otisky malého kovového razítka 
„Kolowrat“. V Rychnově zbylo jen několik rukopisných státovědeckých statistik, 
krásně vázaných a kaligrafovaných k ministrově potřebě a 17 svazků speciálních 
katalogů jednotlivých oborů. Darované knihy nahradili během století tři členové z 
větve Kolowratů Krakovských, kteří zdědili Rychnov po vymřelé větvi Libštejnské. 
Zdeněk Kolowrat (1836 - 1892), vlastenec a přítel básníků a učenců, byl sám plodný 
český dramatický spisovatel, jehož knihovna, jak je dodnes vcelku uchovaná, 
poskytuje průřez českým písemnictvím 19. století. Zvláštní přitažlivosti jí dodávají 
některé knihy z majetku Jana Erazima Wocela, Gustava Pflegra Moravského, Josefa 
Durdíka, Emanuela Bozděcha a Václava Šolce. V roce 2001 obsahovala 12 275 
svazků a svou velikostí se řadila na 4. místo v Čechách. 
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TOWN´S HABROVÁ JE SE BLBEC 
S PATÁLIEMI NA KONEC 

 
Rychnov  nad  Kněžnou  má  od  6.  listopadu  2009  novinku –  městský 

vycházkový okruh Bylo nás pět aneb s Karlem Poláčkem a hrdiny jeho knih Bylo nás 
pět, Okresní město a Vyprodáno, to vše s jedenácti zastaveními- 
tabulemi, na nichž jsou úryvky z těchto knih, fotografie a texty. 
Abychom byli akurátní: Jde o naplnění jedné části projektu CZ 3. 
22./3.3.02/08.00221 Bylo nás pět, spolufinancovaného Evropskou 
unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
Slavnostně byl otevřen a chce se zvolat: Sláva, vítejte ve Vašem 

rodákově, Karle Poláčku. Z textů na oněch tabulích se mj. dozvídáme, že 
František Martin Pelcl byl prvním profesorem české řeči a literatury na 

Karlově univerzitě. To ani náhodou. Pelcl, vynikající rychnovský rodák, totiž nebyl 
profesorem Univerzity Karlovy, jak se tu lehkomyslně píše, ale Univerzity Karlo- 
Ferdinandovy. To proto, že se skupince česky smýšlející šlechty a vzdělaných mužů- 
buditelů první generace podařilo prosadit zřízení stolice českého jazyka na pražské 
univerzitě. Stalo se tak 140 let poté, kdy Ferdinand III. vydal zakládací listinu, kterou 
spojil staroslavné pražské vysoké učení, založené 1348 Karlem IV., s jezuitskou 
Akademií v Klementinu, kde působila od r. 1556. 

A když jsme u pana profesora, tak tu jsou 
CHYBY V ČEŠTINĚ (v interpunkci čárkou neoddělená věta vedlejší od 

hlavní, chybně čárka ve větě jednoduché, v kvantitě [rychnovský] hotel Panoráma, 
nezvládnutá velká písmena - hned v úvodu nesmyslně Vážení návštěvníci, Vážení 
turisté, dál pak na Kolowratském zámku, na Piaristickou kolej, postaven Mariánský 
sloup    před    zámkem,    hotel                                                                  Panorama 

v Deštném v Orlických horách je     tu    zase    psán 
(22krát)     s malým     písmenem                                                                 panorama, 
kostel Nejsvětější trojice, [dnes již neexistující] Hostinec v Trčkově ulici, pohled do 
průhonu = do místní části města Průhon; je to stejná chyba jako napsat v Praze 
pohled na vyšehrad; 

CHYBY V ANGLIČTINĚ (hostel was Completed, belfry 
was Constructed, first ambulance car was Built and Introduced, 
zatímco jinde bell Kryštof was moulded / Cast, the Pavillion for 

diseases Infectious was Built, castle was Built a 
vzápětí na stejném řádku Marian collumm was 
built), dál the building of a railway stop between Rychnov n. Kn. - 
Láň was built (tedy zastávka Rychnov nad Kněžnou), Městská 
Habrová je přeložena jako Town´s Habrová, piaristické gymnázium 
the piaristicke Gymnasium was established , Rychnovsko s malým 
písmenem since this year rychnov´s land, Nedvídkův mlýn 
Nedvidkov´s mill (majitel se jmenoval Nedvídek), rodina spisovatele 

Karla Poláčka the family Poláčkovi lived a kaple Proměnění Páně chapel of 
Transfiguration Lord a vzápětí jako chapel of Transfiguration. 

Pro jistotu jsem angličtinu dvojmo zkonzultoval s Kanadou: Martin 
Jelinowicz, vnuk Karla Poláčka, který se na konci mailu 9. 11. 2009 v reakci na tu 
rychnovskou angličtinu a Town’s Habrova podepsal německou slovní hříčkou jako 
Martin J. von Toronto: Uvadim presny cesky vyznam. The hostel was completed in 
the year 2001 nebo jenom in 2001. Hostel byl dokoncen v roce 2001. The belfry was 
constructed. Zvonice byla postavena Bell Krystof was cast. Zvon Krystof byl odlit. 
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The ambulance car was constructed and introduced... Ambulancni vuz byl vyroben a 
uveden do provozu...Slova jako constructed and introduced jsou velmi ohebna a 
znamenaji vselicos. Pokud mame na mysli velmi urcite objekty, pouzil bych urcity 
clen. Mozno rici The castle was erected... Hrad, zamek byl zrizen, postaven... The 
railway station between town of Rychnov and Lan was built. Zeleznicni zastavka 
mezi mestem Rychnov a Lan byla postavena...Mestska Habrova? Zde je na miste 
mala poznamka. Vec  nelze prelozit, pokud neni smysl jasny. Co se tim mysli? 
Mestska ctvrt Habrova? Pak bych to prelozil Town’s Quarter Habrova. Town’s 
Habrova nedava smysl. To je vse. Zdravi Vas a Vase blizke Martin J. von Toronto. 

Druhý mail ze stejného dne je od Johna Raise: spravne je hostel was 
completed, belfry was constructed, ambulance car was built and introduced, was 
created and erected; k zastavce Lan: pokud to je mezi dvema misty, potom se 
pouziva "between", a pokud to je mezi vice nez dvema, potom se pouziva "among". 
Mestska Habrova je nazev zrovna jako Rychnov nad Kneznou a ja bych slovo 
"Mestska" neprekladal, nechal bych cely vyraz v cestine, tedy Mestska Habrova. 

NEPŘESNOSTI V POLSKÉM PŘEKLADU - kostel nejsvětější / 
Nejsvětější Trojice je tu uveden jako kościół Trójcy Przenajświętszej - srov. v 
polském misálu uroczystość Najświętszej Trójcy, nemluvě o tom, že v Polsku se 
nejčastěji používá kościół Trójcy Świętej (Wrocław) anebo kościół Świętej Trójcy 
(Warszawa). Dále jsou v textu nesmyslné kombinace českých a polských výrazů, 
např. niedaleko Nedvídkova mlýna, przy drodze z Městské Habrové do kąpieliska, 
osada przy rzece Kněžné (v polských spojeních je české skloňování), teatr naturalny 
Vostřebala v miejscowości Včelné (v Rychnově není les Včelné, ale Včelný). 

DALŠÍ NESMYSLNĚ POUŽITÉ VÝRAZY 
vybudované sochy svatého Josefa Kalasanského a svatého 
Jana Nepomuckého (vybudovat můžeme ledacos, ale sochu 
opravdu ne, neřku-li sochu patrona piaristů, navíc piaristické 
gymnázium bylo kousek od ní); 1932 vyhořel poslední 
podsíňkový dům (ve skutečnosti tam byla pěkně velká podsíň 

neboli podloubí), nemluvě o posledním domu na náměstí s podsebitím (podsebití je 
fortifikační prvek středověkých hradeb a pevností); 1916 byla postavena budova 
železniční zastávky na Láni – no, budova, ona to byla dřevěná bouda. Nic víc a nic 
míň. 

Na tabuli u rychnovského židovského hřbitova jsou fotografie, ale 
obě se „trefují“ vedle; ta první není odtud, ale z lesního židovského hřbitova v 
Podbřezí u Dobrušky, a další snímek je sice z Rychnova, ale 
kdyby tam byl v záběru aspoň hrob Poláčkovy rodiny. Ten je 
mimo. 

Díry v plotě za tabulí u staré zvonice a Slavína - 
kdyby to udělal nějaký vandal později, bylo by to trestuhodné, ale 
takto jsou tu hned tři díry od nainstalování. Navíc právě na tom 
místě stávalo bývalé gymnázium, na tabuli mohla být aspoň zmínka o tom, že Karel 
Poláček byl jeho (neúspěšným) studentem a že byl z něj vyloučen. 

Tabule na Starém náměstí je obrácena o 180° přímo do parkoviště - 
ale to se raději podívejte na starou paní o francouzských holích, jak se k ní snaží 
dostat. Blíž jí to prostě nešlo. 

Když už se, Karle Poláčku, virtuálně procházíme Vaším rodištěm, tak 
připomeňme, že za komunistického režimu se na Vás v roce 1967 vzpomínalo u 
příležitosti   Vašich   nedožitých   75.   narozenin.  To   byla   odhalena   Vaše   busta 
v Palackého ulici naproti stavebně hodnotnému domu z období pernštejnského. Vy 
ho přece uvádíte v první větě Bylo nás pět:  Do školy chodím každý den kolem 
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jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest 
tiskacím písmem napsáno: Povoznictví a obchod uhlím. Ten nápis je červeně a 

modře vymalovaný a po obou stranách jsou zkřížená kladívka, 
což se mi velice líbí. 

Když si připomeneme Goethovo Dichtung und Wahrheit, 
tak tady bylo přece kus Wahrheitu – opravdu jste bydlel vedle 
a chodil kolem do školy, ostatně i ta kladívka tu bývala. Jenže 
pak v 70. letech došlo na asanaci města, tedy bourání, a za 
oběť jí padl jak onen historický dům, tak kousek pod ním i ten 
Váš. Že místo onoho pernštejnského domu byla postavena 

krabicová budova SNB a že na bourání i toho Vašeho rodného 
domu se podíleli vojáci Sovětské armády, je pravda stejně tak, 
jako že zhruba tam, kde stál ten Váš, je teď křižovatka. 

Vaše busta však byla odtud – to už za tohoto režimu – 
přenesena na symbolický rychnovský Slavín mezi kostel 
Nejsvětější Trojice a starou zvonici. Přišel jste tenkrát, řečeno 
s Jiřím Suchým, do takové krásné společnosti – překladatele 

z řečtiny a latiny Otmara Vaňorného, hudebního skladatele Anatola 
Provazníka a etnografa-folkloristu Vratislava Vycpálka. Onoho 22. 
března 1992 tam Vaši bustu, zahalenou ve žluté látce, přece 
spoluodhalovala  Vaše  dcera  Jiřina  –  přiletěla 
tenkrát z kanadského North Yorku, kde žila. Tak 
si říkám, že ta barva byla symbolická, přece jen 
známe Vaše deníkové záznamy z druhé světové 
války, které vyšly pod názvem Se žlutou 
hvězdou. 

Vy jste byl taky soudničkář, jsme v Česku 
a krade se, tak příklad od nás: V březnu 2002 byl 
na rychnovském Slavíně vyvrácen sokl busty 
Otmara  Vaňorného,  jeho  busta  ukradena, a  ta 

Vaše byla proto odvezena. Později byli čtyři pachatelé vypátráni a my víme, že ji 
chtěli prodat, aby měli peníze na diskotéku do Králík; to se jim však nepovedlo ani ve 
Sběrných surovinách, až byla nakonec prodána mimo rychnovský okres za 2 tisíce 
korun; přitom její hodnotu ocenil soudní znalec na víc než 150 tisíc. Od ředitele 
rychnovské policie ji pak v červenci z rukou ředitele rychnovské policie převzal 
starosta města. No a v prosinci 2002 byl u rychnovského okresního soudu vynesen 
poslední z rozsudků proti oněm pachatelům. Byl jsem na přelíčení, a tak podávám 
svědectví: Samosoudce JUDr. Jiří Fuks hodnotil krádežovou (jeho výraz) trestnou 
činnost mladistvého Dušana G. (1985), z níž nejzávažnější byla právě tato krádež 
díla zasloužilého umělce Leoše Kubíčka. Byť odsouzený, který měl za sebou už dva 
soudem uložené tresty a poslední trestné činy spáchal v podmínce, původně 
avizoval, že vypovídat bude, před samosoudcem odmítl. Byl odsouzen k odpracování 
400 hodin obecně prospěšných prací, a nebýt toho, že se busta nakonec našla, trest 
mohl být přísnější. A ti zbylí tři plnoletí spolupachatelé tohoto trestného činu Štefan 
T., Emil T. a Juraj L.? Už předtím byli pravomocně odsouzeni k podmíněným trestům 
nebo 400 hodinám veřejně prospěšných prací. 

V červnu 2003 je Vaše busta přenesena na náměstí, pojmenovaném po Vás, 
Poláčkovo. Jestli Vás to zajímá, tak se dřív jmenovalo Schlossplatz, Nové město, 
Neustädter Platz, Nové, Zámecké, Malé, Švehlovo, prezidenta Beneše, za komunistů 
Stalingradské, a teď tedy náměstí Karla Poláčka. 
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To je skoro všecko, projekt podpořila Evropská unie 30 000 €, zbylých asi 20% 
až třetinu doplatilo město. Dáno do širších souvislostí v rychnovském regionu - 
kvalitně jsou zpracovány informační tabule ve Vamberku, bezchybně mají značený 
okruh s 18 zastaveními a tabulemi na území mikroregionu Brodec, dobrou propagaci 
dělají např. Olešnice v Orlických horách, Kostelecké Horky, Libel, Záměl a obec 

Synkov-Slemeno. 
František Pavlíček v jedné své hře píše, že tady 

přestává sranda a začíná náboženství. A Vy, Karle Poláčku, 
jste komentoval hru svého spoluhráče v kartách, když vynesl 
špatně: Je se blbec. 

Na tento text, uveřejněný v Orlickém týdeníku 13. 11. 
2009, na Orlickém netu a v Pozitivních novinách, reagoval 18. 
11. 2009 v Orlickém týdeníku místostarosta MěÚ Rychnov nad 
Kněžnou PaedDr. Miroslav Richter, v jehož gesci je tento 
projekt:  -  vytýkané  chyby  v  článku  s  blbcem  v  názvu  v 

angličtině si nepřipouštíme, byl konzultován s rodilými mluvčími… uváděný polský 
překlad textu zpracovával rodilý Polák, profesionál, tlumočník a překladatel s více 
než desetiletou praxí, který na rozdíl od jiných může svoji kvalifikaci doložit 
příslušnými certifikáty... To cituju i s těmi třemi tečkami na konci, naznačujícími, že 
mým vysokoškolským oborem není polština, ale něco jiného (čeština, španělština a 
filozofie). Na konci píše: Žádní Antouškové či Janouškové už více nemohou škodit. 
Nebo ne? Snad by o tom mohl vyprávět autor článku, ale to bychom se museli 
posunout ještě o 20 let dále, do let 1968 a 1969. 

Janoušek je narážka na to, že jsem dlouhodobě měl 
telefonáty Rádiu Metuje pod tímto pseudonymem (to podle 
manželčina příjmení, protože soukromá stanice chtěla mít 
vlastní přispěvatele; souběžně jsem totiž na Československém 
a později Českém rozhlase léta dával telefonické zpravodajství 
pod svým vlastním příjmením). Ale proč je Antoušek, nevím a 
už vůbec ne, proč připomíná rok 1968 a 1969. 

Dehonestující  plurál  Antouškové  a  Janouškové  mně  asocioval  Martina 
Uhlíře v Respektu 26. 7. 2009: V létě 1989 vládl v Československu poněkud dusný 

klid  před bouří.  Pod titulkem  „Žně  prověřují  kvalitu  strojů“ 
chválilo Rudé právo začátkem srpna nový sovětský kombajn 
Don 1500. Otiskovalo také rezoluce „pracovních kolektivů“ 
proti výzvě Několik vět. „Co chtějí tito Tigridové, Pelikánové, 
Havlové a jim podobní?“ ptali se dramaticky „pracovníci“. 
Nebo si vybavím ono množné číslo v legendárním Jakešově 
proslovu na Červeném Hrádku: No a to jde i o jiný takový lidi 

a o jiný otázky. Máme my, ano mohli by jsme ty lidi bych řekl nějak tak blíž ukázat, co 
jsou to zač, jací jsou, jo. no nechceme to dělat v takovém rozsahu, vždyť ty umělci, 
kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. No já 
dostávám jednou ročně výpis, těch umělců, seznam těch umělců, který dostávají nad 
těch 100 tisíc korun platu, tedy vydělaj si nad těch 100 tisíc korun. No tak řekněme 
paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc 
každý rok. A další ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. 

Polštinu jsem si ověřoval zaprvé na arcidiecézi v polském Hnězdně 
(Archidiecezja Gnieźnieńska): Użycie formy "Przenajświętszej Trójcy" nie byłoby 
wprawdzie błędem, ale w języku polskim brzmiałoby to trochę nieładnie, jest 
zdecydowanie mniej używane. Kościół Trójcy Świętej, kościół Świętej Trójcy można 
stosować zamiennie. Dále pak u polského kněze Mgr. Jarosława Furtana, který 
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působí v Českém Meziříčí, a stejně tak u šéfredaktora (redaktora naczelnego) 
polského časopisu Euroregio Glacensis, vydávaného v Kladsku, Bogusława 
Bieńkowského: Tłumaczenie wprost: kościół Najświętszej Trójcy - i to jest poprawnie. 
Co do innych określeń, powinno być np.: niedaleko młyna Jana Kowalskiego albo 
Jirzego Novaka, przy drodze np. z miejskiego parku do kąpieliska, z rynku do 
kąpieliska itp. A konečně u překladatele Marka Hryce ve Varšavě: Spojeni "niedaleko 
Nedvídkova mlýna", "przy drodze z Městské Habrové do kąpieliska" jsou 
nepodarena. Prekladatel spojil tady polske a ceske sklonovani. Neni tady pro Polaky 
zrejme, ze se  jedna o ulici "Městská Habrová". 

K výtce, že Pelcl nepůsobil (ve svém textu to dr. Richter takto zdůraznil) na 
Karlo-Ferdinadově univerzitě, si stačí tento údaj ověřit na webu Univerzity Karlovy 
http://www.cuni.cz/UK-103.html: 1654 bylo tzv. unijním dekretem císaře Ferdinanda 
III. spojeno Karolinum a Klementinum do společné Universitas Carolo-Ferdinandea. 
1882 nařízením císaře Františka Josefa I. se Karlo-Ferdinandova univerzita rozděluje 
na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím jazykem, 1920 
zákonem o poměru obou pražských univerzit získává česká název "Karlova 
universita“. 

Studenti třídy 2A8 rychnovského gymnázia v doprovodu své angličtinářky 
procházeli v prosinci 2009 ve skupinkách celý Poláčkův okruh a nacházeli chyby na 
jeho tabulích. Červeně je pak vyznačili a 18. prosince 2009 dali na panel, umístěný 
na chodbě školy. 

 
Martin Jelinowicz, vnuk Karla Poláčka, Toronto: Pokud se clovek muze o 

necem sam presvedcit, vetsinou zjisti, ze vse je jinak. A ted si predstavme, jakou 
fantasmagorii nam asi predvadi dejepis, kde k chybam z nedbalosti jeste pristupuje 
umyslna snaha veci falsovat. Srdecne zdravi MJ ze vzdaleneho Ontaria.  P.  S. 
Pribeh ze zivota: Kdyz byla uz moje mama v penzi, delala dobrovolnou praci pro 
nove prichozi. Nekdy v ranych 80. letech za ni prisla s dítětem nejaka nova maminka 
ze Slovenska s prosbou. Tahle pani povida: Pani Jirinko, naproti, kde bydlime, je 
synagoga. Nemohla byste se zeptat, jestli by mi ho tam nemohli pokrtit? 

Paul Millar, generální honorární konzul České republiky v Edinburgu: Jak 
dobre, ze Zvonokosy nejsou jen ve Francii. Ti "rodili mluvci", kteri "byli 
zkonzultovani", byli rodili odkud? Minim, ze ktere zeme? Z GB urcite ne. Z USA, 
mozna, mezery v jejich vzdelani jsou nam zname. Libi se mi i umisteni tabuli tak, aby 
je lide nemohli cist. Krome Zvonokosu mi napadaji i kocourkovsti radni (s malym 
k). Nezoufejte, i v zemi, ve ktere ziji, lide s nenaplnenymi ambicemi, kteri se 
nemohou uplatnit jinak, se daji na politickou karieru v mistni sprave. V Cesku vsak je 
tomu urcite jinak. 

Mgr. Jiří Endler, historik z Brna: Koukám, že se rychnovský "patriciát" od dob 
Karla Poláčka a jeho lapálií s tamními potrefenými husami mnoho nezměnil... Přeji 
Vám (s velkým V, na něž v reakcích na své texty zřejmě moc zvyklý nebudete) 
hodně sil do tohoto i dalších bojů proti duševnímu nudismu, jenž je zřejmě 
nadčasový. 

Doc. PhDr. Milan Uhde, literární badatel a spisovatel z Brna, mj. přednášející 
na mezinárodní poláčkovské konferenci v Rychnově: Vážený pane kolego, pobavilo 
mě, i když je to vlastně kormutlivé. Komu dal Bůh úřad, tomu dal i rozum, to si u nás 
pořád myslí někteří radní. Je to věru Kocourkov. Pozdravujte moudré Rychnováky, 
snad jich není úplně málo. 

PhDr. Pavla Cvejnová, tlumočnice a překladatelka jazyka německého a 
anglického z Rychnova nad Kněžnou: Angličtina mi spíše připomíná "čengliš". Je to 

http://www.cuni.cz/UK-103.html
http://www.cuni.cz/UK-103.html
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obrovská ostuda, že toto někdo dopustil vytisknout bez korektury a dalších konzultací 
s odborníky na cizí jazyky a znalost historie. 

John Rais, Kanada, rodák z Rychnova: Velice jsem se pobavil a nechci moc 
rikat. Odesli jsme z vlasti proto, ze jsme nemohli zdrave fungovat v komunistickem 
prostredi. Neni mi jasne, o co lidem jde v tomto novem rezimu, ale asi bude pravdou, 
jak jsem cetl, ze si funkcionari mysli, ze s uradem dostali rozum, ale ono to je trochu 
jinak. Jestlize z nejakeho duvodu nedostali rozum seshora, potom vime, ze si v 
apatice nekoupi. Jedine vysvetleni, proc nemaji rozum, by bylo, ze v tu dobu, kdy se 
rozum rozdaval, z nejakeho duvodu chybeli.....mozna ze v tu dobu meli schuzi KSC. 

Mgr. Jitka Titzlová, bývalá ředitelka gymnázia v Praze: To se mi líbí; a je to 
zcela v tónu Poláčkovy knihy. Ať se Habrováci styděj, že to tak špatně napsali. ALE: 
Kdyby byli chytří, dala by se z toho udělat hezká hra města RnK. 

Mgr. Pavel Loužecký, šéfredaktor Pozitivních novin: Řekl bych, že každý, kdo 
se nějakým způsobem vymyká průměru a dělá nadprůměrné věci, je určitým 
vyvržencem svého okolí, zejména pak na malém městě. Důležité je to, co po Vás 
zůstane, nikoli to, co si teď kdo myslí. Ale to určitě víte sám nejlépe :-))) 

Redaktor ČT, dříve BBC Škoda, že k té naučné stezce nevydali i knižního 
průvodce. Hned bych věděl kam s ním: http://www.obecprekladatelu.cz/skripec.htm. 
A také: Jsou tam ještě mnohem větší zvěrstva, především lexikologického a 
stylistického rázu, např. "the building was built". 

Mgr. Eva Střížovská, šéfredaktorka česko-anglického měsíčníku pro Čechy 
doma i ve světě Český dialog / Czech Dialogue: Tedy, jsem šokována. Nejen 
neznalostí, neodborností, ignorancí, ale i následnou arogancí moci - vlastně tím 
šokována nejsem, to je,  kam se podíváte. 

V. M., historik Díky za zajímavé nahlédnutí do současnosti. Já se něčeho 
takového ale úplně zdržuji, protože takové setkání se čtyřicetiletým bejkem – nebo 
volem? – může dost vyčerpat, a to aniž by to k něčemu bylo. Listopad totiž každého 
funkcionáře posvětil na demokrata (dříve bývali posvěceni z jiných, v dějinách 
prakticky nevyčerpatelných zdrojů a titulů), každého pracovníka na profesionála, aniž 
by současně chápali, že tedy prostě námezdně pracujícího, najatého. Ergo kladívko 
tedy té nejnižší kvalifikace a oprávnění… Snad lidstvo čas od času potřebuje takový 
generální pardon a povýšení, ale je dobré vědět, že svatým se proto nijak nestalo, 
bylo mu jen odpuštěno a odříkává jiné modlitbičky – dokud jejich falešností milého 
Pána Boha nenaštvou a neomrzí a nesešle jim – jako další pokus o nápravu -  jiné. 

P. V., Praha Dr. Richter je veřejný služebník, jeho povinnost je za plat od 
občanů odvádět veřejnou službu. Veřejně prospěšnou iniciativu od občanů by měl 
vítat, občanovi v tomto případě slušně poděkovat, slíbit, že chyby prověří a chybné 
napraví, a potom provést, co svede, a to bez ohledu na to, co si sám třeba myslí. 
Tolik teorie demokracie ...Třeba se k tomu někdy ještě propracujeme .. 

Občané Rychnova nad Kněžnou: H. H. Je to smutné, když RK nereaguje. 
Ostuda. Doufám, že se ledy pohnou a někdo se chytne za nos. A. Š. Dnes už česky 
umí jen pár starších lidí a češtinářů. Nikomu chyby nevadí, nebo je ani nevidí. Proč 
bychom vyhazovali peníze za nějaké korektury textů? Potřebujeme je na auta, 
zájezdy, golfová hřiště. Je to boj s větrnými mlýny a od mladých se nám podpory 
nedostane. Vlastně to ani nejde. E. K. Jsem ráda, že tuto nepříjemnou kauzu vidím v 
celé "parádě". Je to docela síla a ostuda. A. K. Nejsem ani omylem tak vzdělaná, 
abych mohla hodnotit a odborně posuzovat ony texty. Ale ještě stále se neumím 
vyrovnat s arogancí moci, s tou nemocí mocných, kteří přestávají vidět, slyšet. 
Osobně si myslím, že nám to dělají pro radost, abychom mohli říkat: „Ten pan 
Poláček se směje i z nebe, Kocourkovští jsou nesmrtelní, ó jakou měl pravdu, to byl 
ale nadčasový geniální spisovatel.“ A to je fakt.

http://www.obecprekladatelu.cz/skripec.htm
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9. listopadu 2010 neuspěl při volbách do vedení města ani starosta Jiří Rokl 
(lídr kandidátky Nestraníků), ani místostarosta Miroslav Richter (lídr kandidátky KDU- 
ČSL). Poláčkovo město nabralo rychlé tempo, během hodiny mělo včera zvolené 
zcela nové vedení. Rychnov povede triumvirát Jana Skořepy (ODS), kterému bude 
na místostarostovských postech sekundovat dámský tandem – Jana Drejslová 
(ODS) a Michaela Zimová (ČSSD). Volby ve městě vyhráli se čtyřmi mandáty právě 
občanští demokraté. Zastupitelé se nejprve rozhodovali, zda budou volit tajně, či 
veřejně. Milan Kotek za Nestraníky navrhl tajnou volbu, zdůvodnil to tím, že ji 
považuje za demokratičtější a za vhodnější způsob pro následnou spolupráci. Pro 
jeho návrh se však zvedlo pouze 8 rukou z 21členného zastupitelstva. Miroslava 
Zimová (ČSSD) navrhla jako první kandidáta ODS Jana Skořepu, Miroslav Kováříček 
(KDU-ČSL) dosavadního místostarostu, nestraníka kandidujícího za lidovce, 
Miroslava Richtera. Třinácti hlasy byl zvolen Jan Skořepa. Post první místostarostky 
zaujme Jana Drejslová, druhou se stala Michaela Zimová. Do sedmičlenné rady 
města ještě usednou dva zástupci TOP 09 Zdeněk Žabokrtský a Tomáš Erben, 
komunista Milan Novák a  za Svobodnou občanskou samosprávu Jiří Oberreiter. 
„Udělali jsme dohodu mezi lidmi, kteří dokážou držet slovo a mohou si věřit,“ 
komentoval Jan Skořepa nepsanou koaliční dohodu. (Rychnovský deník 10. 11. 
2010) 

 

TO SE VR! 
A TAKY, CO TO JE VECE 

 
Co se „vr“ v Poláčkovu Bylo nás pět? No přece když Bejval Antonín vynalezl 

hru,  která  se  nazývá  „Palič  ceciliánského  města 
Mostravy“, a že Čendovi Jirsákovi se to nesmí říci: 
„To  se  vr!“  vece  Bejval  Antonín.  Tak  odpověděl 

Petrovi Bajzovi, protože s ním byl jedna ruka. Chcete jiný příklad: 
Načež jsem napsal [=Péťa Bajza] na jednu krabici Hostinec U 
havrana a před tou krabicí jsme si sedli na bobek, jako že 
sedíme v hospodě a mluvíme řeči. A Čeněk Jirsák smutně pravil: 
„Škoda, že jsem po svaté zpovědi…“ „Víte co? pravil Éda 
Kemlink, „já jsem starosta.“ Bejval Antonín se usmál a odvětil: 
„Starosta jsem já.“ Já jsem se také usmál a pravil jsem: To se vr.“ 

Těsně před 65. výročím úmrtí Karla Poláčka, které připadlo na 21. leden 2010, 
se mně totiž podařilo po 43 letech dohledat (teď už spíš znovu objevit) v rodině 

Gabrielky, pravnučky Jaroslava Marečka (*1892), spolužáka Karla 
Poláčka  z  obecné  školy,  nyní  žluto-bílé  budovy  ZŠ  Kolowratská 
naproti zámku), rukopisné vzpomínky. 

Jde o linkované listy ze školního sešitu formátu A4 plus 
originální fotografie žáčků s panem učitelem Poláčkovy třídy před 
školou a  Marečkovy  přepisy některých  textů  Ljuby Hermanové  z 

televizního pořadu v roce 1967, odvysílaného z rychnovské jízdárny o Poláčkovi. 
Obávám se, že už je taky nikdo nezná, my si je - i Ljubu Hermanovou z toho pořadu - 
můžeme vyvolat v prezentaci průvodci o Karlu Poláčkovi. Rozšifrujme: Petr Bajza = 
Karel Poláček a Bejval Antonín = Jaroslav Mareček, jen současně berme ono 
ztotožnění ve smyslu Goethova Dichtung und Wahrheit (báseň a pravda). 
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Co se taky vr: Hospoda U havrana v Panské ulici čp. 7 se ve skutečnosti 
jmenovala U Zlatého havrana a ve čtvrtek do ní chodíval i tatíček Karla Poláčka, jak 
o tom píše v Hráčích, aby tam překlenul svou hrou třídní i stavovské rozdíly. Ten 
starý zájezdní hostinec s velikým dvorem, kudy vedl i průchod k dívčí škole [nyní ZŠ 
Komenského], kdysi patříval zbohatlému obchodníku Brožovi, který se vedle 
vlastního obchodu zabýval i pašováním kávy a tabáku prostřednictvím horských 
haluzáků, přijíždějících od kladských hranic. Pod výčepem byly vinné sklepy, nahoře 
vinárna. Aby i o koně bylo postaráno, byl zde podomek, který donášel vodu z kašny 
na Novém náměstí [nyní náměstí Karla Poláčka], a odbývaly se tu – to už za 
Poláčkova života – bouřlivé politické schůze. Stavení později zakoupil materialista 
Rudolf Duška, který z něj udělal prodejnu drogerie, a jak bylo vidět, havran na ní 
přetrval až do asanace města. 

P. S. Když už je tady tato novinka, řeknete si: No a co? Nález nenález, objev 
neobjev, je to jedno. Tak víte co: Zkuste být na chvilku i vy detektivy a vytvořit infinitiv 
od slova (on) vece. Až dojdete ke správnému výsledku, řeknu taky: To se vr. 

 

TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH NA 
RYCHNOVSKÉM ZÁMKU 

V knihovně kolowratského zámku v Rychnově 
nad Kněžnou je uložen 40svazkový soubor prvního 
kompletního vydání 62 titulů díla Julesa Verna ve 
francouzštině, mezi nimi i Na kometě (Hector 
Servadac), Podivuhodné cesty (Les Voyages 
extraordinaires),   Tajemný   hrad   v Karpatech   (Le 

Chateau des Carpathes) a Bezejmenná rodina (Famille sans Nom). 
Mezi vlastníky tohoto prvního kompletního vydání Vernových sebraných spisů ve 
francouzštině patří Jan Kolowrat Krakovský, majitel zámku v Rychnově nad 
Kněžnou. 

K jejich  osudu  přidal  vzpomínku  kdysi  tajemník  a  později  místostarosta 
Rychnova nad Kněžnou Jaroslav Kos z roku 1993, kdy byl rychnovský zámek vrácen 

restituentovi Kryštofu Kolowratovi, otci současného majitele: „Ty 
knížky byly kdysi odebrány ze zámecké knihovny a jako se podle 
nich překládalo. Vím, kolik jich vyšlo a jaký byl v té době po této 
literatuře hlad. Ale strana moudře rozdělovala papír, a tak 
vernovky  vycházely  sporadicky.  V  Praze  se  na  ně  doslova 

usazoval prach a jedna se dokonce ztratila. Když jsme knížky odnášeli do auta, měli 
jsme špinavé ruce a kabáty. Ještě že jsem mohl být při tom a že město pomohlo 
k návratu skvostů na zámek. Ty knihy jsem společně s tehdejším správcem 
rychnovského zámku Vlastimilem Borůvkou odvážel městským autem z Národního 
muzea zpět do Rychnova. Když si na to nyní vzpomenu, tak si říkám, jaká to byla 
drzost, takovou hodnotu převážet Škodou 105.“ 

V této knihovně, třetí největší zámecké knihovně ve východních Čechách, je 
uloženo 12 277 svazků, z toho 149 rukopisů ve 169 svazcích, obsahujících většinou 
genealogii rodu Kolowratů. Nejstarší z nich je z roku 1280 Alberta magna – Incipiunt 
libri lapidum exertali a mezi nejvzácnějšími rukopisy je iluminovaný Missale 
Romanum, určený pro hnězdenskou diecézi (polsky Gniezno, česky Hnězdno). Své 
místo tu má i 30 latinsky psaných prvotisků z let 1481 – 1489, z nichž většina byla 
vytištěna v Itálii (Benátky, Pavia, Milano a Pisci) a část v německé oblasti (Rostock, 
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Strassburg, Norimberk a Haguenau). Dalším unikátem je originál překladu 
Shakespearova Krále Leara, dílo Josefa Kajetána Tyla z roku 1835, v jehož rukopisu 
jsou i dvě razítka cenzorů z listopadu 1835 a z roku 1860. J. K. Tyl celistvě přeložil 
Krále Leara (1835, byl uveden na scéně Stavovského divadla), částečně přeložil 
Krále Jindřicha IV. (1836) a bez možnosti vydat či uplatnit na divadle překládal 
Romea a Julii i Macbetha. 

 

ŠLI 2 ŠLI 3. KOLIK JICH ŠLO? 
Samozřejmě dětská hádanka – šli dva Šlitři, tedy Šlitrové, jeden z nich byl 

nositelem jména Jiří, pro svou málomluvnost zvaný Rybín 
nebo Tišín, pro nějž Miroslav Horníček vymyslel přezdívku 
Doktor Klavír, má v únoru výročí. Narodil se 15. února 1924 
na Semilsku v Zálesní Lhotě, místní části obce Studenec. Na 
domě, kde spatřil světlo světa, je pamětní deska, odhaloval ji 

Jiří Suchý. Tolik úvod č. 1. 
V Rychnově nad Kněžnou byla slavnostně osazena na vile nad parkem 

na rohu ulic Smetanova a 5. května, v níž měli Šlitrovi svůj první rychnovský byt, 
pamětní deska Jiřímu Šlitrovi. Stalo se tak na jaře 2003 v rámci 10. ročníku festivalu 
Šlitrovo jaro. Tehdy mezi stovkou přítomných byli i sestra Jiřího Šlitra Olga 
Mroženská s manželem a životní Šlitrova partnerka Sylva Daníčková, z dalších hostů 
pak mj. Jiří Datel Novotný z divadla Semafor. Vlastního odhalení dvoudílné pamětní 
desky – jedné části textové a druhé s motivem buřinky a klaviatury - se tehdy ujala 
sestra Šlitrova Olga a Jiří Datel Novotný. Ta deska měla smůlu už při odhalování – 
látka, jíž byla zakryta deska, spadla při slavnostním okamžiku jen z textové části a 
pro zbytek se muselo vylézt po žebříku. A v listopadu stejného 
roku 2003 byla deska sejmuta kvůli neutěšené fasádě onoho 
domu ve spoluvlastnictví několika rodin a převezena do ateliéru 
jejího tvůrce Zdeňka Kolářského v Kostelci nad Orlicí. Což se 
stalo v roce 60. výročí Šlitrovy maturity na rychnovském reálném 
gymnáziu. To je úvod č. 2. 

Vlastní stať: Starosta Studence mně přeposlal 8. března 2006 tento 
mail:Vážení, hledáme umístění pro pamětní desku Jiřího Šlitra. Díky grantu, který 
udělila městská část Praha 2, vznikla pamětní deska, dílo akademického sochaře 
Václava Nováka, kterou měl příjemce grantu umístit na domě v soukromém 
vlastnictví na území Prahy 2 v místě, kde Jiří Šlitr bydlel. Mezi příjemcem grantu a 
vlastníkem domu však nedošlo k dohodě o umístění desky. Deska zatím nemá 
nápis). O vhodném nápisu bychom jednali dále podle umístění desky. Pamětní desku 
poskytne příjemce grantu zdarma. Máte-li prosím nějaký námět na umístění desky 
(nemusí to být rodný dům, může to být například škola, kterou Jiří Šlitr navštěvoval), 
dejte nám prosím vědět. S pozdravem Martin Bradáček, vedoucí odboru kultury a 
informací ÚMČ Praha… Na kamenné desce, která představuje otevřenou desku 
koncertního křídla, je silueta hlavy Jiřího Šlitra v typické buřince. Deska  má rozměry 
- šíře 910 mm, výška 1280 mm, hloubka 50 mm. Váha je kolem 110 kg. 

Je milé, že ausgerechnet na mě se studenecký starosta Tauchman 
obrátil (předloni jsem do Zálesní Lhoty vedl zájezd rychnovských seniorů a on nás 
tam velmi mile přijal). Mail jsem předal rychnovskému starostovi Jiřímu Roklovi, jeho 
třem náměstkům, vedoucímu odboru kultury a řediteli Gymnázia F. M. Pelcla. A taky 
starostovi Skuhrova nad Bělou Vladimíru Bukovskému – ostatně právě v této vesnici 
našli Šlitrovi útočiště po mnichovském diktátu. 
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13. až 15. dubna 2007 budeme v Rychnově nad Kněžnou mít XIV. ročník 
Šlitrova jara jako – cituji z www stránek města – setkání přátel a příznivců Jiřího 
Šlitra a Semaforu, spojené s koncertním vystoupením swingových orchestrů, 
hostováním divadla Semafor a projekcí filmů třicátých – padesátých let. A to je 
všecko na závěr. Vlastně zůstává otázka: Že by jen dětská hádanka? 

 
V březnu 2007 Tomáš Jelinowicz, vnuk Karla Poláčka: To bolí, že se nedovedeme 
postarat o vlastní kulturní dědictví. Na všelijaké megalomanské akce jsou miliardy, 
ale na tyhle věci není. Vidím to i z hudby, kdy zapomenutí čeští skladatelé jsou 
známí v cizině a u nás absolutně ignorovaní. U Šlitra mě ten nezájem překvapuje, 
protože ještě je v živé paměti mnoha lidí. TJ. 

 

J. J. SUSTAR, CZECH FIGHTER AGAINST 
NAZIS 

NAD ČLÁNKEM V AMERICKÝCH NOVINÁCH A NEZNÁMÝMI 
FOTOGRAFIEMI 

 
Tehdy sloužil ve štábu velitelství okrsku Praha, jehož 

úkolem byla obrana hlavního města. Za okupace byl obchodním 
zástupcem  firmy  Vacuum  Oil  Company 
Praha, navázal kontakty na odbojovou 
organizaci Obrana národa, 20. února 1940 
uprchl do zahraničí, v Maďarsku  byl 
zatčen, ale z budapešťského vězení se mu 
17.  dubna  1940  podařilo  uprchnout  do 

Jugoslávie,  kde  se  přihlásil u  československého úřadu. 
V hodnosti kapitána vstoupil 20. dubna 1940 do zahraniční jednotky, byl přidělen do 
Bělehradu a později odjel do Sýrie a Palestiny, kde se stal velitelem 1. roty. 9. září 

1940  byl  přeložen  k letectvu  západní  skupiny  a  odejel  do 
Londýna. 10. dubna 1941 byl jako štábní kapitán generálního 
štábu ustanoven do funkce přednosty velitelské sekce zvláštní 
skupiny D druhé správy odboru ministerstva obrany pro 
výsadkové akce v Československu a jednou z jeho povinností 
jako výsadkového  průvodce (dispečera) byl doprovod 
československých parašutistů do protektorátu. 

Vybraní  dobrovolníci  byli  v letech  1941  až  1943 
postupně posíláni do zvláštních kursů, umístěných převážně v 

odlehlých venkovských oblastech Anglie a Skotska. Tyto Special Training Schools 
(STS, speciální tréninkové školy) vytvořila pro své spojence 
Special Operations Executive (SOE, orgán pro zvláštní 
operace). Náplň výcviku se řídila úkoly, s nimiž byly skupiny 
potom vysílány  do nepřátelského týlu. Výcvik se skládal ze 
školení základního, udržovacího a speciálního; Jaroslav Šustr 
absolvoval assault course (kurz útočného boje) a para course (parašutistický výcvik). 

Jako výsadkový průvodce, styčný orgán mezi velitelem letounu a vysazovanou 
skupinou, neměl v podstatě vliv na přesnost přistání. V závěrečné fázi letu byl sice 
většinou povolán k identifikaci orientačních bodů na ploše, ale za vysazení odpovídal 
velitel letounu. Pomáhal připravit skupinu k seskoku, odpovídal za její připravenost 
po  stránce  bezpečnosti  osob  i  materiálu  (kontrolu  padáku,  upevnění  výstroje  a 
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výzbroje, zakotvení lana) a stanovil pořadí seskoku jednotlivých mužů. O každém 
letu pořizoval operační záznam, v němž časově i věcně zaznamenával hlavní 
události letu a jeho průběh. 17. srpna 2011 dostávám od pravnučky Františka Fryče 
mailem Šustrovo originální ručně psané operační hlášení o výsadku tří paraskupin 
27. dubna 1942 u Křivoklátu, a to BIOSCOP (Bohuslav Kouba, Josef Bublík a Jan 
Hrubý), BIVOUAC (František Pospíšil, Jindřich Čoupek a Libor Zapletal) a STEEL 
(tento výsadek měl jediného člena Oldřicha Dvořáka). 

Bohuslav Kouba, když se mu gestapo dostalo na stopu, spáchal sebevraždu 
jedem a Josef Bublík s Janem Hrubým se v pravoslavném kostele Cyrila a Metoděje 
zastřelili poslední kulkou při razii proti atentátníkům na Reinharda Heydricha spolu 
s Janem Kubišem, Jozefem Gabčíkem, Josefem Valčíkem, Adolfem Opálkou a 
Jaroslavem Švarcem. Funkce dispečera měla značný význam psychologický, 
parašutisté jej znali, byl jedním z nich a patřil dokonce k velitelské skupině. Do 
poslední chvíle s nimi sdílel riziko letu a taktním jednáním udržoval jejich dobrou 
náladu a psychický stav. Předpokladem pro tuto funkci byla znalost angličtiny, 
absolvování parašutistického výcviku a pokud možno výcvik letecký (navigátor, 
pozorovatel, palubní střelec). Po štábním kapitánovi generálního štábu Šustrovi tuto 
funkci plnil nadporučík Hrubec, v jednom případě poručík Strankmüller. The major 
part, capturing the preparation and training of Czechoslovak parachutists – with the 
focus on Assault Training in Scotland.Between 1940-1945, the Czechoslovak Military 
Intelligence Service active on British territory, in co-operation with its British partners, 
organised 31 airborne operations tasked with „special“ missions into the Protectorate 
of Bohemia and Moravia, Slovakia, France and northern Italy. It comprised 
intelligence, demolition, assassination, organizational and courier missions, the most 
famous of them being the successful assassination of the Acting Reich’s Protector 
Reinhard Heydrich on 27. 5. 1942. It was planned and carried out by Josef Gabčík 
and Jan Kubiš, parachutists from Anthropoid Group. Yet, they were not the only 
ones. The Czechoslovak military in exile sent 91 young men in total into European 
theatres of war and a further 17 men waited in vain to be sent on their operations 
until the final days of the war http:/www.scsssfund.org.uk. 

Máme i snímek, na němž je on a skupiny INTRANSITIVE a TIN před jejich 
odletem: A photo of the members of Para-Groups INTRANSITIVE and TIN together 
with Staff Captain Jaroslav Šustr in the final stage of preparation for operations. From 
left: Jaroslav Šustr, Vojtech Lukaštík, Václav Kindl, Bohuslav Grabovský, in front of 
them Jaroslav Švarc and Ludvík Cupal. 

Od června 1944 byl Jaroslav Šustr vojenským a leteckým přidělencem v Číně. 
Po válce nenašel doma matku, otce, dva bratry ani svoji manželku Miloslavu. Ta 
nechtěla opustit svoji nemocnou matku, gestapo ji zatklo a dalo do vazby policejního 
ředitelství Praha (v dokumentech se uvádí č. 5773 z 13. VII. 1942 – přípis uložen 
v zás. odd. Rychnov n.Kn. Po vyšetřování ji převezli do koncentračního tábora, kde 
byla umučena 19. XI. 1942. Na evidenčním listu rychnovského městského úřadu je 
uvedeno dle údajů manžela ze dne 14. X. 1945 zemřela v konc. táboře v Osvěnčimě. 
(V jiném pramenu se uvádí, že zemřela v Terezíně na tyfus.) Jaroslav Šustr pak 
pracoval na generálním štábu ministerstva obrany, od listopadu 1946 působil u 
spojenecké kontrolní rady v Berlíně a podobně jako jiní vojáci ze Západu začal mít i 
on řadu potíží. Proto se svou druhou ženou i dvěma syny emigroval do Ameriky v 
roce 1948. U nás byl prohlášen za zběha a degradován na vojína. 

Osudy našich emigrantů v cizině po roce 1948 nebyly vůbec snadné. 
Poválečná euforie přetrvávala, podcenilo se nebezpečí totality a i nedostatek 
pracovních příležitostí v cizině završoval nesčetné problémy našich spoluobčanů v 
emigraci.  Šustr  zkoušel  všelicos,  až  jednou  četl  v  novinách,  že  jakási  pila  v 

http://www.scsssfund.org.uk/
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Minnesotě marně hledá účetního, tak se chopil příležitosti, zatelefonoval tam a měl 
přijet co nejdříve. Za poslední peníze koupil ojetý automobil, naložil rodinu a vydal se 
na 2000 km dlouhou pouť. Jako voják měl v krvi dochvilnost a dorazil do městečka 
dřív, aby měl čas na přípravu. Když k němu dojížděli, uviděl, že se tam staví 
slavobrána s nápisem Welcome! To ho zaujalo a zeptal se, koho to čekají. Nevěřil, 
když uslyšel, že se v městě má usadit nějaký plukovník, pracovat na pile a že to prý 
bude za posledních sto let první emigrant u nich. Když se pak lidé dozvěděli, že 
právě on je tím plukovníkem, nakonec společně odjeli ke starostovi, který byl navíc 
majitelem oné pily. Pak následovaly i okresní rozhlasové stanice a televize, přivítání 
bylo velkolepé, rodinu zavedli do zařízeného domku, v garáži stál automobil, v 
kuchyni byla chladnička i plná mraznička. Není tedy divu, že se Šustrovi cítili jako 
Alenka v říši divů. Šustr si zakrátko spoluobčany získal, dobře pracoval a s lidmi se 
přátelil. Díky jeho neobyčejně bohatým zkušenostem a politickému i vojenskému 
přehledu ho rozhlas požádal o spolupráci a komentování mezinárodní situace. Jako 
voják k ní měl zasvěcené komentáře, jméno si musel však změnit na Sustar, protože 
na původním Šustr si Američané lámali jazyk. Takto vylíčil svoje setkání s 
Jaroslavem  Šustrem  československý  důstojník  Bohumil  Moravec,  žijící  později 
v Kanadě. 

V USA se Jaroslav Šustr angažoval v exilové Společnosti pro vědy a umění a 
spolupracoval s FBI jako odborník na východoevropskou problematiku. He was a 
news analyst for KDKA from 1955 to 1958, founded the formel Allegheny Academy in 
Allison Park and was deputy director of the Internacional Studies Institute at 
Westminster College in New Wilmington. 

Citujme ještě z Pittsburgh Post-Gazette, Nov. 16, 1998: Mr. Sustar´s mother, 
father, two brothers, and first wife, Mila, were executed by the Germans reprisal for 
his resistance activities, tedy to, co už víme, že Němci popravili jeho první manželku, 
matku, otce a dva bratry odvetou za jeho odbojové aktivity. Mr Sustar is survived by 
his wife, Joyce Mary Sustar; sonns Vladimír of Monaca, Peter of Valencia, Butler 
County, Myron of Terryville, Conn.; and eight grandchildren. Tedy že pozůstalými 
jsou jeho žena, synové a osm vnoučat. 

Where is George? This is a question. Kde se ztratila stopa jeho syna Jiřího, 
nevím. Rychnovská evidence obyvatel má k Jiřímu Šustrovi dva dokumenty - 
policejní přihlášku / Polizeiliche Anmeldung, narozen v Praze 11. 4. 1936, 
Promenádní 625, den příchodu 11. července 1942, odhlášen 5. 11. 1945 Praha, 
předchozí bydliště RK, Rašínova 813, podpis majitelé bytu Jindřich Brož a Vlad. 
Kalendovská. 

Druhý dokument je přihláška k přechodnému pobytu, den příchodu 9. 3. 1953, 
trvalé bydliště Višňová, okr. Frýdlant v Č., n. p. Juta, podpis ubytovatele Jarmila 
Fryčová i majitele bytu, den příchodu 9. 3. 1953. Dál nevím. Doma byl Jaroslav 
Šustr po pádu komunistického režimu posmrtně rehabilitován a povýšen do hodnosti 
plukovníka. 

A teď dovolte pár vět o jeho švagrovi Františku Fryčovi (23. 12. 1895 Praha – 
9. 9. 1973 Rychnov nad Kněžnou). Tady se opírám o text Josefa Juzy a další 
dokumenty. V souvislosti s Hitlerovými přípravami na válku přijali naši zpravodajci 
k získávání informací spolupráci s německým agentem A-54, no a tuto činnost 
zajišťoval František Fryč. Od onoho agenta (my už víme, že jím byl Paul Thümmel; 
viz kniha Rudolfa Ströbingera Agent A-54) získal mnohé podklady k dalším 
rozhodnutím, jenže údaje o připravovaných březnových událostech 1939 vyhodnotilo 
vedení ministerstva národní obrany jako nepodložené. Zpravodajské oddělení však 
vsadilo na svědectví A-54 (ten koncem února 1939 signalizoval bezprostřední 
nebezpečí)  a  připravilo  jak  likvidaci  dokumentů,  tak  akci  na  jejich  záchranu.  Ty 
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nejcennější z nich tak byly 14. března 1939 přepraveny do Anglie. Jedenáct 
československých zpravodajců v čele s plk. gšt. Františkem Moravcem, mezi nimiž 
byl i František Fryč, se do Velké Británie přesunulo na palubě letadla společnosti 
KLM a přistálo na londýnském civilním letišti Croydon dvacet minut před jedenáctou 
hodinou večer 14. března 1939, tedy jen pár hodin před obsazením zbytku Čech a 
Moravy německou armádou. Fryčova rodina v září 1939 tajně přešla hranice do 
Polska, pak do Francie a po roce do Anglie. 

Major František Fryč byl za 2. světové války ve zpravodajské službě 
ministerstva národní obrany československé exilové vlády v Londýně přednostou 
zpravodajské skupiny A prvního oddělení ofenzivního zpravodajství. To spadalo pod 
II. správu odboru MNO, vedeného jeho přednostou plk. gšt. Františkem Moravcem, a 
to už víme, že štkpt. gšt. Jaroslav Šustr byl ve velitelské sekci spolu s pplk. Karlem 
Palečkem, přednostou zvláštní skupiny D. Po osvobození působil František Fryč v 
letech 1945-1949 jako přednosta šifrového oddělení na ministerstvu zahraničních 
věcí v Praze. Po svém prvním zatčení 23. 4. 1948 a tříměsíční vazbě v pankrácké 
věznici byl penzionován. 1949 byl zatčen znovu v souvislosti s akcí internace režimu 
nepohodlných osob s kódovým označením D/4 a vězněn na Mírově na základě 
informací J. Bydžovského, který se domníval, že plukovník Fryč odešel do exilu. 
Proto jej uvedl ve vynuceném doznání jako spolupachatele vraždy Jana Masaryka. 
Ačkoliv byl plk. Fryč podroben těžkému fyzickému i psychickému týrání, veškerá svá 
obvinění neustále popíral. Obdivuhodná odvaha a statečnost, s jakou dokázal čelit 
svým vyšetřovatelům, byla jedním z hlavních důvodů, proč bylo vykonstruované 
obvinění z vraždy Jana Masaryka staženo. Proto byl v roce 1950 na základě 
nedostatku důkazů odsouzen „pouze“ ke třem letům těžkého žaláře. 

Po svém propuštění a odpykání trestu žil v ústraní v Rychnově nad Kněžnou. 
V listopadu 1968 byl rehabilitován a byla mu navrácena hodnost; v březnu 2000 ho in 
memoriam jmenoval místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí do čestné 
hodnosti velvyslance s pamětní medailí za jeho přínos zahraniční službě ČSR. 

Je pochován na rychnovském hřbitově. 
 

 
 

Tuto kapitolku přetiskl na str. 45 – 49 sborník „Okolo Strážnice“, který vydal 
Muzejní a vlastivědný spolek Strážnice v roce 2011. 9. 9. 2011 mně poslal z USA 
mail Šustrův vnuk Stacy A Ritchart: Your name was attached to an article published 
speaking about my Grandfather – Jaroslav Sustr. I am looking to see if we are able 
to get this translated to English for our family to read http://www.pozitivni- 
noviny.cz/cz/clanek-2009090042 

 

SORRY, PANE PROFESORE 

Vynikající překladatel z řečtiny a latiny Otmar Vaňorný, 
rychnovský rodák (*12. 11. 1860) a dlouholetý profesor gymnázia 
ve Vysokém Mýtě zemřel 14. ledna 1947 v krčském sanatoriu. Na 
jeho pohřbu ve strašnickém krematoriu promluvili za Karlovu 
univerzitu profesor Salač, za Královskou českou společnost nauk 
a Syndikát českých spisovatelů profesor Ryba, vysokomýtského 
pobytu a padesátiletí práce v tomto městě vzpomenul ředitel 
tamního gymnázia K. Fink a doktor J. Vostřebal promluvil za rodný 
Rychnov.   Tak   referovala   tehdejší   Stráž   českého   východu. 
Pochován pak byl na rychnovském hřbitově, na rodném domku je umístěna pamětní 
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deska a jeho bustu najdeme znovu na symbolickém rychnovském Slavíně 
v sousedství staré zvonice s třetím největším zvonem v Čechách Kryštofem. 

Ve své korespondenci Otmar Vaňorný vzpomíná: Mým působištěm bylo 
Vysoké Mýto, ale Rychnov jsem měl stále na mysli. Tenkráte každou sobotu 
odpoledne  zvonili  na  zvonici  u  svaté  Trojice  na  zvon  Kryštof.  Vyjíždíval  jsem 
z Vysokého Mýta na kole, abych poslechl milé zvuky Kryštofovy. Vyjel jsem na 
Vyhnánovský kopec a čekal jsem. Vtom se ozvaly vzdálené a jakoby ztlumené 
zvuky: bum, bum… Ach Kryštof, pozdrav z domova. Smekl jsem klobouk, zbožně 
poslouchal hovor našeho Kryštofa, a když dozněly poslední dva údery, poslal jsem 
rukou upřímný pozdrav našemu Rychnovu, pokryl hlavu a opět jsem ujížděl do svého 
působiště Vysokého Mýta, kde mne čekaly práce školní i literární. Pozorný čtenář si 
asi všiml, že před chvílí jsme napsali o bustě Otmara Vaňorného, že je znovu na 
symbolickém rychnovském Slavíně. Použijeme-li jeho milovanou latinu, pak tedy 
Tempora mutantur et nos mutamur in illis, česky pak volně přeloženo Časy se mění a 
my v nich. Ale raději po komensku názorně a kontrapunkticky citujeme původní 
zprávu autora tohoto DVD v Orlickém týdeníku:V pondělí 9. prosince 2002 byl u 
Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou vynesen poslední z rozsudků proti 
čtyřem pachatelům březnové krádeže busty vynikajícího překladatele Otmara 
Vaňorného ze symbolického rychnovského Slavína. Samosoudce JUDr. Jiří Fuks 
hodnotil krádežovou trestnou činnost mladistvého Dušana Gábora (1985), z níž 
nejzávažnější byla krádež busty, díla zasloužilého umělce Leoše Kubíčka. Byť 
odsouzený, který měl za sebou už dva soudem uložené tresty a poslední trestné činy 
spáchal v podmínce, původně avizoval, že vypovídat bude, před samosoudcem 
odmítl. Soud ho odsoudil k odpracování 400 hodin obecně prospěšných prací, a 
nebýt toho, že se busta nakonec našla, trest mohl být přísnější. Pro srovnání - 
plnoletí spolupachatelé tohoto trestného činu Štefan Telvach, Emil Tancoš a Juraj 
Lacko - byli už předtím pravomocně odsouzeni k podmíněným trestům nebo 400 
hodinám veřejně prospěšných prací. Pachatelé bustu chtěli nejdříve prodat, aby měli 
peníze na diskotéku do Králík; to se jim však nepovedlo, ani její prodej ve Sběrných 
surovinách, a tak putovala z místa na místo, až byla nakonec prodána mimo 
rychnovský okres za 2 tisíce korun; přitom její hodnotu ocenil soudní znalec na víc 
než 150 tisíc. Policie uloupenou bustu vypátrala a v červenci 2006 ji pak z rukou 
ředitele rychnovské policie převzal starosta města Jiří Rokl a nyní je znovu na 
původním místě. Pane profesore, na začátku 21. století v lednu 2007 se mně chce 
říct v českém prostředí teď běžné sorry. 

 
 

SMETANA Z RYCHNOVA 
O BRATRANCI SLAVNÉHO SKLADATELE 
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Nejdřív si vyvolejme podobu horní strany Starého náměstí v  druhé polovině 
19. století a srovnávejme dům po domu se současností: Domy s podsíněmi, ty byly 
odstraňovány v letech 1854–1870, a poslední z nich s podloubím vyhořel v roce 
1932. Taky tu na náměstí bývalo asi tak deset hospod, např. ta U Melicharů byla 
roubená, k Ludvíkům se chodilo na kápku a jiní volili hostinec U Pohlů. A když už 
jsme u hospod, pak taky U Císařů. A ta má cosi společného s českým skladatelem 
Bedřichem Smetanou. 

Tady dovolte trochu její historie. Název měla ta hospoda v čp. 27 po majitelích 
Františku Císařovi (†1828) a jeho manželce Josefě (†1828). Od nich koupil 
nemovitost i s domem krajský fyzikus Lichtner se sestrami Terezií, Marií a Antonií. 
No a právě ona se provdala za Václava Smetanu, nájemce pivovaru v Novém Městě 
nad Metují a bratrance Bedřicha Smetany. Když nic jiného, teď už aspoň víme, proč 
v Novém Městě nad Metují mají pomník velikána naší hudby. 

Vás že tahle drobnůstka zaujala? Tak tedy podrobněji: Václav Smetana 
(*1800 v Sadové) byl o generaci starším bratrancem hudebního skladatele Bedřicha 
Smetany (*1824 v Litomyšli). Jejich otcové Václav, pro nás tedy Smetana Václav 
starší ( *1770) a František (*1777), byli totiž bratry. Václav Smetana st., ženatý 
s Františkou, rozenou Benešovou, žil v Hořicích a živil se jako bednář. Jejich 
syn Václav Smetana ml. se dal na úřednickou dráhu a byl natolik úspěšný, že se stal 
už v 21 letech vrchnostenským (soudním) aktuárem u nás v Rychnově nad Kněžnou. 
Zde působil jen krátce v letech 1821 až 1823. Tehdy převzal po svém strýci 
Františkovi pronájem pivovaru v Novém Městě nad Metují, kde zastával mnohem 
výnosnější místo sládka. Strýc totiž odešel pracovat jako sládek do pivovaru v 
Litomyšli. Václav zaměstnával v pivovaře i svého bratra Antonína Františka a 
ubytoval u sebe i svého starého otce, který se sem přestěhoval z Hořic. Před 
rokem 1852 předal Václav Smetana pronajatý novoměstský pivovar svému 
bratranci Antonínovi (*1825), mladšímu bratru Bedřicha Smetany, vyučenému 
sládkovi. Sám se nakonec vrátil k úřednické práci a v 50. letech 19. století 
zastával patrně v Novém Městě nad Metují místo poštmistra. 

Že to bylo dost složité? Francouzové říkají c´est la vie, my Češi tak jde život. 
 

SAMEŤÁCI V RYCHNOVĚ 

Divadelní legendy Bedřich Hányš a Dana Bufková navštívili začátkem června 
2007 Rychnov nad Kněžnou, s nímž jsou spojeni rodinnými kořeny. Přijeli na dva dny 

navštívit město, odkud pocházejí rodiče Bedřicha Hányše. Jeho 
maminka byla z rodu Kosových – proto je doprovázel jeho 
bratranec bývalý místostarosta Jaroslav Kos.; za manžela si vzala 
Bedřicha Hányše. Setkal jsem se s nimi náhodou před 
rychnovskou  synagogou,  a  tak  dovolte  pár  slov,  než  na  to 

zapomenu. 
Bedřich Hányš byl 1960–1961 zakládajícím členem a hercem literárního 

kabaretu PARAVAN, 1961 absolvoval katedru loutkářství DAMU, 1960-1966 byl 
angažován jako mim a herec Černého divadla manželů Lamkových v Divadle Na 
zábradlí a později ve Státním divadelním studiu Praha. Následovaly zájezdy a turné 
do zahraničí, herecké role v čs. filmu a televizi (například Haškovy povídky), 1964 - 
1966 s Černým divadlem v Las Vegas (USA), z původně tříměsíční smlouvy se pro 
velký úspěch vyvinulo téměř dvouleté angažmá v hotelu Tropicana, American home 
of "Folies Bergère", dvakrát natáčení v Hollywoodu, Hollywood Palace Variety (show- 
program s mezinárodními hvězdami). 1966-1968 angažován v Laterně magice jako 



133  

 
 

mim, spoluautor a herec Černého divadla (vytvořil roli toreadora ve známé scéně 
Corrida), zakladatelem skupiny VELVETS, kde dodnes působí jako režisér, ředitel, 
autor a herec. Kromě této činnosti je spoluautorem a režisérem patnácti trikových 
filmů a hostujícím docentem pantomimy na několika soukromých a státních školách. 

Dana Bufková 1958-1962 studium na loutkářské katedře DAMU, 1959-1961 
ještě během studia herečka a zpěvačka v kabaretu PARAVAN, 1961-1966 členka 
pražského  Černého  divadla  manželů  Lamkových  při  Státním  divadelním  studiu. 
Účinkovala v revuálním divadle Alhambra v nové revui Bukola od Miloše Formana a 
Jána Roháče, zájezdy do zahraničí (Varšava, Londýn), hlavní ženská role v nové 
produkci Černého divadla „To nemá cenu“, monsieur Coqutrix angažuje soubor na tři 
neděle  do  pařížské  Olympie.  Z  tohoto  úspěchu  vyplývá  1964-1966  dlouhodobý 

zájezd do Las Vegas (USA), Černé divadlo je hlavní atrakcí ve Folies 
Bergere, hotel Tropicana, natáčení v Hollywoodu, Hollywood Palace 
Variety s Bing Crosbym. 1966-1968 herečka v Laterně magice, během 
této doby, jakož i v letech předtím, řada různých rolí v čs. filmu a 
televizi v oblasti loutkového a trikového filmu (např. Karafiátovi 
Broučci),  1967-1968  spoluzakladatelka  Velvets,  kde  působí  vedle 

herecké, technologické a pedagogické práce především jako autorka. Kromě této 
činnosti animovala dvacet trikových filmů pro německou televizi; u poloviny těchto 
filmů je též jejich autorkou. 

VELVETS (Black & Light Theater Die Velvets, česky Sameťáky, www.velvets- 
theater.de) jsme založili s Naďou Munzarovou a Ivanem Krausem na počátku roku 
1968. Vrátili jsme se z Las Vegas plni nápadů, podnikavosti a tvořivé chuti. Bylo nám 
tehdy 30 let a chtěli jsme vyzkoušet, co umíme. Uzavřeli jsme smlouvu na srpen 
1968 s brněnským varieté Rozmarýn, kde jsme si program chtěli "ohrát" před 
zájezdem do zahraničí. Toto angažmá bylo nedobrovolně přerušeno okupací naší 
vlasti. Nedovedli jsme si po osmnáctiměsíčním pobytu v USA představit, že bychom 
byli nadále schopni žít v ponížení se sešněrovaným hrdlem a svázanýma rukama. 3. 
října 1968 jsme odjeli z okupované republiky. Hráli jsme pak v Curychu, po celé Itálii 
od Teatro Piccolo di Milano až po Neapol a Bari, deset měsíců v Paříži, v Belgii, v 
Anglii a na Bahamách, točili jsme v televizi v Miláně, v Berlíně, Kolíně nad Rýnem a 
Stuttgartu. Na podzim roku 1970 nás osud zavál do Wiesbadenu, kde jsme se 
věnovali animovanému filmu a ve wiesbadenském Státním divadle jsme připravili 
celovečerní premiéru nazvanou Kontrasty. V roce 1975 odešli Naďa Munzarová a 
Ivan Kraus do Baden-Badenu a my jsme získali angažmá jako umělecky samostatná 
složka v městském divadle v Mainzu (Mohuč). Nastalo deset let finančně zajištěného 
a relativně klidného uměleckého vývoje. Do tohoto období spadá vytvoření řady 
inscenací na vlastní i cizí náměty: Lidská komedie, Malý princ, Jen žádný strach 
bubu, Variace Alenka v říši divů, Letní intermezzo, Proměna, Kouzelník ze země Oz. 
Kromě četných zájezdů po celé SRN spadají do tohoto období i zájezdy do Švédska, 
Rakouska, Izraele a Itálie. Od roku 1985 jsou Velvets opět na "volné noze". Od té 
doby vznikla představení Čarodějův učeň, Pinocchio a Kouzelná flétna. Kromě řady 
spoluprací s nejrůznějšími televizními stanicemi byly naše čtyři vlastní pořady 
převzaty televizí (Malý princ, Žádný strach Bubu, Čarodějův učeň, Kouzelná flétna). 
To tyto divadelní legendy cituju. 

Nezapomněli na mě a k novému roku 2010 popřáli tímhle krásným PF; na 
něm je uprostřed Barbara Naugton se svými rodiči Danou Bufkovou a Bedřichem 
Hányšem. Dělím se o ně s vámi a dodávám, že toto divadlo se stalo nositelem Ceny 
města Wiesbaden. Referoval o tom tamní Wiesbadener Tagblatt pod titulem Zeit für 
Neubeginn - VELVETS Eine Institution setzt interessante Akzente / Kulturpreisträger 
der Stadt. Na konci se píše: So planen die Velvets für Herbst 2010 eine Revue, die 
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ihre eigene 40-jährige Geschichte zum Thema hat. Und noch ein weiteres Novum 
soll es nach einem möglichen Umbau geben: Gastspiele von Boulevard-Bühnen. 
"Das ist in Wiesbaden eine echte Nische", hat Barbara Naughton ausgemacht. 
Unterhaltsames, intelligentes Theater stellt sie sich darunter vor. Gute Pläne also 
vom neuen Kulturpreisträger, der die Auszeichnung vermutlich Anfang 2010 
entgegennehmen kann. Eine Auszeichnung, für die es in der Tat "höchste Zeit" 
wurde. A co píšou oni mně? Pro nas je to krasne, ze dcera, ktera nejdrive musela 
udelat sve  zivotni a profesni zkusenosti a coby vyskolena herecka musicalu se 
13 let potulovala v mnoha rolich, od malych az po hlavni role, po mnohych jevistich 
Nemecka a Svycarska, nyni dospela k rozhodnuti vest dilo svych rodicu dal. Bude k 
tomu mit krome rodicovske podpory i podporu naseho pritele (take Cecha), ktery je 
zkuseny manager a ma i plnou podporu mesta Wiesbaden, takze predpoklady jsou 
dobre. Na podzim 2010 bude k prilezitosti 40 let VELVETS ve Wiesbadenu premiera 
nove hry/revue (kombinace ziveho zpevu a tance s cernym divadlem), ktera bude 
vypravet o nasem zivote. Od odchodu z vlasti, pres hladoveni v Parizi az po prvni 
uspechy. Kapicka  smutku  malinko  nostalgie  a  hodne  pisnicek  z 60.  a  70.  let 
a legrace. Takze mame na stara kolena co delat. Hrat uz v tom nebudeme, ale jinak 
asi budeme delat vse ostatni. Moc pozdravu a zdravi a stesti v novem roce. 

Doplňuji v březnu 2010 překladem článku: Od roku 1981 udílí město 
Wiesbaden „Cenu za rozvíjení kultury hlavního města Wiesbaden“. Jestliže jsou letos 
touto cenou oceněni Velvets, je vlastně vyznamenán jeden ze základních kamenů 
volné divadelní scény. Když v roce 1968 přijely do Prahy ruské tanky, opustili 
manželé Hányšovi město nad Vltavou. V zavazadlech měli s sebou svoje řemeslo - 
pomocí loutek, černého sametu a světla vyprávět příběhy. Starosta města pan Müller 
mluvil o štěstí, že se Wiesbaden stal novou vlastí pro Velvets s jejich mimořádnými 
produkcemi, kterými jsou jedineční v Německu. Inscenace, jako Malý princ nebo 
Kouzelná flétna, jsou mezinárodně známé produkce, se kterými se do Wiesbadenu 
přistěhovalí Velvets stali reprezentanty své nově zvolené vlasti. Laudator Peter 
Joachim Riedle vyprávěl pointovaně, jak se jeho osobní dráha coby ředitele školy a 
pozdějšího vedoucí kulturního odboru města křížila s cestou Velvets. „Skláníme se 
před kouzelníky světla, již dlouho stála tato skupina na listině kandidátů, ale právě 
teď zapadlo vše dohromady,“ řekla současná vedoucí kulturního odboru města Rita 
Thies jako členka jury letošní volbu. Na podzim nastoupí v osobě Velvets, dcery 
Barbary Naughton, nová generace do vedení ensemblu. Nová ředitelka, která 
vystudovala (a 13 let hrála) muzikál, si předsevzala kromě rozšíření hledíště i 
rozšíření repertoáru. “Bude-li,” jak řekl starosta, “zvýšena subvence pro Velvets, pak 
se snoubí kulturní Laboratoř - tak Velvets nazval Müller - s finančně politickým 
zajištěním.” 

RYCHNOVSKÉ ZNĚLKY 
PRO SOUČASNÍKY MOŽNÁ OBJEV 

Budiž nám impulzem k prezentování jejich objevu 120. 

výročí narození neobyčejně plodného hudebního skladatele a od roku 

1943 profesora skladby na pražské konzervatoři 

Miroslava Krejčího (1891 Rychnov nad Kněžnou - 

1964 Praha). Zachovaly se záznamy jeho prvních 

skladbiček z doby, když mu byly 4 roky, od šesti 

let    hrál    na    klavír,    vystudoval    rychnovské 

gymnázium.  Pak  na  Karlově  univerzitě  přírodopis,  zeměpis  a  hudební  vědu, 

souběžně studoval soukromě skladbu u Vítězslava Nováka (ještě než začal u něj 
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studovat kompozici, složil mj. dvě symfonie a tři kvarteta). Miroslav Krejčí byl 

neobyčejně plodný skladatel, který zasáhl do prakticky všech hudebních  forem. 

Silnou stránku byla lyrika, ve svých skladbách často využíval polyfonní techniky, jeho 

dílo prováděli přední českoslovenští umělci a získalo řadu ocenění. 

Na internetu ale najdeme i konstatování, že řada jeho děl byla ztracena. 

Zkusme jít po dvou docela zapomenutých zmínkách – ta 
první je v kronice Rychnova: V prosinci 1942 přiřkla porota 

rychnovských znalců hudby rovným dílem první cenu za 

znělky   pro   místní   rozhlas   -   za   každodenní   znělku 

profesoru Miroslavu Krejčímu a slavnostní znělku Anatolu Provazníkovi. Ta druhá 

byla v Poslu z podhoří: Z městské rady v Rychnově nad Kněžnou. Na doporučení 

komise  pro  posouzení  návrhů  na  znělku  pro  místní  rozhlas  přijaty  tyto  návrhy: 

hudebního skladatele Anatola Provazníka, jehož práce uznána za 

nejlépe vyhovující, a profesora Miroslava Krejčího, z jehož prací 

vybrány návrhy tři, jeden na motivy z opery Léto. Vypsané ceny 

budou mezi ně rozděleny rovným dílem. Dohledat notové zápisy 

originálů těchto zapomenutých a veřejnosti neznámých 

rozhlasových znělek Rychnova nad Kněžnou byl problém, nakonec 

ta jediná správná stopa vedla do archivu Českého rozhlasu v Praze 

(Anatol  Provazník  byl  totiž  v  letech  1929-1945  zástupcem  šéfa 

hudebního oboru v pražském studiu Radiojournalu). Neuvěřitelné se stalo skutkem – 

právě tam jsou uloženy originály obou partitur a pak zbývalo jen jejich neskenování a 

přeposlání autorovi Kněženskorychnovského průvodce (tento Rychnovák je spolu 

s Rudolfem Zrůbkem uveden v literatuře u internetového hesla Miroslav Krejčí) do 

Rychnova. 

Po komensku buďme názorní: Tzv. každodenní znělka Rychnova nad 
Kněžnou, kterou napsal Miroslav Krejčí, nese název Rychnovská děvčata a podtitul 
Wlastenecká píseň rychnowácká na slova Otakara Březiny, v hudbu uvedená od 
Miroslava Josefoviče Krejčího. Nechci napovídat, ale tohle bylo napsáno v roce 
heydrichiády 1942, no a autor tu svoje jméno uváděl po ruském způsobu, kdy navíc 
výraz Josefovič evokoval Stalina. Protože to je pro nás vlastně premiéra, tak ať tu 
jsou její slova po slokách: 

1. Každý kopeček do Včelného, do Spály i na tu Dubinku mládeneček vodí 
večer svoji panenku. Tam se mají tuze rádi – luna o tom ví, ale že nemůže o tom 
mluvit, tak to nepoví. 

2. Ve svém studiu potkal jsem tam znenadání moc milou holčičku. Zapomněl 
jsem na Haničku, prosil hubičku. „Pane studente,“ mi řekla, „takhle každý lže! Vy jste 
v lásce příliš smělý. Není to pravda, že?“ 

3. Hle je spokojen. Na mládí nám zůstaly jen pěkné vzpomínky, na rychnovská 
děvčata a naše milenky. Ať jsou léta bouřlivá anebo ať jsou snivá, každý Rychnovák 
veselou píseň si zazpívá. 

Ono by se na to asi taky zapomnělo, ale v kronice Rychnova se dočteme 
k roku 1958, kdy se slavilo 700. výročí první zmínky o Rychnově, že Miroslav Krejčí 
složil k obohacení hudební stránky programu jubilejních oslav a věnoval Rychnovu, 
svému rodišti, slavnostní pochod Es dur. 

 
Druhá objevená znělka je pětitaktová tzv. slavnostní, dílo Anatola 

Provazníka; má překvapivý název (psaný s vykřičníkem) Stavíme dálnici! - V tempu 
marcio maestoso  je předepsána pro mužský deklamační sbor, první a druhou trubku 
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(v ladění C), třetí trubku C, první a druhý kornet F, třetí a čtvrtý kornet F, první a 
druhý trombon, třetí trombon a tubu plus tympány. Pátrání pokračovalo, a tak víme 
víc: Provazníkova skladba na slova Miloše Kareše Stavíme dálnici s podtitulem 
pochod pracovních praporů vyšla 1939 v nakladatelství R. A. Dvorský. Tady jsou její 
slova: Jen vpřed a dále, jen ráz a ráz / ať sepne naši zem celou pevný bílý pás/ 
Svorně a vzdorně vždy blíž k cíli, blíž,/ prapor náš výš a výš, jen výš!/ Do skal již buší 
a hřmí kladiva / a do brázd pluh ostrý se zarývá./ Každý k dílu přilož svoji páž, / napři 
se, co síly máš,/ jen vpřed a zítřek je náš./ My stavíme novou cestu od západu 
k východu, od města ji vedem k městu, stavíme ji národu./ Zemi svoji mít chceme, 
mocnou zas a bohatou,/ základy jí budujeme krumpáčem a lopatou. Budiž uvedeno, 
že v Českém hudebním slovníku osob a institucí se uvádí u rozhlasového pracovníka 
a publicisty Miloše Kareše ve výběru jeho hudebně dramatického díla Stavíme, 
dělníci (!). Aby toho nebylo málo, našel jsem pro mne neznámý olej na plátně o 
rozměrech 105 x 141 cm z roku 1939 Jana Kristiána Vondrouše Práce - stavíme 
dálnici. 

Pár slov o tomto rychnovském rodákovi Anatolu Provazníkovi, psaném taky 
Antonín (1887-1950): Narodil se v nynější Javornické ulici. Buďme s Janem Ámosem 
názorní a vybavme si ten jednopatrový dům 18 let předtím, kdy v něm žil slavný 
historik August Sedláček - poslední dům vlevo, když se šlo ke Studánce, zcela na 
konci města na té straně k pruské hranici. Ale zpátky k našemu Anatolovi: Autor 240 
hudebních prací, syn rychnovského regenschoriho Aloise Provazníka, tady chodil do 
gymnázia, odtud přešel na varhanickou školu do Prahy, pak v Berlíně studoval 
radiofonii, až se roku 1929 stal zástupcem šéfa hudebního odboru Radiojournalu. 

O tom, že Anatol Provazník napsal pro Karla Hašlera sedm písniček, mezi 
sedmi i  tu nejznámější „hašlerovku“ Po starých zámeckých schodech (1910), je asi 
pravda. Podrobněji o tom v této kapitolce. 

             Co dodat? Bustu Anatola Provazníka máme na rychnovském symbolickém   
Slavíně (sousední bustu Otomara Vaňorného ukradli v březnu 2002) a pamětní desku z 
rodného Provazníkova domu ukradl neznámý zloděj v noci na 8. dubna 2005. 

Otázka na konec: Co kdyby se provedení těchto znělek ujali povolaní 
Rychnováci? A co kdyby se pak využívaly k prezentaci Rychnova třeba v rádiu nebo 
televizi? 

 

RYCHNOV U WILDENSCHWERTU? 
Do rukou se mně dostal korespondenční lístek, odeslaný Josefu Barthovi (tam není 
česky napsáno Bártovi, ale budiž) 3. června. 1876 podle podacího razítka pošty z Iglau 
Stadt (německy z města Jihlavy), a došel 4. června 1876 podle razítka příchozí pošty 
do Reichenau an der Knieschna bei Wildenschwert, tedy k nám do Rychnova nad 

Kněžnou u Wildenschwertu. Otázka zněla, u čeho náš 
Rychnov byl. Když to vezmeme přes němčinu, pak 
Reichenau je jasný, 
znamená Rychnov, wild je 
německy divoký a Schwert je 
meč, dohromady divoký meč. 

Takže Rychnov u Divokého meče. Ale kde byl? Je to 
složitější, tak si vezměme na pomoc historii. 
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Ústí nad Orlicí je doloženo již v roce 1292 pod českým názvem Ústí (k Ústí je 
vztahován i název Osteh, který se v roce 1285 objevuje v přídomku Heřmana z 
Drnholce Hermann de Osteh) a pod německým názvem Wilhelmswerde. Název 
německý, typický pro místa vznikající v době velké kolonizace, které se účastnili i 
němečtí kolonisté, náležející zřejmě původně jen novému městskému založení v 
centru dnešního Ústí nad Orlicí, znamená v českém překladu Vilémův ostroh či 
Vilémovo návrší. Nu a z tohoto nejstaršího německého názvu Ústí nad Orlicí se 
vyvinul pozdější Wildenschwert, znamenající sice doslova Divoký meč, ale je to jen 
zkomolenina původního názvu a sám o sobě nemá žádný vypovídací význam. 

        Český název Ústí označuje polohu předpokládané starší osady na soutoku 
dvou řek. Osobní jméno Vilém v místním názvu připomíná bezpochyby Viléma z 
Drnholce. Zda se tento Vilém osobně účastnil založení města či nově založené město 
pojmenovali na počest svého otce bratří Heřman a Oldřich z Drnholce, jejichž pobyt v 
oblasti kolonizovaného lanšpersko - lanškrounského panství je prokázán, nelze 
jednoznačně určit. Ono to má spojitost s naším Rychnovem nad Kněžnou, který byl 
založen někdy v polovině 13. století. Poprvé se Rychnov zmiňuje v listině z 1. února 
1258, uložené v klášteře Sankt-Florian u rakouského Lince, na které se držitel 
Rychnova Heřman z Drnholce podepsal jako svědek na listině krále Přemysla Otakara 
II. pod jménem Hermann de Richenawe, česky Heřman z Rychnova. Nu a ten byl 
věrným stoupencem krále Přemysla Otakara II. už od jeho sporů s otcem Václavem 
I. V letech 1258-1267 byl královským podkomořím a právě za věrné služby jej král 
obdaroval územím v povodí řeky Kněžny, kde si Heřman na dnes neznámém místě 
založil tvrz. Jeho potomci pak drželi panství až do roku 1497. 

A Wildenschwert? Našli jsme ho na Google earth – ulice jsou tam pěkně po 
česku, ale jméno města echt deutsch Wildenschwert. Začali jsme španělsky, 
zakončeme stejným jazykem a řekněme basta. Česky stačí. 

 

RYCHNOV NENÍ V RUSKU 
ANEB KRONIKA NELHALA 

 
            Že Čechy najdeme na Moravě a Polsko v Čechách, to vypadá na pěkné 
nesmysly, ale je tomu tak. Třeba ty Čechy na Moravě se správně jmenují Čechy pod 
Kosířem - jsou spojeny s Mánesem - a osada Polsko je u našeho Žamberka. Ale že by 
Rychnov nad Kněžnou byl v Rusku? A že dokonce to má souvislost s Greenwichem? 
Vezměme to po pořádku. 

Mám rád lidi hloubavé, jedním z nich je Jaroslav Kos, donedávna 
místostarosta rychnovského městského úřadu. Toho upoutal zápis v městské kronice 

z roku 1836, kde je uvedena zeměpisná poloha města: severní 
šířka 50 stupňů 10 minut 10 vteřin a východní délka 33 stupňů 56 
minut 22 vteřin. Mě by nenapadlo nad tím dumat, jeho ano. A tak 
jsme ho mohli spatřit, jak doprovází pracovníka úpické hvězdárny 
Libora Vyskočila, ověřujícího tyto údaje na rychnovském Starém 
náměstí. A ejhle - na náměstí 50 stupňů 9 minut 47 vteřin severní 
šířky a 16 stupňů 16 minut 27 vteřin východní délky. Těch čísel je 
trochu moc, ale v každém případě odlišně, než je v kronice. My si 

povíme, že měření prováděl přístrojem Magellan GPS 3000, který na první pohled 
připomíná mobilní telefon. Kdybychom vzali za své údaje z kroniky, Rychnov na 
Kněžnou by ležel někde v Rusku na spojnici Petrohrad-Oděsa. 
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Vysvětlení nám podal Libor Vyskočil. Tomu se podařilo zjistit, že do roku 1884 byl 
nultý poledník v oblasti Kanárských ostrovů, a to koresponduje s údajem v 
rychnovské kronice. 

Aby to nebylo tak jednoduché, přidáme trochu historie - rozhodnutím 
francouzského krále Ludvíka XIII. byl roku 1634 ustaven nultý poledník jako 
protínající nejmenší a nejzápadnější z Kanárských ostrovů - ostrov Ferro. 1724 se 
modernějšími přístroji zjistilo, že údajný nultý poledník oním ostrovem neprochází, 
ale o kousek dál v tomto souostroví. No a v roce 1884 se přešlo na nový 
souřadnicový systém, kdy se začínalo s odečítáním od Greenwiche. Přesně to 
popisuje Ottův slovník naučný, díl XX, heslo "Poledník". 

„Měřením  v  našem  městě  se  nám  potvrdilo,  že  se  nacházíme  v  Evropě. 
Chovejme se proto tak, abychom tam byli nejen zeměpisně,“ dodal Jaroslav Kos. 

 

RABIÁT V RYCHNOVĚ 
ANEB PÍSMENO SEM, PÍSMENO TAM 

 
In medias res, k jádru věci: Za finanční podpory Královéhradeckého kraje – to 

je výslovně zdůrazněno – vydaly jako malou ochutnávku 

(opět  citace)  pro  turistickou  sezónu  2007  v Orlických    
horách  a  Podorlicku  Informační  centrum  Dobruška  a 
cestovní kancelář BaK TOUR propagační materiál v rámci Cest za poznáním / 
anglicky Sightseeing trips / německy Reisen zum Kennenlernen von Land und 
Leuten / polsky Turystyka krajoznawcza a holandsky Op weg naar kennisvegroting. 
To vše v části příroda, historie a sportovní vyžití jako nabídku jednodenního 
poznávacího zájezdu po stopách Židů v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. 
Tento propagační  materiál  je  k dispozici  mj.  v rychnovské  synagoze,  přesněji 
v Regionálním židovském muzeu a Památníku Karla Poláčka. Potud O. K. Ale 
jestliže mně tam nabízejí rabiát a že uvidím mikev, to snad ne. Tak po komensku 
názorně: Mikve je rituální lázeň, nezbytná pro každou židovskou obec. Dovolte panu 
učiteli malé poučení, i když nejsme ani Židé (příslušníci židovského národa), ani židé 
(vyznavači židovského náboženství): Voda musí pocházet z přirozeného zdroje a 
množství vody (762 litrů) musí být udržováno podle předepsaných pravidel. Muži se 
mají rituálně omývat úplným ponořením do vody před každým šabatem, ženy pak po 
skončení svého menstruačního cyklu, před svatbou a po porodu. Dnes dodržují 
přísné předpisy jen chasidé a velmi zbožní židé, kteří se do mikve ponořují také před 
svátky a Jom Kipurem. Takže žádná mikev, ale mikve. Tu rychnovskou vidět 
nemůžeme, je v soukromém domě. 

Inzerovaný rabiát znamená neurvalec a surovec. Radek Brzobohatý o tom ví 
své: „Po všech peripetiích herec zjistí, že je věc veřejná, nedá se nic dělat - když si 
v hospodě nechcete dát s někým panáka, tak jste nafoukanej frajer a div že se 
nepoperete, když vyhazujete holky ode dveří, tak jste rabiját - to je dané téhle 
profesi, že nemůžete být někde schovaný.“ Pro teenagery tu mám výklad jejich 
jazykem: Rabiját je ten, co zvyšuje rabování po boji o level*1%. V nabízeném 
propagačním materiálu by se mělo tedy jednat o rabinát čili bydliště a kancelář 
rabína. 

A když přidám, že v onom propagačním materiálu je i popis celé trasy, mapka 
a časové údaje, pak by to mohlo být dobrým vodítkem pro nalákání zájemců. Za tři 
stovky jsou v ceně vstupy do muzeí i oběd v luxusním hotelu. Kdo by to nebral za ty 
peníze. Akorát mně nejde na rozum – ani paní kustodce v rychnovské synagoze, 
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proč je naplánována návštěva tohoto muzea od 12 do 12.45 hodin. To tu mají 
polední pauzu a nikdo jí o tom nic neřekl. 

Ono se řekne písmeno sem, písmeno tam. Tak si dáme  závěrem příklad 
z knihy Pavla Housera  Hry se slovem a jazykem: Historka o Golemovi pochází z 
Polska, kde se jakýsi Eliáš, snad místní rabín a obdoba našeho Löwa, pustil do 
tvorby monstra podobného člověku. Potvoru oživil tím, že jí na čelo napsal hebrejské 
slovo pro pravdu (Emet). Když se monstrum vymklo kontrole, zneškodnil ho Eliáš tak, 
že prostě umazal první hlásku slova – „met“ totiž znamená v hebrejštině smrt. Dlužno 

snad  ještě  dodat,  že  podle  legendy  náhle  se  zhroutivší  mrtvá 
hmota stačila rabína zavalit a pohřbít. 

No, mě ten materiál, vydaný za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje, nepohřbil. Řečeno s Rusy: Eto Vaše 
dělo. 

 

QUIDO PROŽIL PODZEMNÍ MĚSTO 
S 91LETÝM ZBYŠKEM STŘEDOU O JEHO OTCI  A O JIRÁSKOVĚ 

HRONOVU 
 

Poláčkův román Podzemní město nemá souvislou 
dějovou linii, spíš jsou to obrázky ze života vojáků v zákopech na 

nehýbající se ruské frontě kdesi na Volyni. Ústřední 
postavou je až do poloviny románu vojín Maštalíř, 
který projevuje obchodní nadání i v tomto 
podzemním   městě.   Znovu   se   setkáváme   se 
Štědrým, Wachtlem („v dunivém hlase Wachtla se ozýval velitel 
hasičské jednoty, zpěvák a piják piva“), Rabochem, starostou města 
knihkupcem Oktávcem („ještě stále prochází ulicemi okresního města 
s loveckou  puškou,  následován  křivonohým  jamníkem“),  správcem 

Wagenknechtem („dbal toho, aby zákop byl čistý jako ulice v okresním městě“) i 
ctižádostivým učitelem Králem, teď už poručíkem, poznáváme i nové postavy 
jednoročáka Bureše, vojína Andrlíka a cukráře Trachtu, četaře Náhlovského, ale taky 
Habětína, někdejšího zločince, nyní však ve zkarikované podobě jako rakouského 
válečného hrdinu. Dozvídáme se i o organizované návštěvě vojáků v nevěstinci... 

V červenci roce 2010 poslouchám vyprávění 91letého Rychnováka Zbyška 
Středy o jeho otci Quidovi Středovi, který Poláčkovo Podzemní město prožil na 
vlastní  kůži  v krábnech  (z  německého  Graben  =  příkopy,  zákopy).  Původem 
z Hronova, synovi vyučeného sklenáře a uměleckého malíře skla, který ve Vídni 
vystudoval obchodní školu wertheimku. Těsně před 1. světovou válkou byl jednou 
židovskou hronovskou firmou poslán na tři roky do Srbska, kde se v Galéře otevírala 
textilní fabrika, a tam ho zastihla mobilizace. Narukoval do České Lípy, tehdy 
německého města, stejně jako rychnovští rekruti i Karel Poláček. Se stejným 
královéhradeckým plukem v XVI. Marschkumpanie šel na frontu do Ruska a i on tam 
v Českém a Ruském Malíně v oněch krábnech prožil skoro dva roky. „Jenže pak se 
dostávali k moci komunisti, na ruské frontě to začalo krachat. Vojáci o sobě věděli, že 
tam jsou Rusové a támhle Češi, chodili s Rusy ke společné studánce pro vodu. 
Tatínek říkal, že to, co Poláček popisoval, bylo naprosto pravdivé a přesné. K té 
knize se vracel nejčastěji, sám vyprávěl o zvláštní věci z doby konce srbské fronty. S 
kamarádem udělali rusky psaný plakát s textem ČERNOMOŘSKÁ VOJSKA SE 
VZDALA A SLOŽILA ZBRANĚ a šli ho pověsit na dráty u zákopů, aby Rusové věděli, 
že to krachá. Oni je ale ostřelovali, kamarádovi vystřelili oko, a protože byla příšerná 
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zima, tu noc prožili na místě. Pak kamaráda táhl zpátky, těžce se přitom nastydl, až 
se dostal do špitálu ve Vladimiru Volynském. Tam prodělal ledvinový záchvat, a 
protože se to dostalo k srdci, zemřel a dali ho do márnice. On se tam ale v noci pod 
lajntuchem probudil, měl na prsou modlitební knížku a ruce svázané růžencem, ještě 
ho mám schovaný. Nahej se z márnice dostal, zabouchal na dveře k jeptiškám, ty 
řekly, že to je zázrak a ať se jde pomodlit. To odmítl, a protože byl zmrzlý, chtěl do 
postele a ony – uražené – ho nechaly bez pomoci. Naštěstí přišel německý kněz 
polského původu, a protože táta byl němčinář, tak se s ním dohodl, farář mu dal 
napít  a  zachránil  ho.  Z polního  špitálu  se  dostal  na  doléčení  do  Krakova, 
z nemocnice ho poslali na tamní nádraží, s plnou polní a flintou nastupoval do 
elektriky, ale dostat se do ní nemohl. Na chodníku stál nějaký plukovník, ten tu 
elektriku zastavil, všichni museli vystoupit a elektrika ho samotného – těžce 
nemocného s ledvinami - odvezla na nádraží. Dojel až do České Lípy, tam za ním do 
špitálu přijela maminka, a protože spolu chodili a psali si, vzali se a v roce 1919 jsem 
se narodil já,“ dodal Zbyšek Středa. 

Tady končí pravdivý příběh z podzemního města. Quido Středa pak byl 
po 25 let jednatelem hronovského divadelního spolku. 

 

NECHTE SI JIRÁSKA, MY CHCEME LENINA 
ANEB NAVŠTÍVIL ALOIS JIRÁSEK JIRÁSKOVO DIVADLO? 

Ano, Alois Jirásek navštívil Jiráskovo divadlo, o tom se vůbec 
neví, a tak raději  poslouchejme v létě 2012 čilého třiadevadesátníka 
Rychnováka Zbyška Středu, původem z Hronova, syna Quida Středy. 
Onen Quido, který pracoval jako účetní v Hronově, se stal v roce1924 
čirou náhodu jednatelem místního spolku divadelních ochotníků. Spolku, 
založeného 1826, který míval v Hronově velkou tradici a i velkou 
členskou základnu a  jehož členem býval  v mládí i Alois Jirásek.  

Jak to bylo, že jednatelem se stal náhodou? 
 Po 1. světové válce prožíval spolek velkou krizi 

a stalo se, že otec potkal dva rozčilené přátele Julia Štelziga a 
Františka Labíka. Ti mu sdělili, že spolek se rozpadl, a protože 
tatínkova sestra Klára Středová byla jednatelkou, předali mu spolkové 
knihy. Tehdy ještě neměl ochotníky vůbec rád už proto, že celá rodina 
z obou stran byl samý komediant. Ctil však tradici divadla v Hronově a 
spolu s místním obchodníkem panem Šefelínem se mu podařilo 

spolek obnovit. Stal se pak, jak říkal, bez velkých zkušeností členem výboru a 
jednatelem byl až do roku 1948, kdy byl  z tohoto spolku vyloučen.  

Kdy vznikl nápad na postavení divadla v Hronově?  
Myšlenka postavit důstojný divadelní stánek  vznikla po oslavách 70. narozenin 

Aloise Jiráska – to bylo  1921 – a úspěšném provedení jeho hry Otec v hronovském 
přírodním divadle pod Homolkou. Z toho tu máme fotografii ochotníků uprostřed 
s Aloisem Jiráskem. Nadšení bylo velké a 29 hronovských občanů tehdy ustavilo 
komitét, že budou výstavbu podporovat. Bylo založeno „Družstvo pro postavení 
divadla“ a 28. října 1928 za účasti Mistra Jiráska byl položen základní kámen, což se 
stalo  pod patronací ministra školství a městské rady Hronova. Tam také při poklepu na 
základní  kámen pronesl Alois Jirásek onu památnou větu „A dílo toto budiž 
požehnané“. Vy to znáte z pamětní fotografie Mistra při poklepu, no a já tam taky byl. 
Jestli to chcete vědět, tak jako vlče.   

A Jiráskovo divadlo se pak po dostavbě otevíralo 28. října 1930.  
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To ano, stalo se tak za účasti představitelů ministerstva školství, rady dr. 
Šimáka, dále protektorů poslanců Tomáška, dr. Kramáře, dr. Preise, Hrubého, generálů  
Krejčího a Medka, spisovatele Kvapila, dr. Baxy, bratří Bartoňových a městské rady. 
Mistr Jirásek se ale otevření nedožil, zemřel 12. března 1930 a do Hronova byla pak 
slavnostně převezena jeho urna. 

Přesto Jirásek toto divadlo navštívil. 
Poslouchal jste dobře, co jsem letmo zmínil už dřív. 

Jiráskova  naprosto náhodná návštěva tohoto divadla se udála 
na podzim 1929, byl jsem u toho, tak podávám svědectví: Na 
jeho staveništi stáli členové spolku lékař  Rudolf Kudrnáč, 
Jarka Štelzig,  můj otec, a jak jsem už řekl, i já. Kolem zrovna 
projíždělo auto s Aloisem Jiráskem, doktor Kudrnáč je zastavil 

a pozval Mistra na staveniště. Tehdy již špatně chodící spisovatel z auta ochotně 
vystoupil za pomoci Jiráskova osobního šoféra Klugara i pana doktora Kudrnáče a  
vystoupil po schodech na plochu jeviště.  Na rampě jeviště pozorně - s rukou u ucha - 
vyslechl výklad o postupu výstavby, velikosti hlediště i umístění jeho čestné lóže - to 
včetně WC. Prohlídkou byl velice potěšen a se všemi se srdečně pozdravil s tím, že 
zítra odjíždí jako každoročně na zimu do Prahy. My už víme, že naposledy.  

Mě zajímá osobnost pana doktora nejen proto, že Rudolf Kudrnáč byl 
potomkem ochotníka, o kterém Jirásek píše v kronice U nás. 

Pamatujete si dobře a vím, na co narážíte. Rudolf Kudrnáč byl nejen příbuzný 
JUDr. Čeňka Langera, starosty Vašeho Rychnova nad Kněžnou v letech 1905-1918, 
ale on vystudoval rychnovské gymnázium a byl na jaře 1914, i když špatně zpíval, 
jedním ze zakladatelů Kocourkovských učitelů, kteří vznikli právě v Rychnově.  

 
Že 1. ročník Jiráskova Hronova, nejstarší přehlídky 

ochotnického divadla v Evropě, se konal v roce 1931, víme. Ale 
nejspíš ne, že 23. srpna stejného roku v Novém Městě nad Metují 
proběhl Den proletářského divadla, pořádaný pod heslem 
NECHTE SI JIRÁSKA, MY CHCEME LENINA. Ten byl svou 
vyhraněně odmítavou podobou dělnickým protipólem 1. ročníku 
Jiráskova Hronova. Referovala o tom na 3. straně Pochodeň 20. 

srpna 1931. No a Zbyšek Středa, narozený 9. srpna 1919, jako sedmiletý vítal v červenci 
1926 prezidenta Masaryka v Hronově, jeho kamarádem a taky ve skautském oddílu 
hronovským vlčetem byl i Luboš Kaválek, redaktor Svobodné Evropy.  

 

   

 
PROFESSOR S HLAVOU HADREM 

OVÁZANOU 

                                   1898 měl TGM poprvé přijet do Rychnova: Zamýšleli ho pozvati 
zdejší  akademikové,  ale  mezi  zdejšími  lživlastenci 

roznítila se veliká bouře a „Posel z podhoří“ přinesl 
lokálku ,,Co to na nás leze“? Akademické mládeži 
spíláno nevlastencův, vlastizrádcův, a prof. 
Masarykovi hrozeno i fysickým násilím. (Professor dr. 

T. G. Masaryk v Rychnově nad Kněžnou; Osvěta lidu 
23. února 1909) 

1907  opětně  vynořila  se  myšlénka  povolati 
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k nám  prof.  Masaryka  ve  Vzdělávacím  sboru;  návrh  byl  ve 
výborové schůzi většinou hlasů přijat, což mělo za následek, že předseda 
gymnasiální professor Hruška se vzdal funkce. K přednášce Masarykově nedošlo, 
jelikož týž byl zaneprázdněn. Mezi tím však pokrokové hnutí v Rychnově nad Kn. 
sledováno s větší pozorností a objektivněji, pokrokový tisk rozlišován a obecenstvo 
seznamováno s programem pokrokovým ne na velikých schůzích, nýbrž stykem od 
osoby k osobě a v důvěrných debatách. Hlavní vliv na rozvoj pokrokového hnutí 
v Rychnově n. Kn. Měla secese ,,Osvěty lidu“ a splynutí této s bývalou stranou 
realistickou v českou stranu pokrokovou. Krajinského sjezdu konaného v Pardubicích 
na jaře r. 1907 súčastnilo se již několik živnostníků rychnovských, kteří vrátili se 
z Pardubic opravdově nadšeni prof. Masarykem. Od té doby vymizela hrůza před 
realisty a následující na to kandidatura Drtinova byla zakončením doby přípravné, 
načež se přikročilo k organizaci strany a promyšlené práci. (Z orlického podhoří) 
           1909 první dokument Obchodního gremia došlo pozvání sl. politického 
klubu pokrokového ku veřejné schůzi lidu dne 21. t. m. v sále Národního domu o 6. 
hodině večerní pořádané, na níž promluví říšský poslanec a univ. prof. p. Dr. T.G. 
Masaryk o politické situaci, kteréž pozvání obchodní gremium svým pp. členům 
na vědomí uvádí.  
           1909 druhý dokument Dnes 21. února na veřejné schůzi v Rychnově má 
mluviti ku  programu:  ,,Polit.  situace“  prof. Masaryk.  Svolavatel  ,,Pokrokový klub“ 

vydal letáky, které  jsou jednak zneužitím prof. Masaryka, jednak ve své snaze, 
dostati všechno pod jeden klobouk, útokem na zdravý rozum. Některé úryvky: Založili 
jsme ,,Politický klub pokrokový“. Klub tento není orgánem jedné politické strany, 
nýbrž všeho pokrokového občanstva bez rozdílu politického. Proto přistupte všichni. 
Dále: Všichni, bez rozdílu přesvědčení, dohromady! Jinak střední stav bude rozemlet 
mezi kapitalismem na straně jedné a organisovaným dělnictvem na straně druhé atd. 
Podepsán mezi jinými dr. Štemberka a dále fedrovatel ,,Schulvereinu“ jistý Rotter. 
Uveřejňujeme bez poznámky.  

   1909 třetí dokument (Na adresu ,,Práva Lidu“) Před schůzí Masarykovou, 
jež konána byla u nás dne 21. t. m., vrhly se na nás krajinské listy různých směrů. 
Poslední přispěchalo ,,Právo Lidu“, jež v dopise z Rychnova n. Kn. bojuje proti 
nám lžemi. Tvrdí se totiž v dopise onom, že „Pokrokový klub“ vydal letáky, které 
jsou zneužitím prof. Masaryka, a ve své snaze, dostati všechno pod jeden  klobouk,  
útokem  na  zdravý  rozum.  Podotýkáme,  že  dotyčná  provolání 
„Pokrokového klubu“ nejsou v žádném vztahu ke schůzi Masarykově a že v celém 
provolání není o prof. Masarykovi ani zmínky. Dále se v dopise praví, že v provolání 
onom stojí: ,,Všichni bez rozdílu přesvědčení dohromady!“ Také to jest nepravdou a 
to vědomou. Pisatel měl se súčastniti schůze Masarykovy a byl by vyslechl, že mezi 
slušnými politickými stranami především platí: nelhat! Konečně přichází tam třetí lež, 
že člen výboru ,,Pokrokového klubu“ p. Ant. Rotter je fedrovatelem Schulvereinu. Týž 
je nejen členem výboru ,,Pokrokového klubu“, nýbrž i členem místní organisace 
české strany pokrokové, a přejímáme za něho plnou zodpovědnost. Pan Rotter je 
typem samorostlého člověka, jenž soustavným sebevzděláváním nabyl takové 
intelligence, že i málo který studovaný intelligent co do všeobecného vzdělání se mu 
vyrovnati může. Pravdou je, že pochází z německé rodiny rokytnické. Ve svém mládí 
dostal do ruky spisy Havlíčkovy a jimi se u něho probudilo české vědomí. Od té doby 
hlásí se věrně k českému národu, sleduje náš kulturní vývoj i život politický, a ačkoliv 
dosáhl let stařeckých, udržuje přátelské styky s mladší pokrokovou generací. To 
všechno je p. pisateli dobře známo. Našim sociálním demokratům jest ovšem zdejší 
pokroková organizace trnem v oku. Jako nám svého času zazlívali kandidaturu 
Drtinovu, tak nyní zazlívají nám, že chceme organisovati střední městský stav 
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inteligenci s živnostnictvem. Tato organizace není zatím možna v rámci české strany 
pokrokové. Za členy této jsou přijímáni pouze rozhodní stoupenci. Nepřejeme si ani, 
abychom rychle rostli, poněvadž takový vzrůst nebyl by zdravý ani trvalý. Je však na 
čase organisovati u nás všecky pokrokové lidi z tábora nedělnického vůbec a proto 
jsme založili ,,Politický klub pokrokový“, jehož členy mohou se státi i pokrokoví lidé 
jiných politických stran. Nemyslíme, že bychom měli patent na pokrokovost; 
připouštíme, že pokrokoví lidé mohou býti i ve straně mladočeské a radikální, o 
stranách dělnických nemluvě. Kdybychom organisaci těchto lidí chtěli odkládati do té 
doby, až v nich vychováme přísné straníky, znamenalo by to ponechávati volné pole 
demagogii, jež rozestírá své sítě mezi živnostnictvem. Přiznáváme se, že s této 
strany jsme útoku nečekali; přišel přece a je dokladem, že sociální demokracie jenom 
organizaci svou pokládá za samospasitelnou. Máme nyní jasno na všecky strany. – 
(Z místní organizace České strany pokrokové v Rychnově n. K.) 
            1909 čtvrtý dokument Tu přišla již chvíle, kdy schůze Masarykova nebyla 
odvislou od nálady zdejšího občanstva, nýbrž od prof. Masaryka samého. Když 
došlo konečně k jejímu ohlášení, bylo vidno, jak mezi tím vývoj značně pokročil. 
Mladočeši, radikálové, klerikalové i sociální demokraté zabývali se ve svém tisku 
projektovanou schůzí, českou pokrokovou stranou vůbec a naším místním 
snažením zvláště. Bylo zjeveno, že o pokrokovou stranu jeví se opravdový zájem; i 
ti, kteří ji potírali, - o klerikálech nemluvě – činili tak celkem slušně. Bylo z předu 
patrno, že odpůrcové půjdou na schůzi a klidně prof. Masaryka vyslechnou. Tak 
se stalo, že schůze nedělní byla velikou manifestací pokrokového lidu z Rychnova 
n. Kn. i dalekého okolí, že na 800 přátel  i  odpůrců  Masarykových  naplnilo  
prostorný  sál  Národního  Domu  již  před početím schůze. Potlesk, kterým prof. 
Masaryk při zahájení schůze byl uvítán, byl spontanním, a ještě bouřlivější byl 
souhlas, jenž propukl mezi řečí Masarykovou a po jejím skončení. I odpůrcové cítili, 
že tu mluví muž rozhledu světového. Neuspokojil prof. Masaryk zajisté všech, 
nebylo to ani jeho úmyslem, ani by to nebylo dobrým znamením; všem 
účastníkům však podal látku k přemýšlení na dlouhou dobu a ve mnohé hlavě 
vzbudil přímo revoluci. Schůze Masarykova, jak jsme předvídali, byla událostí dne, 
její dojem byl přímo elementární. Obsah řeči prof. Masaryka jest asi takovýto: 
Chci promluvit o politické situaci ve Vídni, v Praze na sněmu a doma, jak to vypadá  
mezi  námi  samými.  (Z orlického  podhoří)   
               1909  pátý  dokument  Jsme zdejšímu pokrokovému klubu povděčni, že 
v neděli dne 21. t. m. (února 1909, pozn. kr) uspořádal veřejnou schůzi, na niž 
pozval zakladatele filosofie a politiky realistické univ. prof. Dra. Masaryka. Poznali 
jsme aspoň, že mnozí z našich pokrokovců, ba i z jejich vůdců, buď zcela zásad 
svého mistra nepochopili nebo je hlásají kuse a polovičatě.  Zvědavost  
způsobila,  že  do  schůze  nepřišli  jenom  realisté,  nýbrž stoupenci snad všech 
politických stran. A nebyli mezi nimi jen účastníci z Rychnova, nýbrž i z Kostelce, 
Vamberka, Týniště, Opočna a okolí. Proto také moudře na konci schůze nebyla 
navržena obvyklá resoluce. Řeč pana professora o nynější politické situaci byla 
vyslechnuta s pozorností. V nejedné příčině osvětlila věc málo jasnou, opírajíc se 
o statistiku a vlastní zkušenost přesvědčovala a až do konce poutala. Bylať to 
také v nynější těžké době látka nemálo lákavá. Pan professor a říšský poslanec  
zmíniv  se,  že  nemáme  u  nás  vlády  vpravdě  parlamentní,  nýbrž  jen 
zparlamentarizované,  i  když  v ní  žádný  úřední  nezasedá,  zabýval  se  nejprve 
jazykovými  předlohami.  Dokazoval,  že  nám  třeba  jazykových zákonů, 
poněvadž všeobecný paragraf v dosavadních zákonech o rovnoprávnosti řečí 
nestačí. Výtka, že mladočeši neměli spokojovati se s ministerským nařízením, ovšem 
dnes po smutných zkušenostech snadno se činí, ač jest též uvážiti, bylo-li kdy možno 
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dosáhnouti nám příznivého jazykového zákona. Předlohy jazykové lze projednati 
jednak na říšské radě jednak na sněmích, avšak nejen na sněmě slezském a 
moravském nýbrž také na českém není situace nejpříznivější. Než otázce jazykové, 
v níž budeme musiti hleděti dosíci aspoň takového zákona, který by nedusil našeho 
rozvoje, věnuje se pozornost příliš veliká, ačkoliv jest prý jen částí otázky 
hospodářské a sociální. Za našich poměrů, při úsilovné snaze Němců, vnutiti jazyk 
svůj všem národům neněmeckým, jest přec otázka jazyková neodbytná; ostatně 
vyčetl-li p. doktor, že mladočeši neměli se spokojovati s pouhým nařízením, tvrdí 
vlastně, že se ve věci té dělalo ještě málo. Jest se obrátiti, p. poslanec 
pokračoval, hlavně k otázce hospodářské, abychom mohutněli. Také nesluší se 
zřetele pouštěti otázku uherskou, jež dosud rozřešena není, zvláště úprava 
bankovnictví pro nás jest velmi důležita. Při jednání o annexi Bosny a 
Hercegoviny bylo lépe zachovati reservu, nestavěti se kvůli jižním Slovanům proti,  
ani  zadarmo  pro.  Ke  konci  p.  říšský  poslanec  uznal  za  dobré  promluviti k 
intelligenci, ne k intelligenci klerikální, nýbrž k pokrokové. S důrazem k nim volal: 
„Nelžete!“ a odsuzoval novinářské nadávky. Dále napomínal, aby všichni intelligenti 
dál se vzdělávali a nikdy se nedomnívali, že jejich rozum jest patentován. Obchodník, 
řemeslník, rolník a dělník nabývají prací, zkušeností a sebevzděláním mnohdy 
většího rozhledu, než ho intelligent získal z knih. Každý má užívati svého rozumu, 
má svobodně kritisovati a hodně pracovati. Všechen tento výzev, zvláště pak slova 
poslední vedou nás k těmto řádkům. Nechceme lháti ani sobě, ani komu jinému a 
proto otevřeně pravíme, kdyby byl předseda zemský poslanec p. Dr. Štemberka 
skončil schůzi po řeči p. Dra. Masaryka, dvě hodiny trvající, nejlépe by byl učinil. 
Schůze zanechala by dojem mohutný i povznesený. Ale za dalších dotazů a 
odpovědí dojem stále více klesal a se kalil. Byly podávány dotazy většinou samých 
realistů o věcech nepatrných i vzdálených s průhledným úmyslem, aby p. professoru 
byla dána příležitost proti novinářským výtkám se očistiti a omluviti. Proč mluvil p. 
Formánek z Kostelce n. O., nemůžeme pochopiti, nerozuměli jsme ani jedinému 
slovu. Nebyl šťastný dotaz p. Koláčka z Týniště, ježto výtka (jak mohl dobře věděti), 
kterou se obracel proti p. Dru. Masarykovi byla adressována osobám nám trochu 
bližším. Nebyla však šťastna odpověď na jeho dotaz, zda pravdou, že p. doktor jinak 
pohlíží na katolíky nežli evangelíky a židy. Ten kdo chce vždy zůstati na základě 
reálním, ukáže nejen stránku bílou, ale také černou. Panu professoru jest spravedlivě 
odporno, když někdo vpředu proti židu bouří a vzadu ho potají žádá o půjčku. Tu 
neměl p. professor zapomenouti upamatovati se na to, že v lidu našem židé sami 
podivnou politikou svou vzbudili nedůvěru, když právě oni byli největšími 
germanizátory a když dosud jsou největšími sloupy Němectva a nepřáteli našimi 
v Praze, v Moravě i jinde. Židé v našem městě arci chovají se tak, že bouřiti proti nim 
není třeba, nevztahují se proto na ně slova pana říš. poslance ani naše poznámka, 
ale chce-li se mluviti upřímně, pak se musí říci pravda celá, již pan poslanec 
každému tolik doporučoval. Podivná byla i první otázka p. Dra. Vaníčka, proč se p. 
poslanec nezúčastnil kterési manifestace studentské, i druhá, zda-li je pravdou, že 
kazí (jako Sokrates?) mládež; první svou vzdáleností, druhá nejasností. Odpověď 
musila vypadnouti podle toho. Velice nešťastná byla též odpověď na dotaz, proč p. 
poslanec hlasoval pro Wolfův návrh na zřízení německé akademie v Praze. Pan 
professor líčil věc, jakoby Wolf dal návrh na rozdělení utrakvistické akademie, což 
přece pravda není. Myslícímu, kritizujícímu při tom volno nebylo, zvláště pak ona 
justamentní připověď, že by se nerozpakoval pro Wolfovu resoluci hlasovati  po 
druhé. Nešťastná také, možná, že v očích lidu a cizích hostí nejnešťastnější byla 
odpověď na dotaz o onom divně a náboženstvím spleteném pozdravu „u vrbiček“. 
Sesměšnění tazatele bylo přece ve velikém odporu s dřívějšími slovy proslovenými 
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k intelligenci. Tyto odpovědi byly nám tím smutnější, čím více jsme přesvědčeni, že 
právě tato slova volně pronesená svědčí o opravdovém smýšlení každého člověka 
stokráte více nežli slova předem promyšlená a nastrojená. V nich byla pravda 
nefalšovaná, v nich nebylo farizejství. (Professor Dr. Masaryk v Rychnově nad 
Kněžnou, Posel z podhoří 1909 č. 9; autor kreseb Franta Hlavica) 

 
1918 30. října byl T. G. Masaryk zvolen čestným občanem Rychnova nad 

Kněžnou a toto město se tak stalo prvním městem u nás, které mu udělilo čestné 
občanství. 15. října 1918, tedy ještě za Rakousko-Uherska, se usnesla jednomyslně 
městská rada na své schůzi doporučit městskému zastupitelstvu, aby Masaryk byl 
zvolen za čestného občana Rychnova nad Kněžnou, a 30. října zastupitelstvo tento 
návrh na své schůzi s nadšením schválilo. Mj. to připomněl 14. září 1937 v úmrtní 
den TGM v projevu na smuteční schůzi zastupitelstva starosta města 
Karel Rathouský. 

 
1925 27. září slavnostně otevřena Masarykova chata na 

Šerlichu v tehdy převážně německém prostředí. Na její výzdobě se 
podíleli sochaři bratři Josef a Leoš Kubíčkovi, 
rodáci z nedaleké Slatiny nad Zdobnicí. 
Dřevořezby Josefa Kubíčka zdobí v jídelně 
masivní sloup,  na  němž je  z jedné  strany 
znak  Hradce  Králové  a z druhé strany Strom 
života se znakem KČST. 

 
Dovolte odbočku: Za 2. světové války nacisté 

přejmenovali Masarykovu chatu na Hitlerbaude, v níž byly 
ubytovávány rodiny fašistických pohlavárů, zotavovali se tu 
ranění piloti a bylo tu i středisko Hitlerjugend. V jídelně byla i 
Hitlerova fotografie.  

   

Busta T. G. Masaryka, dílo Leoše Kubíčka na pylonu před chatou, měla 
pohnutý osud. Poprvé byla odhalena 8. září 1935, za války ji odstranili nacisté a po ní 
nebyla nalezena. Leoš Kubíček ji tedy odlil 1949 znovu, ale umístit na sloup ji musel 
sám se skupinou dělníků a bez jakékoli slávy. Tam vydržela pět let a poté byla 
uložena v kůlně nedaleko Masarykovy chaty. O její zachování se tehdy zasloužil 
Josef Synek, nájemce chaty v první polovině 50. let. Ten přemluvil dělníky, kteří 
bustu odstraňovali, aby nepoškodili ani ji, ani šrouby, jimiž byla upevněna, a potom ji 
schoval v kůlně blízko polských hranic, uloženou v pilinách a přikrytou dřevem a 
uhlím. Třetí instalace proběhla 9. května 1968, busta na místě vydržela dva roky a 
byla skrytě uložena před zraky zbytečně zvídavých normalizátorů v Krajském muzeu 
východních Čech v Hradci Králové. Její čtvrté odhalení proběhlo slavnostně 7. 
března 1990 za sněhové vánice. Budiž tu uvedeno naplno, že za ním stál Václav 
Šplíchal,  pozdější  ředitel  Muzea  zimních  sportů,  turistiky  a  řemesel  v Deštném 
v Orlických horách. 

1926 přijíždí do východních Čech 
10. 7. 1926 Chlumec nad Cidlinou, Hořice – návštěva sochařsko-kamenické 

školy, Dvůr Králové, nocleh ve Velichovkách 
11. 7. 1926 Josefov – vojenská přehlídka, Jaroměř – výstava, v Úpici nocleh u 

průmyslníka Morawtze 
12. 7. 1926 Červený Kostelec, Hronov, Náchod, Nové Město nad Metují – tam 

hostem na zámku velkoprůmyslníka Josefa Bartoně Dobenína 
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13. 7. 1926 průjezd Opočnem, Dobruškou a Solnicí do Rychnova nad 
Kněžnou a letoviska Studánka, poslední zastavení v Kostelci nad Orlicí, odtud 
vlakem do  Prahy  (Zájezd  pana  prezidenta  do  našeho  kraje,  10.  7.  1926  Posel 
z podhoří) 

 
1926 Hronov 12. 7. prezidenta Tomáše 

Garrigua Masaryka vítá sedmiletý Zbyšek Středa, 
v roce 2007 88letý Rychnovák. 

 
1926 Bílý Újezd 13. 7. K poctě pana 

presidenta byla postavena na křižovatce zdejších 
silnic slávobrána, celá obec ozdobena prapory, 

květinami a jinak. Žáci zdejší, sousedních škol, jakož i hasičstvo a množství občanů 
s toužebností očekávali jeho příjezdu. Kol 11. hodiny oznámeno úderem na kostelní 
zvon, že průvod pana prezidenta přijíždí od Skalky a v nejbližších okamžicích stanul 
v naší obci, vítán jsa hudbou a bouřlivým provoláváním obecenstva – u slávobrány 
zastavilo auto pana prezidenta, když podala mu kytici a přednesla báseň Stanislava 
Chládková, žákyně 1. třídy zdejší školy a za obecenstvo pana presidenta přivítal pan 
Josef Michl, rolník z Bílého Újezda. Po krátké zastávce, která nebyla ani na 
programu, po několika dotazech odjížděl pan president dále. (Zápis řídicího učitele 
Aloise Smoly v Pamětní knize obecné školy v Bílém Újezdě). 

 
Na dokreslení k tomu mail Dagmar Křoustkové z března 2010: Můj děda byl 

veliký obdivovatel Masaryka, ale o této události nám nikdy nevyprávěl. A to v té 
době bydleli v Bílém Újezdě, kde se v květnu 1926 narodila moje mamka. Ani ta si 
nevzpomíná, že by o tom děda mluvil. Možná to bylo tím, že pokud nám něco z doby 
první republiky vyprávěl, končil to slovy: "A ne abyste to řekli ve škole nebo o tom 
někde mluvili!"  Já jsem coby pravdomluvný prvňáček pár problémů našim způsobila 
- učitel mě nepřesvědčil, že rudoarmějci, pochovaní v Újezdě, nepadli hrdinnou smrtí 
proti nacistům, ale že se otrávili lihem, který se v tu dobu pálil na Ostrově. Dědovo 
vyprávění znělo pravdivě a neměla jsem důvod mu nevěřit. Ale byla jiná doba... 

            
1926 Solnice 13. 7. Tatíčku starý náš, šedivou hlavu máš. Dokud Ty jsi mezi 

námi,  bude  vždycky  době  s námi.  Takto  prezidenta Masaryka pozdravila 11letá 
Věra Matějásková (ve světlejším kroji vpravo) z nedalekého Skuhrova nad Bělou, v 
posledních letech občanka Dobrušky Věra Víšková († 2008). 

 
             1926 Rychnov nad Kněžnou 13. 7.  návštěvu 
TGM připomíná na dolní části Starého náměstí pamětní 
deska, která byla původně umístěna na průčelí kdysi 
obecního úřadu (nyní ZŠ Kolowratská). Odtud ale musela 
zmizet za 2. světové války, pak opět za komunismu a po 
desce zůstala jen světlá skvrna v omítce.  
 
      Až půjdete okolo, podívejte se. Připomeňme si zde z této návštěvy proto 
jen úryvek básně: 
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Čekala na Tebe česká země, 
národ, jenž prošel cestou křížovou, 
velikých pradědů malé plémě, 
sklácené k zemi rukou surovou. 

 
Přece však národ vztýčil šíji… 
A v tom jak perlík v rabské řetězy 
v duši mu slova Tvá věčně bijí: 
„Kupředu! Výše! Pravda vítězí!“ 

 
A dnes Tě radostně můžem zdravit 
po boji apoštolském, nadlidském, 
bratrských poklad kde poklad zavit: 
v podhorském kraji luzném Orlickém. 

 
Husova nešla tu noha svatá, 
Komenský ve vyhnanství odtud spěl. 
Dnes však tu jásají srdce vzňatá: 
„Masaryk přišel, Osvoboditel!“ 

 
Tyto verše Jindřicha Štemberky, rychnovského právníka a zakladatele 

turistiky v Orlických horách, zkarikovaného později (1936) v Poláčkově románu 
Okresní město jako poslanec Fábera, byly uveřejněny před příjezdem TGM v 
Poslu z podhoří 10. července 1926; mj. v této básni naráží na jednotu bratrskou, 
která v Rychnově měla první sídlo svých biskupů, a na to, že právě tudy odcházel 
Komenský do exilu (to však není doloženo). 

Dovolte drobnou poznámku: Jeho bratr Josef Štemberka byl lidickým farářem, 
který byl spolu se svými farníky fašisty popraven; o něm zde kapitolka Liduška nosí 
v srdci vykřičník. 

1929 21. 6. přijíždí TGM do Německé Rybné (nynější 
Rybné nad Zdobnicí). Z popisky u zapomenutých fotografií 
víme, že po uvítání zapěl mužský pěvecký sbor z Německé 
Rybné a Záchlumí za řízení sbormistra řidicího učitele J. Vl. 
Jehličky hymnus „Buď zdráv nám, Prezidente náš“. Při něm 
v doprovodu pana děkana Selichara došel pan president na 
faru, kde si prohlédl bohatou galerii originálů. Antonína Slavíčka a i jiných umělců, 
zvláště množství krásných obrazů od Oldřicha Hlavsy. Poté sestoupil pan president 
k autu a po krátkém rozloučení odejel do vily ve Dvorku, aby druhý den odejel do 
Prahy. 
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1937 21. 9. se pohřbu TGM zúčastnila rada města Rychnova nad Kněžnou 
korporativně. 

1940 10. 3. zemřel v Městské Habrové Josef Hányš, obchodník, ve věku 78 
let. Byl to syn vamberského, později rychnovského stavitele Jana Hányše. K nám 
přišel už v roce 1884, kdy si zařídil koloniální obchod v Městské Habrové a svou 
ocelností a solidností brzy jej přivedl k neobyčejnému rozkvětu. Byl 
pak čelným a respektovaným funkcionářem jak ve správě obce, tak i 
ve všech zdejších obchodních, živnostenských a peněžních 
institucích; svou neúnavou prací se mnoho zasloužil o rozkvět našeho 
města po stránce hospodářské. V den jeho úmrtí byl vyvěšen na 
budově Občanské záložny černý prapor. Ale podle úředního nařízení 
byl toho dne, 10. března, slaven Den hrdinů vyvěšením říšských 
vlajek; německé četnictvo rozkázalo tudíž ihned „provokativní“ symbol 
sejmouti. A zádušní mše svatá za zvěčnělého byla sloužena ráno 15. 
března ve smutný den prvního výročí Protektorátu. Současně pak se konala 
pobožnost křížové cesty a vzpomínáno památky Panny Marie Sedmibolestné. Žádný 
pořadatel nemohl by vymyslet výmluvnější program na den, kdy národ nastoupil svou 
krví kropenou křížovou cestu, končil zápis kronikář Eduard Weis. 

1953 v Kostelci nad Orlicí byla stržena socha TGM. Zaznamenávám: 
Původně byla obklopena betonovými plochami s nalepenými jmény padlých v 1. 
světové válce. Slyšel jsem vyprávět v Osinku, na tom si udělali destrukční cvičení 
okresní milicionáři a oddaní bolševici, oprátka kolem krku, zapřažená za V3S, sochu 
strhla a odtáhla. Traduje se, že celá akce byla tajně natočena na 8mm film. Bylo to 
údajně i vyfoceno, včetně toho, kdo dával oprátku na krk. Bohužel si na jména 
nevzpomínám a navíc většina účastníků již chodí po jiných kobercích. Existuje snad 
jeden, který by si mohl vzpomenout, ale mám za to, že „o ničem vědět nebude“. Byl 
v LM a v 69 byl v Praze potlačovat kontrarevoluci. Žije již jen tento jeden z pěti 
účastníků za Osinek. 

Druhé svědectví: Socha byla odstraněna o prázdninách 1953, na 
jedenáctiletku nastoupil nový ředitel Ladislav Šmíd, ročník 1933, a ten měl eminentní 
zájem na tom, aby škola nebyla „hyzděna“ sochou muže, který „nechal střílet do 
dělníků“. Jelikož to byl občan agilní, velmi horlivý služebník snad každého režimu a 
dost pamatoval, tak právě on a jemu podobní byli hybateli „očisty“. Ředitel Osinku byl 
příliš zbabělý na to, aby se zašpinil osobně. Hledat teď [píše se rok 2007, pozn. kr] 
„vykonavače rozkazů“ je pošetilé. Kostelecký malíř Rudolf Černý se v roce 1968 
snažil s přáteli Josefem Bílkem, autorem zničené sochy TGM v Kostelci nad Orlicí, 
prezidentovu sochu obnovit. „Na poradu s Josefem Bílkem a Josefem Kotyzou – 
myslím s nožířem panem Kaškou, který se snažil získat kov – jsme se scházeli na 
zahradě právě kupovaného zdevastovaného domu Rabyšáku. Sochař Josef Bílek již 
zajistil odlití sochy za 170 tisíc korun – bohužel v 70. letech, době normalizace. 
Později jsme jednali se sochařem-medailérem Zdeňkem Kolářským – tehdy už 
sochař Josef Bílek zemřel – s jeho dcerou v Hořicích, ale naše město již ztrácelo 
zájem a nemělo asi peníze,“ vzpomenul v roce 2007 Rudolf Černý. I předchozí 
svědectví jsou ze stejného roku. 

1975 Rychnov nad Kněžnou na tajně pořízeném snímku z toho roku je vidět 
prezidentova socha, dílo Josefa Bílka (*1896 Podhorní Újezd, †1978 Hořice). Jeho 
sochy, symbolizující především zrod Československa po roce 1918, zdobí řadu měst 
a míst ve východních Čechách). Nu a tahle byla odvezena z Českého Meziříčí a 
takto „uložena““ na třetím nádvoří rychnovského zámku s kusy hadrů a s hlavou 
doslova zakuklenou jedním z nich. Teď je opět v Českém Meziříčí. 
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2005 Rychnov nad Kněžnou o Vánocích před pamětní 
deskou TGM odpadkový koš, vlevo směrovka k veřejným WC, kolem 
desky blikací řetěz a pod ní obrovský nafukovací Santa Klaus. 

 

 
 

Porovnejme v souvislosti s tím osud sochy TGM od stejného 
autora v Hodkovicích nad Mohelkou: První slavnostní odhalení 
pomníku proběhlo v květnu 1938, po obsazení pohraniční byla v listopadu téhož 
roku odstraněna. Po válce sice byla socha znovu postavena, ale stejný osud ji čekal 
ještě dvakrát, naposledy v roce 1975. Pomník naštěstí nebyl zničen, a proto mohl 
být v roce 1990 znovu odhalen. 

Potštejn Masarykova busta, dílo Vincence Makovského, mj. 
tvůrce Komenského pomníku v holandském Naardenu a v Betlehemu v 
USA, byla odhalena 1938. Pak došlo k jejímu sejmutí a v roce 1968 
byla znovu instalována. V sedmdesátých letech bylo nařízeno její 
odstranění a znovuodhalení se uskutečnilo 1990. 17. prosince 1991 
se stala předmětem bombového útoku; nikdy nezjištěný pachatel ji 
odpálil (fotografie je z policejní dokumentace). 25. srpna 2007 byla ukradena a 
pachatel zatím nebyl vypátrán. Nahrazena v parčíku pod kostelem bustou TGM, 
dílem Vladimíra Peška z pryskyřice, a 23. ledna 2010 ukradena. 

Javornice 13. 11. 2007 v noci byla Masarykova busta, dílo sochaře Leoše 
Kubíčka, ukradena a pachatel taky nevypátrán. 

Pěčín byla poprvé odhalena 1936, za 2. světové války ukryta na zahradě 
jejího tvůrce Leoše Kubíčka a instalována 1945. V listopadové noci 
roku 1953 ji občané zakopali do Štefkovy březiny, v noci 13. dubna 
1968 ji vykopali, na dvorku kovárny u Josefiových očistili a na 
dvoukoláku dopravili k pomníku, kde ji pomocí hrázek, lana a kladky 
dostali na podstavec. V době normalizace byla tajně sejmuta a 
odvezena do muzea v Rychnově. Po pádu komunistického režimu 
byla na požádání obci vrácena a 9. prosince 1989 vyzvednuta na 
původní místo. 9. prosince 2009 byla busta TGM ukradena. Stalo se 
tak na den a měsíc přesně po 20 letech. 26. července 2010 byla na Policii ČR 
oznámena ztráta bronzové pamětní desky Leoši Kubíčkovi z domu čp. 3, v němž 
tvořil, a která byla odhalena 18. října 1987 u příležitosti 100. výročí jeho narození. 11. 
srpna 2010 byly odcizeny dvě bronzové desky z pomníku padlých v 1. světové válce 
rozměrech 120 x 60 x 3 cm - byly umístěny na pomník v 1936 spolu s bustou T. G. 
Masaryka. Rovněž v tu noc byla značně poškozena pamětní deska malíře Jana 
Trampoty,  ale  pachatelům  se  nepodařilo  desku  oddělat,  protože  byli  vyrušeni. 
K dovršení všeho byla ze soboty na neděli 12. září 2010 ukradena i pamětní deska 
1000 km drah, osazená roku 1906 u pěčínského tunelu na počest postavení tisícího 
kilometru místních tratí v Rakousku-Uhersku. 

6. prosince 2010: Čtyři muže ve věku od osmadvaceti do třiačtyřiceti let, kteří 
rok kradli po celém kraji, zatkla policie v Rychnově nad Kněžnou. Mají na svědomí 
například ukradenou bronzovou bustu T. G. Masaryka z památníku padlých v 
Pěčíně. Při svých "nájezdech" brali vše, co mělo vyšší finanční hodnotu, kromě 
ničení památníků obětem války se zaměřovali na drahé barevné kovy a jiný materiál, 
ukradené věci prodávali do zastaváren, část jejich lupu skončila na Slovensku. 
Pamětní desky a bustu rozbili na malé kousky, které potom prodali jako barevné 
kovy. Historická hodnota tak byla nenávratně ztracena, dva ze čtyř mužů už byli dříve 
za krádeže odsouzení. Tři jsou stíhaní vazebně, čtvrtý na svobodě. Podle kriminalistů 
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není výše škody konečná, na případu stále pracují. Zlodějům hrozí v případě 
prokázání viny až deset let za mřížemi. 

Pan učitel dává na konci kontrolní otázku: Podívali jste se dobře na úvodní 
kresbu Tomáše Garrigua Masaryka, jak ji vytvořil Pavel Matuška? Cože to má pan 
prezident místo cvikru? Československou republiku. Slovo republika je latinského 
původu a znamená res publica, tedy věc veřejná. V češtině to je prostě republika, 
anglicky  republic,  španělsky  república,  francouzsky  république,  jen  Rusové  tam 

nechali správně „s“ республика. To třeba Poláci si res 
publica přeložili přesně: rzecz pospolita = věc veřejná, 
rzeczpospolita = republika. A Masaryka mají  ve 
skanzenu Pstružná (Pstrążna) hned za hranicemi – 6 
km od Hronova – na rozměrném obraze Ivana 
Malińského s názvem Příjezd profesora T. G. Masaryka 

s ženou do Pstružné v roce 1903 s vysvětlivkou, že přijeli na kolech ze směru od 
Žďárek a že se Masaryk v mládí učil kovářem, a proto rád navštívil zdejšího kováře. 
A my můžeme číst od začátku… 

 
EPILOG 6. prosince 2010 
Čtyři zloději – Romové z Kostelce nad Orlicí ve věku od osmadvaceti do 

třiačtyřiceti let, které zatkla rychnovská policie – mají na svědomí například onu 
pěčínskou bustu T. G. Masaryka i desku u tunelu a bronzovou pamětní desku s 
plastickým vyobrazením vojáka a jmény vojáků padlých v 1. světové válce v Dolní 
Rovni. V Dohalicích se pokusili odcizit litinové části z památníku obětem 49. pěšího 
rakouského pluku z bitvy u Chlumu v roce 1866, při pádu horní části památníku došlo 
k jejímu zničení, poškozeno bylo i oplocení a pískovcové schodiště. V Dobrušce 
odcizili z pomníku padlých v 1. světové válce měděnou desku se jmény obětí. Na 
hřbitově v Chlumci nad Cidlinou ukradli bronzovou sochu chlapce o výšce 70 cm, tu 
prodali, stejně jako další materiál, do sběrných surovin. Při svých "nájezdech" brali 
vše, co mělo vyšší finanční hodnotu, kromě ničení památníků obětem války se 
zaměřovali na drahé barevné kovy i jiný materiál a ukradené věci prodávali do 
zastaváren, část jejich lupu skončila na Slovensku. Pamětní desky a bustu rozbili na 
malé kousky, které potom prodali jako barevné kovy. Historická hodnota tak byla 
nenávratně ztracena, dva ze čtyř mužů už byli dříve za krádeže odsouzení. Tři jsou 
stíhaní vazebně, čtvrtý na svobodě. 

 

PROČ SE RYCHNOV JMENUJE 
RYCHNOV? 

A PROČ NAD KNĚŽNOU? 
 

Rychnov nad Kněžnou nemá zakládací listinu, první zmínku o něm 
nacházíme na pergamenu z roku 1258, kde je podepsán i dvořan Přemysla Otakara 
II. Hermann de Richenawe a který je uložen v klášteře Sankt–Florian u rakouského 
Lince. Jméno našeho Hermanna – novočesky řečeno Heřmana – jsme našli po 
kliknutí na předposledním řádku oné listiny. 

Místní jméno Rychnov vzniklo počeštěním německého jména Reichenau, jež 
má původ ve spojení ze der richen ouwe - na bohaté, výnosné nivě. Motivem tohoto 
místního jména bylo spíše zbožné přání zakladatele osady než konstatování 
skutečného stavu. Uveďme pro úplnost, že jsou známy i další výklady o vzniku názvu 
RYCHNOV, to vše ze starší literatury. Odvozován ze slov rychlov podle rychlého 
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běhu jelena, který je spolu s pannou ve znaku města, rajnava s významem lučinatý 
koutek mezi stráněmi porostlými lesy, richenave / richenawe / reichenawe - 
latinizované slovo s významem lesní újezd, místo vymýcené, rychnov - ochoz lesů a 
luhy v nich obsažené, či ze spojení reiche Au - nebo reiche Aue - německy bohatá 
niva, nebo dokonce auf der reichen Au - na bohaté nivě. Uveďme, jak a kdy se město 
poprvé  uvádí:  Richenawe  (1258),  Richenowe  (1267),  Richnow  (1337),  Rychnow 
(1654), Reichenau (1720), Richnow Saukeniczky (1790), Richnowium (1790), Stadt 
Reichenau (1836), Rychnov (1850), Rychnov nad Kněžnou (1880), Rychnov nad 
Kněžnou / Reichenau an der Kněžna (1890), Reichenau an der Knieschna / Rychnov 
nad Kněžnou (1939), Rychnov nad Kněžnou (opět 1945). 

Zpátky ke slovu richenawe. Georg Mikesch mně v dopise z německého 
Pasova 17. února 2005 píše: Podařilo se objevit nějaké nové prameny k této události 
[první zmínce o Rychnově 1258], případně týkající se zakladatele města Herrmanna 
von Dürnholz (také jsem kdesi četl von Thyrnholtz), v počeštělých verzích figurujícího 
jako Heřman z Drnholce. Také co se původu jména [Rychnov, pozn. kr] týče, kde se 
střetávaly dvě teorie – jedna vycházela ze spojitosti jména s označením „reiche Au“ 
(analogicky se jmény jiných „Rychnovů“ v českém prostoru), druhá vycházela z toho, 
že se jedná o odvozeninu od slova „richenawe“, snad vandalského původu. To by 
bylo mimořádně zajímavé, neboť po stránce teritoriální by vazba na území obývané 
Vandaly neboli Silingy (Slezsko!) existovat v dávných dobách mohla. Silingové nikdy 
území Slezska neopustili, i když se část jejich kmenového svazu (později 
označovaná za Vandaly) vydala na putování napříč Evropou, nakonec až do Španěl 
a do severní Afriky. Ale i v době trvání africké říše existoval intensivní styk se starou 
slezskou vlastí – jsou např. dochovány záznamy o tom, že se zástupci té části 
národa, která zůstala ve staré vlasti (tj. ve Slezsku) účastnili sněmů v království 
Vandalů v Africe apod. Silingové zřejmě dali podklad pozdějšímu německému 
osídlení Slezska, které jinak nelze vysvětlit, jelikož neexistují např. žádné zprávy o 
tom, že by ve Slezsku později docházelo k nějaké formě německé kolonizace za 
přílivu osídlenců ze západu apod. 

A co se týká jména řeky: V některých starých dokladech se řeka Kněžna uvádí 
jako VODA, VODA RYCHNOVSKÁ, ale zřejmě se jí říkalo KNĚŽSKÁ; tak např. 1557 
se píše o řece Vorlici, která se počíná u Kněžské řeky pod městem Kostelcem. 
Základem jména řeky je staročeské slovo kněz ve významu kníže, feudální pán. 
Pojmenování tedy znamenalo, že šlo o říčku v knížecím majetku. Nelze však 
vyloučit, že slovo kněz má ve jménu Kněžská význam dnešní, tzn. „duchovní“. Potom 
by mohlo jít o říčku v církevním držení. Nejspíše až v 18. století byla přípona -ská 
nahrazena zakončením -ná obdobně podle jiných jmen tekoucích vod, tedy KNĚŽNÁ 
(s dlouhým á). Snad až v 19. století se ztrácel význam přídavného jména, a proto je v 
současné době jen tvar KNĚŽNA (s krátkým a). Na mapách Rychnova z 19. století 
se  uvádí  ŘEKA  KNĚŽNA,  ale  i  KNĚŽNA  POTOK,  KNESCHNA  BACH  (1840), 
REICHENAUER BACH (na mapě 1842) a KNIESCHNA (za  2.  světové  války). 
Jméno řeky se dostává do názvu města až později, poprvé se s ním setkáváme 1825 
v úvodu Domácí kuchařky M. D. Rettigové a roku 1832 v zápiscích Maxmiliána 
Schleipmanna: Rychnov nad řekou Kněžnou. Obecné a úřední užívání podoby 
Rychnov nad Kněžnou je však až od roku 1880. 

Připojuju rouhavou poznámku, že je škoda, když nenacházíme v dějinách 
města nějakého pana Rychnu, co měl třeba dvůr. Pak by přípona -ov (novočesky - 
ův) byla nejnáležitější: Rychn+ov = Rychnov. 
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  PROČ DOBROVSKÉHO, A NE 
DAUBRAWSKÉHO ULICE? 

Řekněme to rovnou: V Rychnově máme 
Dobrovského ulici pod soudem vpravo ve směru 
k Chaloupkám z úcty k modrému abbému Josefu 
Dobrovskému, slavnému jazykovědci, 
představiteli osvícenského kriticismu, arcimistrovi 
kritického bádání historického v Čechách (tak ho 
nazval Johann Wolfgang Goethe), historikovi, bohemistovi a 

zakladateli slavistiky, tedy vědy o slovanských jazycích, A taky proto, že z nedaleké 
Solnice pocházela rodina Daubrawských. 

Ale teď  už  tomu,  co tady pan 

   profesor češtiny píše, asi přestáváte 

rozumět; přece jen tu je řeč o Dobrovském 
a Daubrawských, nemluvě o faktu, že se tehdy psané „au“ četlo „ou“. On se totiž 
budoucí jazykovědec narodil 17. srpna 1753 v Ďarmotech, psáno 
maďarsky v Györmetu a vyslovováno [ďěrmetu], což je nynější 
Balassagyarmat [balašaďarmat] na slovensko-maďarských 
hranicích  (Slovenské  Ďarmoty,  okres  Veĺký  Krtíš,  jsou   na 
slovenské straně a Balassagyarmat přes řeku Ipeĺ v sídle maďarské Novohradské 
župy), strážmistru dragounského pluku Jakubu Daubrawskému,  rodákovi 
solnickému; na domku proti solnické radnici to připomíná pamětní deska. I když tyto 
údaje známe z jiných pramenů, poslouchejme si z 654. rozhlasových Toulek českou 
minulostí (sláva jejich tvůrcům): 

Tento Jakub Daubrawský – bylo mu přes padesát let – si během vojenského 
pochodu    vzal    za    manželku    mladičkou    Magdalenu   Wannerovou,    rodačku 
z Čáslavska, a ta mu pak porodila syna. Onoho srpnového pátku tam v Ďarmotech 
přišel na svět syn Josef. Toho se tamnímu maďarskému faráři podařilo sice napsat 
dobře Josephus, ale na Daubrawském ztroskotal. A tak z něj udělal Dobrowského 
(pozdějším pravopisem psaného s obyčejným v) možná i proto, že otec si v cizím 
prostředí na komolení svého příjmení zvykl a neprotestoval. Díky tomuto  sběhu 
náhod máme dnes prakticky v každém městě Dobrovského náměstí nebo ulici – my 
v Rychnově Dobrovského ulici taky, zatímco příjmení Daubrawský v rejstříku osob 
České  republiky  neexistuje.  Dobrovský  správnou  podobu  svého  příjmení  objevil 
v roce 1813 až v solnické matrice, kde byl kdysi zapsán jeho otec. Ale nevrátil se 
k němu, natolik byl známý jako Dobrovský, že raději nechal na hlavě. Asi šest týdnů 
po narození synka se stěhoval otec Jakub s rodinou do Čech, neboť tehdy byl 
dragounský pluk přeložen do Klatov a rodina se usadila v německém Horšovském 
Týně (Bischofteinitz). Jakub Daubrawský brzy  nato zemřel a matka se podruhé 
provdala za místního německého perníkáře Steinbacha, takže se v rodině hovořilo 
výhradně německy. 

Ale to už je jiná historie, my si jen názorně vysvětlili, proč máme v Rychnově 
ulici Dobrovského, a ne Daubrawského. Tak si aspoň porovnejme s heslem 
Daubrawský v Jungmannově Česko-německém slovníku z roku 1835. 

Tak mě jen napadlo, že možná víte něco jiného. Tedy že se Josef Dobrovský 
narodil jinde - v Ďarmotech u Rábu (tak je v Ottově slovníku naučném). Pokusme se 
doplnit:: Ráb je pěkné maďarské město Györ [ďér], ležící na silnici z Bratislavy směr 
Budapešť, z našeho pohledu kousek na jihovýchod od vodního díla Gabčíkovo.  Na 
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řece Ráb je na rakouských hranicích Raabagyarmat [rábaďarmat] a Ďarmoty 
Gyarmat [ďarmat] jsou 30 km na jih od Györu v půlce cesty po silnici na město Papa. 
Ale opravdu tím rodným místem Josefa Dobrovského je Balassagyarmat 
[balašaďarmat], jak uvádíme nahoře. 

 
P. S. Napadlo Vás někdy, proč se mu říkalo modrý abbé? Odpověď je na 

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/kvg001/josef-dobrovsky-modry- 
abbe: Prezdivka vznikla jednak z toho, ze Dobrovsky byl knezem, ale nevykonaval 
svuj urad (proto abbe), jednak pro jeho zalibu v modre barve. Cela vec ale vznikla az 
po Dobrovskeho smrti, tedy za jeho zivota toto pojmenovani uzivano nebylo. Autorem 
prezdivky je spisovatel A. V. Smilovsky. Ten se seznamil s paterem Livorou, ktery byl 
drive kaplanem v Poleni u Chudenic, kde Dobrovsky byval letnim hostem. Dobrovsky 
tu chodival v modrem kabate, modrych kalhotach, modrem nakrcniku, modrych 
strevicich, pouzival modre kapesniky i jeho bible byla modra. Smilovsky prezdivku 
pouzil v novele Za rannich cervanku, ktera poprve vysla v casopise Osveta v roce 
1875. Odsud se spojeni modry abbe zapsalo do povedomi. 

 
JOSEF DOBROVSKÝ 

PLUKOVNÍK 

 
O svém vztahu k Rychnovu mně Luboš Dobrovský (*1932 Kolín) překvapivě řekl 

28. října 1995 na Pražském hradě. V ten den jsem totiž ve Vladislavském sále převzal 
z rukou prezidenta Václava Havla Řád TGM, udělený in memoriam Karlu Poláčkovi. 
Pověřen Poláčkovou dcerou Jiřinou Jelinowiczovou a jejím synem Martinem, kteří žili 
v Kanadě a jehož jsem učil začátkem 60. let na rychnovské průmyslovce. Nu a Luboš 
Dobrovský, tehdy jako kancléř 
prezidenta republiky, ono udělování 
moderoval.   

Vy ho znáte jako novináře, 
překladatele z ruštiny a polštiny, 
signatáře Charty 77, mluvčího 
Občanského fóra 1989-1990, ministra 
obrany ČSFR 1990 až 1992, vedoucího 
Kanceláře prezidenta republiky Václava 
Havla do února 1996  a českého velvyslance v Ruské federaci 1996 až 2000. 

7. října 2014 mně mailoval: Zavzpomínal jsem na ten okamžik, kdy jsme se 
setkali. Nemám už v paměti detaily, ale vím, že jsem byl velice  vděčen prezidentu 
Havlovi, že Karel Poláček, jeden z nejmodernějších a nejzajímavějších českých 
spisovatelů své doby, byl nám všem tím vyznamenáním, sice in memoriam, ale přece 
jen, konečně připomenut. Bohužel již před časem zesnulý Jan Lopatka, který se 
zasloužil o nové zhodnocení Poláčkova díla, byl můj dobrý přítel a mnohokrát jsme o 
Poláčkové díle debatovali s kolegy a bez Lopatky, myslím, by se Poláčkovy knihy do 
našich knihoven v nových vydáních sotva asi vrátily. A vy jste ten, kdo to o Poláčkovi, o 
jeho literárním významu věděl dříve než my ostatní, včetně Lopatky.  

A pak jsem se zmínil, že mám k Rychnovu  podivně citový, protože nenaplněný 
vztah. Můj nevlastní otec Josef Dobrovský byl synem rychnovského gymnaziálního 
profesora Bayera, prošel západní i východní frontou druhé světové války jako důstojník 
naší zahraniční armády a vrátil se domů v hodnosti plukovníka. Dodejme, že se 
původně se jmenoval Fridolin Bayer, v databázi příslušníků druhého československé 

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/kvg001/josef-dobrovsky-modry-
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Downloads/Pruvodce/Obrázky/Havel_rad.jpg
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Downloads/Pruvodce/Obrázky/Dobrovsky_kancler.jpg
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odboje ve Vojenském ústředním archivu: narozen 10. 2. 1905, kmenové číslo 1.265 / 
D, odvodu do vojska (1940 v Marseille), hodností kapitán dělostřelectva, důstojník 
z povolání, v roce 1944 transportován z Bejrútu do Sovětského svazu. 

 
  Krátce po válce mnoho lidí, jejichž příjmení měla německý původ, podlehlo 

negativním antiněmeckým emocím a německá příjmení měnila se za česká. Tak i 
Fridolín Bayer  vyměnil své příjmení za jméno své babičky z matčiny strany a stal se 
tak z Bayera Dobrovským. A protože  jméno Fridolín  mu šlo na nervy odmalička, 
změnil i je. Když Dobrovský, tak tedy Josef. A když se moje matka po letech podruhé 
vdala, a to za plukovníka Josefa Dobrovského (můj otec Ludvík Hammerschlag odejel s 
transportem nejprve do Terezína, poté do Osvětimi a v koncentráku  zahynul 1943), 
sjednotili jsme ta naše jména, a tak jsem se stal z Hammerschlaga, což bylo jméno, 
které jsem nosil po svém otci a  jmenovala se tak i moje matka,  zcela nově 
Dobrovským.  Bylo to snadné, protože svého nového otce jsem si vážil a obdivoval 
jsem ho. Otec  i jeho sestry často o svém otci, profesoru Bayerovi, dávno již zesnulém, 
vyprávěli a v mé paměti je tento úctyhodný rychnovský  intelektuál vytvořen právě jen z 
těchto vyprávění a z fotografií, na nichž  se tváří nesmírně přísně a důstojně. Otec 
Dobrovský a jeho sestry ve mně vyvolali sice touhu nalézt v Rychnově nějaké stopy po 
Beyerovic rodině, ale přes všechnu dobrou vůli nenašel jsem později dost času a 
odhodlání něco pro to poznání udělat. Fridolín Bayer, Josef Dobrovský je stejně jako 
jeho sestry dávno po smrti a můj zájem o Rychnov v pracovním shonu, který mě 
dodnes pohání, nenašel naplnění. S pozdravem Luboš Dobrovský.  

Dík.  
 

Na doplnění ocitujme část rozhovoru novináře Karla Hvížďaly s ním  na 
http://www2.holocaust.cz/cz/resources/ros_chodes/2010/03/rozhovor_dobrovsky:  
             

 PANE DOBROVSKÝ, MŮŽETE NÁM ŘÍCI NĚCO O VAŠÍ RODINĚ? 
 

Můj tatínek pocházel z pražské židovské rodiny, dědeček byl pražský Žid 
německého jazyka, tatínkova matka, moje babička, byla maďarská Židovka 
maďarského jazyka a německy se naučila až poté, co se seznámila s dědečkem. 
Dědeček se jmenoval Samuel Hammerschlag, to je moje původní jméno. Otec se 
jmenoval Ludvík. Maminka byla Češka, ale i její rodina má složité etnické kořeny. 
Dědeček byl český švec od Plzně a babička byla sudetská Němka; i ona se naučila 
česky, teprve když se seznámila s dědečkem. Můj položidovský původ měl pro mého 
otce tragický zádrhel, protože ve své odpovědnosti za rodinu přiměl maminku k tomu, 
aby souhlasila s tím, že se formálně rozvedou. Podepsal si tím ortel a šel rovnou v roce 
1942 do transportu. Tím pádem se maminka Marie se mnou a s bratrem zachránila. 
             

JAK SE VYVÍJEL DÁL OSUD VAŠEHO OTCE? 
 
Dlouho jsme o něm neměli zprávu a až někdy uprostřed války jsme dostali 

vzkaz, že pojede transport, ve kterém měl táta údajně být. Už předtím nás vyhnali 
z bytu a přestěhovali na vesnici. Louka za barákem končila železničním náspem, po 
kterém měl transport na východ jet. Probděli jsme několik nocí, ale tátu jsme 
samozřejmě neviděli. Po válce jsme se dozvěděli, že v jednom z těch vlaků doopravdy 
byl, přednosta v Kolíně s ním dokonce mluvil. Za války se ale bál nám něco takového 
sdělit. 
             

CO BYLO PO VÁLCE? 
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Nejprve jsme čekali na tátu, ale nevrátil se. Když se máma z toho šoku 

vzpamatovala, seznámila se s plukovníkem československé armády Dobrovským, který 
prošel obě fronty. Po něm se dodnes jmenujeme. To přejmenování bylo emocionální 
vyjádření našeho vynikajícího vztahu s druhým mužem naší maminky. Jestli to bylo 
rozumné nebo ne, nevím, netroufám si to posoudit. Svého nevlastního otce si dodnes 
moc vážím, protože jeho mravní síla byla neuvěřitelně mohutná a já jsem mu vděčen 
za mnohé, co vnesl do mého života: byl to nejen zájem o věci spojené s armádou. 
 

 

POLÍBILA JI MÚZA 
NA SLOVÍČKO S OLGOU MATASOVOU Z RYCHNOVA 

 
Hned na začátku řekněme, že tu dívku Olgu Knolovou, 

co vidíme na fotografii, políbil muž; stalo se tak před víc než 70 
lety a ona múza se jmenovala Jiří Ohrenstein. Oba byli z Kutné 
Hory, hráli tenis v tamním klubu na Bylance a jeho rodiče měli 
v Kollárově ulici obchod. Jeho maminka, paní Berta, hrávala 
ochotnické divadlo a její tři synové – nejstarší Ota, pak Jiří a 
nejmladší Zdeněk – zdědili nadání po ní. Dejme slovo paní Olze, 
teď v roce 2012 dvaadevadesátileté Olze Matasové: 

„Od deseti let jsme vyrůstali takřka spolu. Do primy a 
sekundy jsme chodili do kutnohorské reálky, od tercie jsem začala jezdit do 
gymnázia v Čáslavi a on do Kolína. Denně jsme se vídali ve vlaku, z Kutné 
Hory do Sedlce jezdila – a snad dosud jezdí – malá lokálka. Nádražíčko v 
Kutné Hoře bylo tenkrát maličké, vlak tahala malinká mašinka, a jen co jsem se 
vrátila domů a najedla, už jsem utíkala na tenis. On taky, bylo nás tam pár mladých 
tenistů, prostě krásné, bezstarostné mládí. Byla jsem v kvintě, když mě požádal o 
schůzku na Bylance. Několikrát jsme se takto sešli a tu mě dnes zabolela věta v 
jeho dopise Věře požádal bych Tě, aby ses za mne provdala. Proč se jen tehdy 
naše cesty rozešly? Co kdyby za pár roků takto požádal mne a já bych se za 
něho provdala? Třeba by se mohl za druhé světové války zachránit, vždyť se to 
mnoha smíšeným manželstvím – on byl Žid – podařilo. Já vím, jsou to zbytečné 
výčitky po tolika desítkách let, ale snad mi prominete, že jsem se vám s nimi 
svěřila. A co chcete ještě slyšet? Na Bylance byl lesíček, dost příkrá cestička k 
nádherné studánce dole, co je v ní vidět, jak pramení. Tam jsme chodívali, a když 
už to chcete všecko vědět, tak u ní mě ten student dvakrát políbil. Já si od té 
doby říkám, že mě políbila múza, a to jsem nevěděla, že z něj bude takový 
básník,“ vzpomíná paní Olga. Po desítkách let napsala i báseň Snění, k níž je dole 
na pečlivě uchovávaném rukopisném strojopisu připsáno Jiřímu Olga. 

 
  
 Věř, Jirko, často vzpomínám,  
 jak na tenise každý den 
byl v samou radost proměněn 
tak, jak mládí přálo nám. 
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Jak tehdy stezkou na Bylance 

bez strachu ze závrati 

spěchávali jsme uhřátí 
k naší malé studánce. 

 
I když mnohé zatemní  
víc než půlka století,  
přece nevymizí z paměti 
šťastné chvíle oněch dní. 

 

           Po komensku názorně, o koho tehdy šlo: Ten Jiří Ohrenstein měl dva bratry - 
známe je pod pseudonymy jako Otu Ornesta a Zdeňka Ornesta. Ale raději pomalu a 
popořadě. 

Ota Ornest, vlastním jménem Ota Ohrenstein (1913-2002), dramaturg a 
překladatel. Na jaře 1939 emigroval do Anglie, kde působil za 2. světové války mj. 
spolu s Pavlem Tigridem a Janem Schwarzem v československém vysílání BBC, a 
1950-1972 byl ředitelem Městských divadel pražských. V roce 1977 ho komunisté 
odsoudili na tři a půl roku nepodmíněně za trestný čin podvracení republiky - 
napomáhal dovozu literárních děl zakázaných autorů do zahraničí. Otec tří dětí - 
herce, režiséra, překladatele i textaře Jiřího Ornesta, herečky Hany Ornestové (její 
matka herečka Jana Koulová) a moderátorky televizního pořadu Pošta pro tebe Ester 
Janečkové (její matka literární kritička a mluvčí Charty 77 Rút Křížková). Ota Ornest 
vystoupil 1992 v Rychnově na 1. mezinárodním sympoziu ke 100. výročí narození 
Karla Poláčka s příspěvkem Sága o okresním městě (uveřejněno ve sborníku Ptáci 
vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním, 1992). 

Zdeněk Ornest, vlastním jménem Zdeněk Ohrenstein (1929-1990), byl spolu 
s dalšími chlapci ze židovského sirotčince v terezínském ghettu 1942 
odvlečen do Osvětimi a nakonec zázrakem přežil v Dachau. My ho 
znali jako herce Divadla S. K. Neumanna, dnešního Divadla Pod 
Palmovkou. 

Jiří Orten, vlastním jménem Jiří Ohrenstein (*1919). Tento 
básník byl 30. srpna 1941 v den svých 22. narozenin v Praze na 
Rašínově nábřeží zachycen projíždějící německou sanitkou a 
následkům těžkého zranění podlehl o dva dny později ve zvláštním 
oddělení pro židovské pacienty v Kateřinské ulici. Zanechal po sobě nejen literární 
dílo, ale také snoubenku ambiciózní studentku herectví Věru Fingerovou (1920- 
1990), v Ortenových verších V. nebo Věru; ta, neprovdaná, šla dokonce Ester 
Janečkové za kmotru. 

Nu a tady navazujeme na naši rychnovskou Olgu Matasovou, aktivní a 
činorodou, navíc amatérskou malířku i básnířku, a nezapomeňme, že matku dvou dětí 
(pámbu mně dal hodné děti) Teď už ty děti jsou taky v důchodu - syn, který byl 
manažerem velké elektrárenské společnosti v Kanadě, žije v té daleké zemi a dcera 
v Podbřezí u Dobrušky. Důvěrně se znala se spisovatelem Františkem Kožíkem 
(autor románu Největší z pierotů), s Jarmilou Loukotkovou (Navzdory básník 
zpívá), Karlem Krpatou (zfilmované Počestné paní pardubické), dopisovala si s 
překladatelem Ludvíkem Kunderou, básníkem Františkem Hrubínem, knězem 
Tomášem Halíkem  (jeho tatínek byl pořadatelem Čapkových spisů), arciopatem 
břevnovského kláštera  Anastázem  Opaskem,  s novinářem  Pavlem  Tigridem, 
s legendárním tenistou Jaroslavem Drobným, s hudebním skladatelem Jindřichem 
Jindřichem, s malířskou rodinou Hudečkových, s literárním kritikem Františkem 
Černým (podle něj byl Jiří Orten největší národní metafyzik po Máchovi), s pediatrem 
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Josefem Švejcarem, s herci Františkem Šlégrem (mj. představitlem profesora 
Kolíska ve filmu Škola – základ života), Jiřinou Petrovickou, Otomarem 
Korbelářem, Jiřím Dohnalem (byl jí na svatbě za svědka) a s Olgou 
Scheinpflugovou; naše paní Matasová, která je velkou obdivovatelkou jejího 
manžela Karla Čapka, má ve svém pokojíku i koutek tohoto spisovatele. 

Jejím švagrem z prvního manželství (v něm se narodily ony dvě děti) byl 
legendární  zpravodajec  brigádní  generál  František  Moravec  (1895- 
1966), přednosta pátrací a obranné skupiny 2. oddělení hlavního štábu 
ministerstva národní obrany před válkou a během ní. Ten společně s 
dalšími zpravodajci odletěl 14. března 1939 s cennými dokumenty z 
republiky a unikl tak německé okupaci Československa (Když uletěl, 
přišlo za námi gestapo. Chovala jsem Janu, bylo to hrozný.) V Anglii řídil 
v letech 1940-45 naši exilovou zpravodajskou službu, známou jejími 
hodnotnými informacemi. Mimo jiné právě on je považován za autora plánu na 
atentát na Heydricha. V roce 1945 se vrátil do osvobozeného Československa, byl 
však poslán na nucenou dovolenou. Teprve na jaře 1946 byl jmenován velitelem 
divize v Mladé Boleslavi, ale v únoru 1948 byl z této funkce odvolán. V březnu téhož 
roku opustil republiku a odešel do americké zóny v západním Německu. V letech 
1951 - 1952 řídil z Vídně skupinu OKAP, vysílající do Československa agenty pro 
sběr informací. V dalších letech pracoval jako poradce na americkém ministerstvu 
zahraničních věcí a zemřel 26. července 1966 ve Washingtonu. Od roku 1999 jeho 
jméno nese 601. skupina speciálních sil Armády České republiky. In memoriam byl 
roku 1991 vyznamenán Řádem Milana Rastislava Štefánika. 

Když už jsme v Rychnově, pak naproti gymnáziu v ulici Jiřího Šlitra 
žil plukovník František Fryč (1895–1973), jeden z oněch jedenácti, tehdy 
škpt. pěch. František Fryč, odborník na šifry, kódy a spojení s odbojem, 
zvláště rádiového. Za války byl zapojen do skupiny generála Františka 
Moravce v rámci IV. oddělení Ministerstva národní obrany v Londýně, v 
čase končící války měl povinnost střežit tzv. šifrovací klíč a po ní působil 

jako vedoucí oddělení šifry na ministerstvu zahraničních věcí u Jana Masaryka (rád 
na něj vzpomínal). Krátce po Únoru byl poprvé zatčen a po třítýdenní vazbě 
propuštěn z pankrácké věznice. V dubnu 1948 byl zatčen opět, propuštěn v červnu a 
mezitím rodina byla vystěhována z pražského bytu do Rychnova. Sem také za ním 
přijela Státní bezpečnost a začalo tříleté období výslechů, vyšetřování a věznění v 
Mladé Boleslavi i v Opavě. Dokonce byl obviněn z vraždy Jana Masaryka. Odvolal 
se, vyšetřování pokračovala a následovalo nové obvinění z napomáhání k útěkům na 
Západ. V roce 1952 byl zařazen do tábora nucených prací, z nichž byl fyzicky 
zesláblý a nemocný těžkým astmatem po roce ze zdravotních důvodů propuštěn. 
Nikde nemohl najít práci, až rychnovský pokrývač Zeman ho přijal jako skladníka, 
pracoval také v Rašovicích u Týniště nad Orlicí v písníku, ale stálého dohledu StB se 
nezbavil do konce života. 21. listopadu 1968 se dočkal občanské rehabilitace, nikoliv 
vojenské. Nemocný vypomáhal určitý čas v Okresním archivu v Rychnově nad 
Kněžnou. Pravdu měl plukovník Koláček, když se s ním nad jeho rakví loučil, že za 
normálních poměrů by se s ním loučila čestná vojenská jednotka. Za svoji činnost byl 
vyznamenán mnohými čs. i zahraničními vyznamenáními. 10. března 2000 byl 
vyznamenán in memoriam za přínos zahraniční službě ČSR a věrnost Masarykovým 
ideálům čestnou hodností "velvyslanec s pamětní medailí". 

Dáno do rychnovských souvislostí: František Fryč se oženil s Jarmilou 
Máslovou, pocházející z Rychnova nad Kněžnou. Jeho rodina v září 1939 tajně 
přešla hranice do Polska, dále do Francie a po roce do Anglie. Sestra paní Fryčové 
Miluška Šustrová, jejíž manžel rovněž zastával důležité místo v československém 
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zahraničním odboji na ministerstvu obrany v Londýně, nechtěla opustit svou 
nemocnou matku v Rychnově. Královéhradeckým gestapem pak byla zatčena a 
potom zahynula v koncentračním táboře Osvětim. 

Dokončeme, kde jsme začali: Druhý manžel paní Olgy Miloslav Matas, notář 
a obhájce ve věcech trestních, byl komunisty odsouzen na 11 let za členství v Legii 
svobody a strávil ve vězení – až do amnestie – 7 let. Jeho 
spoluvězněm v Leopoldově byl mj. arciopat břevnovského 
kláštera Anastáz Opasek. Miloslav Matas zemřel jako 
64letý v Podbřezí u Dobrušky, kde jeho manželka po 
jedenáct let dělala na zámečku Skalka sama průvodkyni, 
správkyni i uklizečku. 

Závěrem  přijměte  naši  společnou  fotografii  z  28. 
února 2012. 

 

POHŘEB Z NEMOCNICE 
NAD LETITÝMI FOTOGRAFIEMI 

 
Josef Navrátil, dozorce finanční stráže z oddělení 

SOS finanční stráže, byl těžce zraněn německými teroristy 
ve Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách 25. září 
1938. Při zranění došlo k průstřelu plic a byl hospitalizován v 
Rychnově. Pohřbu, který byl vypraven z rychnovské 
nemocnice, se zúčastnil i velitel 4. divize generál Karel 
Kutlvašr;   později   -   v květnu   1945   -   velitel   Pražského 

povstání. V nemocnici byl na pokoji s kolegy zraněnými při přepadech oddělení 
finanční stráže Františkem Bílkem, dozorcem OFS v Kunštátu v Čechách (nynějším 

Orlickém Záhoří), a Bedřichem Rázkem, dozorcem OFS 
v Nové Vsi u Kunštátu v Čechách. František Bílek o 
Navrátilovi vypověděl: 25. září byl sem přivezen kolega 
Navrátil a po prvním ošetření byl dán na tentýž pokoj 
jako já a kolega Rázek. Měl těžký průstřel v horním 
pravém hrotu plic a zakázáno mnoho mluvit. Proto jsem 
se  ho  ani  mnoho  nevyptával,  jen  když mě  pokynem 

zavolal, posloužil jsem mu. Prosil mě, abych napsal dopis jeho matce a bratrovi, aby 
přijeli, čemuž jsem milerád vyhověl. Z úryvkovitých rozhovorů jsem zjistil, že on byl 
na hlídce ve Vrchní Orlici s jedním vojínem SOS, když pojednou byl zákeřně zezadu 
střelen. Střela pronikla pažbou pušky a pak mu, deformovaná, pronikla plícemi, kde 
udělala velký otvor, a zůstala pod lopatkou. Já byl raněn jen lehce a již jsem mohl 
opustit lůžko. Nikdo si nedovede představit naše duševní boje za těchto krátkých 
rozprav, kdy jsme v nečinnosti leželi v nemocnici, v republice probíhala mobilizace a 
schylovalo se k jednání v Mnichově. Při jedné takové rozpravě mně řekl:,,Jen aby to 
nebylo všechno zbytečné, rád bych třeba zemřel, jen aby to alespoň národu a vám 
všem prospělo.“ Zemřel pak 2. října v náručí své matky, doslovně se utopil ve vlastní 
krvi, když se mu průstřelem počala valit do plic. V sobotu 26. září měl mít svatbu - 
jeho snoubenka se dozvěděla o jeho zranění až poté, když nepřijel na svatbu. Když 
později přijela do nemocnice a dozvěděla se, že je již mrtev, padla do mdlob jako 
podťatý strom. To byly ty nejhorší chvíle mého života, neboť jsem se současně 
dozvěděl, že musíme opustit hranice a Orlické hory. Byl jsem tak rozeštván, že hned 
druhý den jsem požádal o předání do domácího ošetření, ani jsem nemohl vydržet 
do kolegova pohřbu. 
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6. července 1946 byl na místě, kde byl Navrátil zraněn, odhalen pomník za 
účasti velkého množství lidí včetně vysokých úředníků FS z Ministerstva financí a 
Zemského finančního ředitelství v Praze. 

P. S. Nedá mně to, abych nepřidal o generálu Karlu Kutlvašrovi pár slov 
Jana Řehounka, uveřejněných 2. 1. 2010 na http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek- 
2010010017.  V  hodnosti  brigádního  generála  je  po  rozpuštění 
armády 1939 penzionován, je ve styku s odbojovou organizací 
Obrana národa, v květnu 1945 se ujímá organizace a byl skutečným 
velitelem Prahy - do jeho rukou složil velitel wehrmachtu v Praze 
generál Rudolf Toussiant kapitulaci německých vojsk. Po válce 
pracuje Karel Kutlvašr opět ve vysokých velitelských funkcích, po 
únoru   1948   je   podruhé   penzionován.   Spolu   s   řadou   dalších 
důstojníků se stává politicky nepohodlným. Je zatčen, degradován na vojína a ve 
vykonstruovaném politickém procesu odsouzen k doživotnímu vězení a ztrátě 
občanských práv. Je vězněn na Mírově a v Leopoldově. Ironií osudu je, že byl 
umístěn na celu s válečným zločincem generálem Toussiantem, který čtyři roky před 
tím složil do jeho rukou kapitulaci německých vojsk. Po amnestii v květnu 1960 je s 
písemným závazkem slibu mlčenlivosti z dob žalářování propuštěn na podmínku. S 
podlomeným zdravím. Po propuštění požádal o přiznání starobního důchodu, který 
mu  byl  s  odůvodněním  dr.  Jouškové  po  třech  měsících  projednávání  zamítnut: 
„Komise sociálního zabezpečení v Praze - Vršovicích, vzhledem k rozsahu trestného 
činu,  kterým  jste  projevil  naprosté  nepřátelství  vůči  našemu  státu  a  vzhledem 
k pracovní schopnosti Vaší manželky a dobrým sociálním poměrům rozhodla 
nepřiznat Vám důchod.“ Proti tomuto rozhodnutí se Karel Kutlvašr odvolal a nakonec 
mu byl 27. března 1961 přiznán důchod ve výši 230 Kčs. Přivydělával si jako noční 
hlídač v Jízdárně Pražského hradu, poté v nuselském pivovaru a zemřel 2. října 
1961. Za přísného politického dohledu, ale navzdory tomu s legionářskými poctami 
se rozloučení s ním konalo ve strašnickém krematoriu. Pohřben je na Olšanských 
hřbitovech. V roce 1968 byl Karel Kutlvašr plně rehabilitován a 1992 povýšen in 
memoriam do hodnosti armádního generála. 

 

POD FŮROU HNOJE 
JAK UTÍKAL VOJTA NÁPRSTEK PŘES RYCHNOV DO AMERIKY 

 
Buďme s Janem Ámosem názorní a 

sledujme výklad pana učitele Kráma: Panská 
ulice je v Rychnově spojnicí mezi Starým 
náměstím    a    náměstím    Karla    Poláčka 

v sousedství zámku. Její jméno prošlo proměnami – kdysi Panská 
ulice nesla za 1. republiky a ještě chvíli po 2. světové válce jméno 
Vašátkova. To podle pplk. Karla Vašátka (*1882 Litohrady u 
Rychnova nad Kněžnou, †1919 Čeljabinsk), který v bitvě u Zborova 
2. července 1917 vedl skupinu granátníků do boje. Roku 1933 byly jeho pozůstatky 

převezeny do Prahy, uloženy v Památníku 
osvobození na Vítkově a začátkem 2. 
světové války pohřbeny v Solnici. Za 
komunistické éry Fučíkova ulice a od roku 
1989 opět Panská. 

Po levé straně Panské ulice při 
pohledu  od  Starého  náměstí  vidíme  dům  s reliéfy,  původně  Petridesův  a  nyní 

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-
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Ježkův, v němž firma Ježek mívala pražírnu kávy a burských oříšků. Všimněme si 
drobné kuriozity - u čtvrté postavy je napsáno ČS, tedy ve zkratce Československo. 
A bylo tomu tak i po celou dobu nacistické okupace. 

Že naproti Národnímu domu nepřehlédneme sousoší Petra Bajzy a jeho 
kamarádů, hrdinů Poláčkova Bylo nás pět, to je jasné. Jen si připomeňme, že toto 
dílo Michala Moravce, profesora hořické kamenickosochařské školy, tu stojí od konce 
června 2003, kdy se zahajovalo 10. Poláčkovo léto. Jo, a pokud vám vytanula na 
mysli Rampepurda ze stejného díla a řeknete si, že tu není, pak vězte, že má od 
stejného autora sochu – kde jinde – na Rampuši. Vysoko v Orlických horách, 
dodejme s Karlem Poláčkem. Koncem června 2009 však poničenou při vichřici. 

Vraťme se k Vojtovi Náprstkovi a opravenému 
světležlutému Weissovu domu (v přízemí je trafika) na rohu Panské 
a Hradební ulice. Na jeho průčelí bývala v předlistopadové době 
plechová cedule s textem, že tam krátce pobyl Vojtěch Náprstek, 
ale ta tam už dávno není. Upřesníme z jiného dokumentu, že v 

tomto domě čp. 76 u justiciára Vorla našel útočiště v roce 1848 Vojta Náprstek. A 
kdože to byl? Žil v letech 1826-1894, počeštil si roku 1880 své původně německé 
jméno a příjmení Adalbert Fingerhut, vlastenec, mecenáš – vzpomeňme Náprstkova 
muzea v Praze. 

Pro nás Rychnováky je zapsán do paměti nejen jako aktivní člen studentských 
legií bouřlivého roku 1848, ale i faktem, že když byl na něj v Praze vydán zatykač a 
hrozil mu trest smrti, utíkal do Ameriky. Samozřejmě napoprvé uhodneme, že přes 
náš Rychnov, no a dál pak přes polskou Vratislav, tehdy německy Breslau, a 
německý Hamburk. A aby tajně unikl od nás z Rychnova, odjížděl odtud na voze, 
ukrytý pod hromadou hnoje. Tak vám zavzpomínají nejstarší Rychnováci, kteří to 
slýchali od svých předků. Vojta Náprstek pobyl v Americe 10 let a v Praze, do níž se 
pak vrátil, byl z jeho popudu založen počátkem roku 1865 Americký klub dam, první 
ženský klub v Čechách. Prošlo jím - víme to přesně - 893 žen a přednášeli v něm mj. 
T. G. Masaryk, Jan Evangelista Purkyně a Miroslav Tyrš. „Oni zavedli slavení Vánoc i 
stavění stromečků v opatrovnách, jak se tenkrát říkalo, to byly sirotčince nebo útulky, 
i v nemocnicích. Byla to novinka a velice dobře se ujala, protože samozřejmě 
nezůstalo jen u toho stromečku," to cituji Milenu Seckou, vedoucí knihovny 
Náprstkova muzea a současnou předsedkyni Amerického klubu dam, jehož činnost 
byla v 90. letech 20. století obnovena. 

Pan učitel měl možnost přečíst si 52stránkový rukopis beletristické prózy 
rychnovského etnografa Rudolfa Zrůbka Dávno, dávno tomu  s podtitulem  o 
kuchařce, hnojném vozu, bubnu a jiných věcech, co revoluci v památném roce 1848 
dělal. Půjčil mu ho sám autor a ten nedlouho potom v dubnu 2008 zemřel. V ní je 
právě kapitolka  o  hnojném  voze  s  Vojtou  Náprstkem  v  Rychnově.  No,  u  nás 
v Rychnově si na Vojtu Náprstka nikdo nevzpomene, tak aspoň že my tady. 

Kontrapunkticky kvůli akurátnosti citujme z knihy Primuse Sobotky 
„Kratochvilná historie měst a míst v zemích koruny Svatováclavské“, kterou vydal 
roku 1892 v Praze Josef Vilímek: Rychnov sluje soukenický nebo prkenný. Roku 
1848 nechtěje zůstat za jinými městy českými, vypravil Rychnov taky svoji gardu 
Praze na pomoc. Udatní obrancové vlasti „vyfasovali“ peníze na cestu a dali se na 
pochod. Nejdříve dorazili do Vrbice, kdež majíce nehoráznou žízeň, vypili selkám 
všechno mléko z haltéřův. Táhli dále a došli prvního dne až do Bošína u Chocně. 
Zde zachtělo se jim něco zakousnout, a když nenašli nic masitého, dali se do 
homolek. Však byly ty homolky tak výborné, že gardisté se od nich odtrhnouti 
nemohli: jedli o všecko pryč, až všechny peníze, které měli na cestu, do poslední 
vindry projedli. A když se tak ocitli na holičkách a neměli čím dráhu zaplatit, museli 
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nastoupiti zpáteční tažení, a sice „fechtem“. Aby se pak ještě naposledy mohli 
pokochati v sladké upomínce na proleželé homolky, rozložili se  polem  v bujném 
jeteli, hověli si a dívali se na Bošín. Tu z nenadání - co čert nechtěl mít? - praskl jim 
nový buben, který si na tu výpravu schválně byli pořídili. Nastalo ihned důkladné 
vyšetřování, načež vojenský soud jednohlasně prohlásil, že buben sám jest tím 
vinen, ježto prý se přecpal jetelem, po němž pak, nadmuv se, puknul. 

Nevím, jestli víte, co to byl haltýř, i když tady se píše haltéř, tak tedy: Haltýř 
byla roubená nebo zděná stavba, vysoká asi 1 m. Haltýře stávaly nejčastěji u potoka 
na návsi nebo byly v blízkosti usedlosti. Haltýřem protékala voda; uprostřed byla 
prkenná lávka na ukládání nádob s mlékem nebo jinými potravinami, které se takto 
ochlazovaly. A muset fechtem znamenalo jít žebrotou. 

 

PIUM FALSUM 
OD PÍSNĚ KDE DOMOV MŮJ K LUMÍROVI NEDVÍDKOVI 

 
Píseň Kde domov můj poprvé zazněla 21. prosince 1834 v pražském 

Stavovském divadle při premiéře hry Josefa Kajetána Tyla 
s hudbou  Františka  Škroupa  Fidlovačka  aneb 
Žádný hněv a žádná rvačka. 

Hlediště Stavovského divadla bylo při její 
premiéře zcela zaplněno. Na galerii a vzadu v 
přízemí se tísnili stojící studenti, tovaryši a 
služky,  na  sedadlech  v  přízemí  bylo  možné 
mezi známými osobnostmi zahlédnout Františka Ladislava 

Čelakovského s manželkou, Karla Hynka Máchu s Lori Šomkovou, Karla Sabinu a 
v lóži pak skladatele Václava Jana Tomáška, rodáka ze Skutče. Z Hradce Králové 
přijel nakladatel Jan Hostivít Pospíšil spolu s rodákem z Chlumce nad Cidlinou 
Václavem Klimentem Klicperou a těsně před začátkem představení usedli do lóží 
ještě Josef Jungmann, miletínský rodák Karel Jaromír Erben a obávaný divadelní 
referent německé Bohemie Antonín Müller. 

Světla zhasla a k dirigentskému pultu přistoupil autor hudby a kapelník 
František Škroup. Zazněla předehra, v níž byly slyšet i dvě lidové 
písně Sil jsem proso a Kdybys byl, Jeníčku. To čeští vlastenci v 
hledišti přijali s úsměvem a uspokojením, někteří posluchači naopak 
dávali syčením najevo projevy nevole. Obdobná atmosféra provázela 
celé představení, ať již scény odehrávající se na rynku, v 
měšťanském bytě, v pražské Stromovce či v Nuselském údolí na 
slavnosti pražských ševců, zvané fidlovačka. Do všeobecného 
veselí, které provázelo tyto slavnosti, přichází slepý houslista starý 

žebrák Mareš – hrál ho Karel Strakatý – v doprovodu své vnučky. Na výzvu drába No 
tak, starej, zadělej něco řádnýho Mareš tiše odpověděl Mnoho neumím, ale co dám, 
to jde ze srdce, a zpíval píseň Kde domov můj. 

Jeden z účastníků tohoto představení medik Jan Melichar vzpomíná na tento 
výjev: "Když píseň započala, nastalo v divadle hrobové ticho, všechno zatajilo dech. 
Pěvec zpíval dojemně, s pohnutím. A když umlkl, ticho potrvalo ještě několik 
okamžiků. Pak nastaly nekonečné projevy radosti a nadšení." 

Zaznamenejme, že podle Tyla měla být píseň Kde domov můj údajně 
nezáživná a dokonce prý přemýšlel, že ji ze hry vyškrtne, ale František Škroup ho 
přemluvil, aby ji tam nechal, i když i on ji pokládal za méně zdařilou. A tak se stalo, 
že píseň, kterou mnozí odsoudili k zániku, v ději zůstala. Podle mnoha legend vznikla 
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v noci, kdy skonala Škroupova žena; ta však prokazatelně zemřela až tři roky po 
uvedení Fidlovačky. 

Další legendy pak uvádějí, že píseň vznikla v předvečer premiéry. Asi 
nejvěrohodnější vysvětlení však poskytl Josef Ladislav Turnovský, životopisec Josefa 
Kajetána Tyla: "Jednoho dne zastihl Tyl skladatele velmi sklíčeného a znaveného. S 
hlavou skloněnou seděl u psacího stolu vedle klavíru a sdílně 
vypravoval, že téměř celou noc u lože své nemocné manželky 
prodlel a jen o přestávkách, kdy dřímala, komponoval a na úsvitě 
číslo 19 své skladby k Fidlovačce dokončil." To možná vysvětluje 
sentimentální nádech skladby, pro který byla mnohokrát 
kritizována. Ostatně žádná pozdější úprava není tak působivá 
jako Škroupovo původní aranžmá. 

A představení? Tyl si pochvaloval plný dům, nadšené publikum bylo však záhy 
po premiéře zaskočeno, možná až zdrceno Müllerovou kritikou. Ten tuto hru označil 
za hrubou a sprostou, cítil se dotčen satirou a karikaturou v postavě literáta a 
referenta Hvězdoleského, považoval ji za útok na pražské němectví i německý jazyk 
a vůbec pak odmítal vyvyšování českých lidových vrstev: “Musím poradit  panu 
Tylovi, dříve, než přikročí k druhému pokusu, aby nastudoval život lidí také z jeho 
světlé stránky, neboť ve Fidlovačce podal nám z něho nepodařený celek stránky 
stinné a pochvalně se vyjádřil jen o některých zpěvních číslech.“ Co nás však může 
zaujmout, je fakt, že za nejpoetičtější považoval píseň Kde domov můj a že její text 
nechal v časopisu otisknout. Toto kritické posouzení hry mělo na pražskou kulturní 
veřejnost velký vliv, a tak při repríze zkrácené Fidlovačky 11. ledna 1835  bylo 
hlediště poloprázdné a ředitel divadla ji stáhl z repertoáru. Teprve roku 1917 ji znovu 
uvedlo pražské Vinohradské divadlo. 

Píseň Kde domov můj však již žila svým vlastním životem. Zpívala se na 
zahájení různých shromáždění, na besedách vlastenců a po roce 1860, kdy byla 
hojně zakládána pěvecká sdružení, nechyběla v jejich repertoáru. Objevovaly se 
však i výtky, že není bojovná, nehodí se proto jako hymnická píseň, nemá to, co v 
sobě skrývá např. francouzská marseilleisa. Proto byl požádán Bedřich Smetana, 
aby napsal píseň energičtější, ráznější. Ten však odpověděl, že píseň, kterou lid sám 
za svou hymnu povznesl, ta jeho hymnou zůstane a že Tylova slova s tóny 
Škroupovými žádnému Čechu ze srdce nevyrvete. Až výnosem ministerstva národní 
obrany ze dne 21. prosince 1918 byly Kde domov můj spolu se slovenskou Nad 
Tatrou sa blýska prohlášeny československou státní hymnou. Pokusy nahradit ji 
novou státní hymnou se odehrály po roce 1945 a znovu pak po roce 1948, ale ani u 
textařů a ani u skladatelů nenalezly patřičnou odezvu. 

A propos: Tylův otec Jiří byl uváděn jako Tyll, Till, Tylly nebo Tilly a jeho syn 
Josef František – tedy „náš“ Josef Kajetán Tyl - dostal jméno Kajetán při biřmování. 
Od roku 1825 se psal Týl (s dlouhým ý, tak je uveden i na plakátu k premiéře 
Fidlovačky)  a  od  roku  1838  Tyl  (s  krátkým  y).  A  František  Škroup,  rodák 
z východočeských Osic? Byl uváděn jako Škraup (s dvojhláskou au; starým 
pravopisem psané „au“ se vyslovovalo „ou“). Ostatně i na notovém zápisu písně Kde 
domov můj je podepsán Škraup. 

Ale protože jsme v Rychnově, přidejme poznámku, že role Lidunky při 
premiéře Fidlovačky se zhostila nezapomenutelným způsobem Jindřiška Rettigová, 
v cizině známá jako Henriette Rettich, dcera Magdaleny Dobromily Rettigové a Jana 
Aloise Sudiprava Rettiga, rodáka z nedalekých Kvasin. Ti tehdy bydleli v prvním 
poschodí rychnovské radnice. Publikum i kritika uvítaly vstup mladé zpěvačky 
Jindřišky Rettigové na scénu Stavovského divadla, oceňovaly její křehký, zvonivý a 
technicky dobře vybavený hlas, v němž spatřovaly oprávněnou naději. Jinde se píše, 
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že měla stříbrný soprán. Objevovaly se však i názory, že její pěvecký projev je 
veskrze nesmělý, hlas slabý, takže zatím nedostačuje pro divadelní prostory. Délkou 
praxe a zřejmě i dalším studiem se pěvecké kvality Jindřiščiny výrazněji 
zkvalitňovaly, její hlasový fond se rozvíjel, takže záhy zesílil a počáteční ostych brzy 
zmizel. Pěvecký projev nabyl na ráznosti a významnou měrou se rozvinul i její 
herecký tvar. Ale to jsme předběhli – teprve daleko později se z ní stala pěvkyně 
prvního řádu v Mnichově a tam byla taky pochována. 

Ale zpět k písni Kde domov můj. Naprostou náhodou jsem přišel na vlepené 
strojopisně psané stránky žákyně Macháčkové z rychnovské IV. obecné dívčí školy 
roč. 1934/35 třídy Erbenovy Kytice do stejnojmenné knihy od Karla Jaromíra Erbena. 
Autor se tam podepsal jako plk. Ságner-Habrovský, jeho hrob jsem našel na 
rychnovském hřbitově. Mě tam zaujala poznámka: Nutno podotknouti, že první sloka 
této hymny Kde domov můj byla složena a zveřejněna již mnohem dříve, a to při 
setkání císaře rakouského Františka II. s ruským carem Mikulášem I. dne 17. září 
1833 v Uherském Hradišti na Moravě po slavnostním představení české hry „Čech a 
Němec“, dávané na počest obou panovníků, kdy úlohu Čecha hrál Josef Kajetán Tyl, 
který také onu první sloku přednesl. 

Zkusil jsem se dopátrat pravdy, byť nakonec neúspěšně. Ale popořadě. Údaj o 
Uherském Hradišti na Moravě byl nesmysl, to mně potvrdili v tamním muzeu. Onoho 
17. září 1833 se konalo setkání rakouského císaře Františka I., ruského cara 
Mikuláše I. a Friedricha Wilhelma, tehdy ještě korunního prince pruského, v jiném 
Hradišti - Mnichově Hradišti – jako poslední pokus o upevnění tzv. Svaté aliance. 
Z mnichovohradišťského muzea jsem pak dostal další informace, a proto se o ně 
dělím: Pro vznešenou společnost bylo třeba připravit mimořádně bohatý a pestrý 
program, a tak vedle výletů do okolí, honů a tanečních zábav sehrálo důležitou roli 
právě zámecké domácí divadlo. Divadelní produkce zajišťovali členové pražského 
Stavovského divadla. V pátek 13. září sehráli německy Goldoniho komedii "Sluha 
dvou pánů", v neděli 15. září italsky operu Gioacchina Rossiniho "L'inganno felice" a 
v úterý 17. září pak v řeči české frašku Jana Nepomuka Štěpánka, tehdejšího 
ředitele Stavovského divadla, "Čech a Němec aneb Mlynář na hranicích". Hra se 
vzácným hostům líbila, zvlášť ruský car byl českým představením plně zaujat, neboť 
rozuměl českému slovu zcela dobře. 

Nu a že právě tam by měl Josef Kajetán Tyl přednést první sloku Kde domov 
můj? Protože tuto – navíc nepřesnou – informaci jsem měl jen z jednoho pramene, a 
byl to tedy moc tenký led, pátral jsem u odborníků. Tady je část korespondence: 

Posílám vám opis setkání mocnářů v r. 1833 z městské kroniky, celý program 
schůzky je podrobněji popsán ve sborníku Od Ještěda k Troskám, vydaném v 
Turnově v r. 1930. Autorem příspěvku je místní učitel Alois Šimon, který využil 
materiál ze zdejšího valdštejnského archivu. O divadelním představení se však 
pouze zmiňuje. Jedná se asi o 16 stran textu, pokoušela jsem se je oskenovat, ale 
text pak není příliš dobře čitelný. Informovala jsem se také na správě zámku, žádné 
údaje k divadelním představením k dispozici nemají. Před časem vydali publikaci o 
zdejším zámeckém divadle a při její přípravě ve St. archívu v Praze také žádné 
materiály k uvedení div. her nenašli. Zbývá poslední možnost - archív Národního 
divadla, kde zřejmě ještě nikdo nepátral. Vzhledem k tomu, že nikde není ani zmínka 
o účinkování J. K. Tyla (a v pozdějších dobách v Hradišti hrál, což je zaznamenáno) 
ani o přednesu či zpěvu písně Kde domov můj, zdá se mi, že se ta informace 
nezakládá na pravdě. Jana Dumková, vedoucí muzea Mnichova Hradiště 

Literatura divadelních historiků jednoznačně uvádí první uvedení na premiéře 
Fidlovačky 21. 12. 1834. Je to uvedeno už v produkci prof. Františka Černého, 
znalců   díla J.   K.   Tyla   Kačera   a   Otruby,   ale   ani   edice   pramenů   (Tylova 
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korespondence) neukazují na jinou odpověď. Ani poslední tylovská konference (in: 
Monology o J. K. Tylovi, Karolinum, Praha 1993) neklade otázku první prezentace 
textu písně Kde domov můj? Abychom mohli pátrat spíše obecně-historickým (Svatá 
aliance, jednání o ní, kulturně-společenské souvislosti) než divadelně-historickým 
směrem, tak potřebuji citaci Vašeho pramenu (oskenovaného strojopisného lístku; 
poslal jsem – pozn. kr). Doufám, že se nám společně podaří najít vyčerpávající 
odpověď na otázku. 

Pokračoval jsem v pátrání po pravosti či nepravosti tvrzení o prvním uvedení 
slov Kde domov můj. Poslední rozsáhlá studie o historických souvislostech hymny je 
František Černý: Kde Domov můj? Tylova a Škroupova společná píseň Čechů (in: 
Divadlo, 1995, č. 4. s. 68 - 73). Tam je také první uvedení zmíněno na premiéře 
Fidlovačky. Přestože jsem nepátral v dobovém tisku (1833 kolem setkání císařů v 
Mnichově Hradišti) a odmítl jako věrohodný zdroj různé vzpomínkové knihy herců z 
druhé poloviny 19. stol. na (idealizovaného) Tyla, tak si troufám napsat, že jde omyl 
či pozdněobrozenecké pium falsum. Samozřejmě že jsou renomovanější divadelní 
historici, např. v Kabinetu pro výzkum dějin českého divadla v Divadelním ústavu, 
kteří by se k věci mohli vyjádřit, ale nejsem si jist, zda by se kladné vyjádření opíralo 
o nezpochybnitelná fakta. PhDr. Hanuš Jordán, divadelní oddělení Národního 
muzea 

Náš archiv se zabývá dějinami ND od roku 1883, ale protože mě Váš dotaz 
opravdu zaujal a protože mám doma literaturu, která se týká naší hymny, pokusím se 
v ní najít odpověď. Pokud by se to nepodařilo, odeslala bych zítra Váš dotaz do 
divadelního oddělení Národního muzea - to je přeci jenom více jejich parketa. - 
Člověk míní a důvěřiví manželé mění. Říkala jsem si, že lehce doma najdu pravdu o 
první sloce, protože máme takovou moc zajímavou knihu o dějinách naší hymny a 
všech jejích podobách a různých překladech - ale ukázalo se, že ji můj muž půjčil 
kterémusi kolegovi - a kniha se nevrátila. Nicméně jsem se ponořila do tylovské 
literatury - a nikde jsem neobjevila nic, co by ukazovalo na to, že první sloka se 
objevila dříve než ve Fidlovačce. Ale pro jistotu jsem ještě teď zavolala svému 
profesorovi z fakulty  panu profesorovi Františku Černému, který je opravdu náš 
největší znalec divadla 19. století - a on to v podstatě stoprocentně vylučuje. Ale 
zároveň říká - a to je nejpravděpodobnější vysvětlení - že v té době vznikalo mnoho 
pokusů o jakousi píseň o české zemi. To mohl být ten případ podobného textu - ale 
Tylova verze se opravdu objevila až v té Fidlovačce. Jenom kdyby Vás zajímala ta 
kniha o hymně - napsal ji J. V. Šmejkal, jmenuje se Píseň písní národu českého a 
vyšla v Praze roku 1935. Mgr. Zdena Benešová, vedoucí archivu Národního divadla 

Ze zdrojů, které máme k dispozici v muzeu, nevyplývá, že by byla píseň Kde 
domov můj? uveřejněna již v roce 1833. Všude je uváděn rok vzniku této písně 1834. 
Jedná se o tyto zdroje:1) Bačkovský, Fr., Růžička, Rob. - J. K. Tyla Kde domov můj? 
s dějinami hymny té a pozdějšími přídavky i překlady. Praha 1884; 2) Kožík, 
František - Píseň nejdražší. Praha: Panorama, 1986; 3) Chramostová, Radka - text z 
připravované publikace o osobnosti JKT, kterou vydá Středočeský kraj v rámci 
projektu "Osobnosti Středočeského kraje"; 4) Kutná Hora a česká státnost. Kutná 
Hora: Konfederace politických vězňů Kutná Hora, 2004. Pokud jste tak ještě neučinil, 
svůj dotaz můžete směrovat do Státního okresního archivu v Kutné Hoře. Eva 
Entlerová, DiS., knihovnice Českého muzea stříbra Kutná Hora 

Věc jsem konzultoval s kolegy hudebními vědci, ale k výsledku jsme se 
nedopracovali. Ta Vaše informace je tak specifická, že ji nelze ověřit ze známých 
hudebních zdrojů. Snad by mohla být zmínka v podrobných dějinách českého 
divadla, a kdyby ani tam ne, nezbylo by, než jít do vídeňských archívů a pátrat tam 
po  organizátorovi  onoho  setkání  dvou  potentátů.  V  písemných  záznamech  jeho 
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ekonomického úřadu by se možná dalo vyčíst, komu a za co byl tehdy vyplacen 
příslušný honorář. Je ovšem otázka, jestli takové náročné (a nákladné) 

ověřování  téhle marginálie má význam. Mgr. Tomáš Vránek, 
Jihočeská univerzita České Budějovice 

Tolik část korespondence, přidám ještě jednu spojitost 
s Rychnovem: Roku 1829 se Tyl sblížil s herečkou 
Magdalenou Forchheimovou, která byla o pět let starší a s níž 

hrál v Hilmerově kočovné společnosti. 1839 se s ní oženil, poté mu porodila mrtvé 
dítě a další děti již mít nemohla. Byla Tylovi velkou oporou a opatrovatelkou, on však 
miloval její mladší sestru Annu Forchheimovou, rovněž herečku, a s ní měl sedm 
dětí. Tyl žil zároveň s oběma sestrami, které se společně staraly o jeho děti. No a 
v Rychnově se z jeho jiného milostného poměru narodilo další dítě a jeho pravnukem 
byl významný malíř Lumír Nedvídek (1920 – 1997). To vymyšleno není, tuto 
informaci o jeho původu jsem měl potvrzenu i od něho samého, ostatně on byl 
neskutečně podobný právě Tylovi a věděl o tom. 

 
P. S. Přijměte fakt, že jsem léta letoucí spolupracoval s rozhlasem. Po 19 

letech jsem našel strojopis svého telefonátu, odvysílaného v polistopadovém 
revolučním kvasu 12. prosince 1989 královéhradeckým studiem tehdejšího 
Československého rozhlasu. Je v něm zmínka i o naší hymně:Takový předvánoční 
koncert mohou připravit i amatéři. V tomto případě včera večer vystoupil před 
rychnovskou veřejností 36členný Prausův pěvecký sbor spolu s Rychnovským 
komorním orchestrem. V sále plno, zazněla stará česká hudba i koncert pro kytaru, 
smyčce a cembalo se sólistou Františkem Zimou. Pěkné. Rychnovský kruh přátel 
hudby má víc než 12letou novou tradici a typické je, že přichází hodně mladých. Dvě 
poznámky na konec: Sbormistrem a současně sólistou sboru je zasloužilý pracovní 
kultury Jaroslav Ehl ze Skuhrova nad Bělou. To je vskutku pan učitel. A poznámka 
druhá: Koncert byl zahájen zpěvem národní hymny, hrál orchestr, zpívali prausovci a 
celý sál. A všichni se v sále drželi za ruce. Není to hold naší národní hymně, která 
poprvé zazněla před 155 lety na scéně tehdejšího Stavovského divadla v Praze? 
Nezapomeňme,    že    Kde    domov    můj    napsal    František    Škroup,    rodák 
z východočeských Osic. 

 

PÍSEŇ PRO TRAMPOVÉ 
KONEC KATOVNY V PUSTÉM LESE 

 
V této teď už zbourané – stalo se tak v srpnu 2007 - a dlouhá léta chátrající 

chaloupce na Láni, která nebyla chráněnou kulturní památkou, 
parodovali gymnazisté v roce 1914 
tehdy populární učitelská pěvecká 
tělesa. V chaloupce, kterou nazývali 
katovna v pustém lese. A jak že to bylo? 
„Stalo se tak o květnové sobotě v roce 
1914  v Quartier  Latin  města  Rychnov 
nad Kněžnou ve studentském kvartýru u Čermáků. Tehdy byli 

sousedi otřeseni lítým řevem vycházejícím z podkrovního pokoje. Netušili, že se 
parta studentů právě rozhodla založit hudební těleso, parodující vážné umělecké 
snahy Moravských či Pražských učitelů. Hlavním znakem nebyl ani tak zpěv, jako 
vysoké límečky,“ popisuje kronika začátky Kocourkovských. Už za tři týdny 
secvičování  podnikalo  dvanáctičlenné  studentské  pěvecké  sdružení  tournées  po 
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okolních vesnicích. Teprve však po 1. světové válce vystupovali dva z těchto 
studentů Josef Káš a Svatopluk Venta v kabaretu Červená sedma jako členové 
Pěveckého sdružení učitelů kocourkovských (P.S.U.K.) čili Kocourkovští učitelé. 

Asi překvapí, že až na Miroslava Zápala, který s nimi 
ostatně působil jen krátce, nebyli učiteli, jejich vedoucím byl 
lékař Josef Káš (1897–1960, který později vydal i lékařské 
anekdoty pod  pseudonymem  Jan  z Kocourkova)  a  že  je 
k Jiřímu Červenému, řediteli slavného kabaretu Červená 
sedma, přivedl jejich kamarád Karel Poláček. A jak to mělo být? 
Přišli jednoho dne s dlouhým hubeným mladíkem Josefem Kášem, zazpívali Baladu 
na váhu a Oslavný sbor, který končil apotheosou „Budiž oslaven“, při čemž se 
poslední slovo opakovalo zpěvně několikrát, takže se správným akcentem bylo slyšet 
osla ven, a jeden ze sboru opustil samojediný se smutkem v tváři jeviště. Někdy 
s nimi zpíval Vlasta Burian, který byl sice ve fraku jako ostatní, ale s nahou hrudí a 
místo not si držel náprsenku. Kolem roku 1930 angažoval Kocourkovské učitele i 
původní Radiojournal, kde působil v hudební sekci Anatol Provazník, zase 
Rychnovák. Tímto technickým prostředkem stali se Kocourkovští učitelé známými po 
vlastech českých. Drželi se až do let padesátých, kdy jim byly zakázány černé fraky a 
mohli zpívat jen v civilním obleku. To jsme se volně přidržovali vzpomínek Václava 
Koláčka, maturitní ročník 1922. 

Vstoupil jsem s Ventou do ředitelny. Seděl tam Dr. Červený, Hvížďálek, 
Dréman, Jílovský, Bass, Bráška, celá ta červená elita. Zírali na nás dost chladně. 
Víte co, pane kolego, někdy nám něco předveďte, máucta – pronesl Jiří Červený. 
Dali jsme dohromady osm lidí, čtrnáct dní tvrdě trénovali u Kohouta na Hřebínkách 
[Václav Kohout byl později učitelem kreslení na Mělníku] a jednou v sobotu to všem 
sedmičkářům předvedli. Vyslechli, zatleskali a vzápětí jsme uslyšeli tak sladkou větu 
dr. Červeného – pane kolego, račte se mnou do ředitelny, podepíšeme smlouvu, 
vzpomínal Josef Káš na umělecké začátky. 

Největší sláva později osmičlenného kabaretu Kocourkovští učitelé - jejich 
výrazem řečeno představitelů popukalistiky - vrcholila ve 30. letech 20. století. Do 
roku 1958 měli 1364 veřejných vystoupení, mj. v Rychnově nad Kněžnou devětkrát a 
v Dobrušce sedmkrát. Po 2. světové válce při návštěvě britských filmařů je v Praze 
slyšel režisér Peter Ustinov, moc se mu líbíli a pozval je do Londýna, kde v květnu 
1947 v rámci Dnů československé kultury v Londýně měli Kocourkovští 24 
vystoupení v televizi, v nemocnicích, galeriích, klubech atd. Dovolte citovat 
vzpomínku Jaroslava Procházky, jednoho z Kocourkovských; našel jsem ji v článku 
Ondřeje Suchého „Když Kocourkovští vystupovali v Anglii“, který vyšel 27. 12. 2007 
v Pozitivních novinách  http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2007120082:  Já 
mohu s hrdostí uvést, že anglické noviny několikrát psaly, že úspěch festivalu 
zachránili Kocourkovští učitelé a Skupa se svým Spejblem a Hurvínkem. Měli jsme 
také jedno společné samostatné představení - polovinu my, polovinu Skupa. Ve 
starém divadle, které jistě pamatovalo Shakespeara, na otřených, zvetšelých 
sedadlech zasedla smetánka anglického divadla a řada vynikajících osobností 
uměleckého světa. Obecenstvo to bylo náramné, reagovalo na každý náš hudební 
citát, bylo to zkrátka obecenstvo, o kterém jsme si říkali, že je jako to v Brně. V první 
řadě seděla jedna stará dáma, pečlivě učesaná, s lokýnkami, její zlaté brýle se leskly 
stejně jako všechny ty šmuky, které měla na sobě, a po skončení první poloviny se 
zvedla, křepce vystoupila na jeviště a podala mi velkou krabici cigaret s tím, abych je 
nabídl kolegům. Učinil jsem tak, krabici vrátil a dáma zmizela. V pauze nám naši 
angličtí přátelé řekli, že to byla sama Aghata Christie. Ty cigarety od ní jsme 
neschovali, ale s úctou vykouřili. 

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2007120082
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Dodejme, že zpívali ve filmech Kariéra Pavla Čamrdy (1931), U nás v 
Kocourkově (1934), Katakomby (1940) a Z českých mlýnů (1941), vytvořili 150 
původních skladeb, natočili přes 30 gramofonových desek a na rozdíl od V+W byli 
nepolitičtí. Připomeňme z jejich repertoáru tři věci: Otoman a lesní panna, Balada o 
hřídeli osmkrát zalomené a Balada na váhu. Abychom si udělali trochu představu, 
pak např. Balada na váhu byla parodií na stejnojmenný sbor Vítězslava Nováka 
v podání Pěveckého sdružení moravských učitelů; zatímco Novák apoteozoval 
slovenskou řeku Váh, Kocourkovští učitelé pěli o obyčejné decimálce. 

Buďme názorní a ocitujme dopis poslaný za první republiky do Radiojournalu 
učitelským sborem Obecné školy v Kostomlatech u Nymburka, který reagoval na 
recesistické užití nominativu místo akuzativu v „Receptu na trampskou píseň“: 

 
Vezmi vášeň krásných retů, 
vraž do toho Margaretu, 
a pak jednu keňu malé, 
sladkou Hawai a tak dále. 
Kamarádi, kamarádi, 
na to rým je maj se rádi.  
Všecko vraž do domku u jezera, 
zabal to do večerního šera, 
zapal ohně táborové 
a máš píseň pro trampové. 

 
“Protestujeme, aby byly vysílány písně od takových pochybných individuí, 

kteří se vydávají za učitele a zdiskreditovávají tak dobré jméno české učitelstva a 
kteří nevědí ani, že čtvrtý pád množného čísla od slova tramp je trampy a ne 
trampové.“ 

Balada o hřídeli osmkrát zalomené připomínala nacistické cenzuře narážky na 
hákový kříž i osu Berlín-Řím-Tokio, a musela se proto uvádět jako Balada 
automobilistická. Kvůli jejich písni Život je pes, napsané na konci 2. světové války, 
měli problém po roce 1945 s komunistickým ministrem školství Zdeňkem Nejedlým, 
který se jí cítil dotčen a cítil v ní narážku na svou osobu: 

 
Protože co snědla a po čem tak zbledla, 
to byla známá bedla jedlá, 
místo jedlá byla nejedlá, 
už za ní nechodím na špacír 
do lesa zelenýho. 

 
Dodejme  ze  vzpomínek  Josefa  Káše:  „První  koncert  byl  7.  srpna  1926 

v našem rodákově  v Rychnově  nad  Kněžnou  a  poslední  řízením  osudu  také 
v Rychnově, a to 28. června 1958… Do politiky jsme se mnoho nemíchali, ale přece 
ty malé výlety do politické satiry nám nakonec zlomily vaz, takže jsme v roce 1958 
byli odepsáni z našeho veřejného života.“ 

Dokumentaci Kocourkovských učitelů převzal v únoru 2003 od syna jejich 
zakladatele Svatopluka Káše místostarosta Rychnova nad Kněžnou Jaroslav Kos a 
ten ji pak předal do státního oblastního archivu na rychnovském zámku. Ale slova, co 
mu jeho tatínek řekl, v onom odkazu nejsou, a tak cituji Svatopluka Káše: „Víš, 
Svatíku, byl jsem, myslím, dobrý doktor, ale takových je dost. Byl jsem i slušný 
muzikant, ale takových a lepších je plno. Ale založil jsem Kocourkovské a to neudělal 
nikdo jiný!“ 
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Co závěrem? Snad to není jen nostalgie – v 70. letech 20. století byl zbourán 
rodný domek Karla Poláčka (na jeho bourání se podíleli shodou okolností i sovětští 
vojáci) v souvislosti s asanací města a výstavbou mj. nového sídla Okresní správy 
SNB a v prosinci 1996 vyhořel a následně byl zbourán „vybydlený“ dražácký 
chudobinec. Ten dům, v němž žil Josef Zilvar z chudobince, postavička z Poláčkova 
Bylo nás pět, také nebyl kulturní památkou a na jeho místě byly pak postaveny 
atriové domky. 

Začali jsme Josefem Kášem, uzavřeme vzpomínkou na něj – uveřejnil ji jeho 
syn Svatopluk: Doktor Káš vyšetřoval ve své karlínské ordinaci mladou hezkou 
slečnu. Když odcházela, povídá lékaři: „Víte, pane doktore, že jste hrozně podobný 
jednomu z Kocourkovských učitelů.“ Doktor Káš rozhodil rozpačitě ruce a neurčitě se 
usmál: „No jo, říkají to, ale…“ „No proto, to já vím,“ upokojila se slečna, „já jsem si 
hned myslela, že vy byste ze sebe takovýho kašpara nedělal.“ P.  S.  Vzácným 
hostem XVI. ročníku Šlitrova jara 2009 byla Soňa Červená (1925), světově proslulá 
operní pěvkyně, dcera Jiří Červeného, zakladatele kabaretu Červená sedma. 
Vystudovala klasický zpěv a herectví. Na počátku kariéry účinkovala s Voskovcem a 
Werichem v muzikálu Divotvorný hrnec, vystupovala v Divadle V + W, na počátku 50. 
let 20. století získala angažmá v Janáčkově opeře v Brně, později v berlínské opeře. 
Po emigraci do západního Německa vystupovala v západoberlínské opeře, dále 
hostovala například ve Vídni, Miláně, Londýně, San Francisku, Los Angeles či Paříži. 
Spolupracovala s proslulými režiséry i dirigenty, jako např. s Herbertem von 
Karajanem, Charlesem Mackerrasem či Rafaelem Kubelíkem a Václavem 
Neumannem. Do vlasti se vrátila v roce 1989. Od roku 2008 účinkuje v pražském 
Národním divadle v opeře–procesu s Miladou Horákovou. Za účinkování v této 
inscenaci získala Cenu Alfréda Radoka 2008 v kategorii Ženský herecký výkon. No 
my ji měli možnost vidět u nás v Rychnově 25. dubna 2009, kdy v rychnovském kině 
spoluodhalovala se Šlitrovou dcerou Dominikou Křesťanovou pamětní desku Jiřímu 
Šlitrovi. V dubnu 2012 byla přenesena z temné postranní chodby kina v tichosti do 
světlého foyer Pelcova divadla.  Holt ten svět je malej. 

 

PIJME PIVO S BOBKEM, JEZME 
BEDRNÍK 

CO NAPSAL PAN FARÁŘ, KTERÝ STUDOVAL NA RYCHNOVSKÉM 
GYMNÁZIU 

 
Nevím, koho by napadlo spojovat s Rychnovem nad Kněžnou 

tuhle málem zapomenutou pijáckou písničku, zpívanou na notu Tluče 
bubeníček, tluče na buben. Mě ano. A teď popořadě a s Janem 
Ámosem názorně, já si totiž nejsem jistý, jestli víte, co je bedrník a 
bobek. 

Bedrník obecný je docela obyčejná vytrvalá až 80 cm vysoká 
bylina, kvetoucí od července do října. Pro léčitelství se sbírá kořen, sušená působí 
detoxikačně a mj. zvyšuje vykašlávání, posiluje imunitu a při zevním použití působí 
dezinfekčně a hojivě. Jan Svatopluk Presl ve svém Všeobecném rostlinopise uvádí, 
že kořen jest ostrý, pryskyřičnatý, kořenný a dráždivý. Bedrník je lidovým 
prostředkem užívaným proti všem možným nemocem již od nejstarších dob a z 
nemocí, které léčí, jsou uváděny nemoci měchýře, kašle i záduchy. Nejvíce se však 
bedrníku užívalo proti moru, ostatně naše a haličsko-polské pořekadlo dí Bedrník - v 
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moru lík. Nejstarší doklad této písně najdeme v roce 1825, ale její původ je ještě 
starší – na počátku 18. století, protože asi v té době užívání bedrníku proti moru 
zobecnělo. 

Pokud se týká bobku, o kterém se písnička zmiňuje, neužíval ho lid v té míře 
jako bedrníku, hlavně proto, že je rostlinou cizí, u nás nepěstovanou. Mathioli uvádí, 
že proti kolice aneb zření dobré jest jeden kventlík stlučených bobkův do vína aneb 
piva zavěsiti a z toho píti; rozhání větrnosti; kdežto ve Spise o nemocech morních 
(1530) se praví: Pití, jakého požívati: Vezmi domů bečku piva, a když by vykysalo na 
místo (= na čisto), protluka něco bobkův, v šátku s čistým kaménkem zavázati a 
doprostřed piva na niti spustiti a tak točiti a píti. Na to se jistě vztahuje začátek 
písničky Pijme pivo s bobkem. 

A teď k jejímu autorovi Josefu Vorlovi (*1801 Opočno, †1874 Zdice), knězi, 
buditeli a hudebnímu skladateli. Po Opočně, kde získal základní vzdělání, nastoupil 
1813 na piaristické gymnázium u nás v Rychnově. Že pak pokračoval v Praze 
studiem filozofie a teologie a od roku 1835 působil ve Zdicích, je pravda stejně jako i 
to, že rád hrával na klavír, skládal písně, kostelní zpěvy a dokonce i taneční kusy. Na 
zdické faře se stýkal se známými vlastenci a buditeli, jako byli např. Josef Krasoslav 
Chmelenský, Josef Jungmann, Šebastián Hněvkovský, bratři Jan  a  Vojtěch 
Nejedlých a Karel Jaromír Erben. Na Erbenovo libreto složil veselohru se zpěvy 
Sládci. Hudební tvorba pátera Josefa Vorla byla ve své době významná a velice 
populární, v Praze vyšlo 1834 tiskem jeho Šestero písní pro jeden hlas s průvodem 
piana, z duchovních skladeb Ave Sancta Maria, Ježíši skrytý v svátosti, Maria svatá 
Panna apod. Do dnešních dob se ale zachovaly jeho písně na Chmelenského slova 
Nad Berounkou pod Tetínem, Baso, baso, bruč, Že peníze světem vládnou, nu a 
naše Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník. Že tuto píseň zařadil Antonín Dyk do 
souboru Hlaholy pro borlici, kterou v roce 1936 přijala Českomoravská myslivecká 
jednota jako desatero oficiálně používaných troubených a zpívaných signálů a jež 
znamená signál pro vyhlášení velké přestávky v průběhu lovu či mysliveckých 
slavností, je taky pravda. 

Ve Zdicích byl Josef Vorel pochován a na tamní faře má pamětní desku. Ale 
jinak to byl náš člověk. 

 

PES NA KLÍČÍCH FAB 

Koho by napadlo dumat na tím, kdo je autorem výtvarného zpracování 
psa na logu FAB? Mě ano, a tak se podělím o výsledek: Byl jím 

rychnovský sochař Jan Moravec (1910 Česká 
Skalice – 1983 Levice); vytvořil mj. krásnou 
pannu na jelenu pro vchod do původní 
rychnovské městské spořitelny (při 
polistopadové rekonstrukci vchodu této budovy 
pro potřeby Komerční banky byla ukradena a 
pak objevena v jedné garáži v Kostelci nad 
Orlicí),    pamětní    desku    jezuity    Bohuslava 

Balbína na rohu kostela svatého Havla - dole nese datum 28. září 1938, druhý den 
byl Mnichov, legionáře Karla Vašátka na rychnovském gymnáziu (ta byla slavnostně 
odhalena 1937, ale už tam není a nikdo neví, kde je), dále v Panské ulici desku 
zachránce Anežského kláštera v Praze Huga Tomana. Je také autorem 
kolorovaného hliněného reliéfu rychnovské svatohavelské madony, zasazeného na 
mořeném dřevě. 
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FAB jsou začáteční písmena příjmení zakladatele firmy Aloise Fáborského. 
Logo psa s klíčem FAB v hubě bylo přihlášeno v roce 1952 jako ochranná známka č. 
159283, znovu 1995 s rozšířením počtu tříd zboží a 1995 mezinárodně pod č. 
638191. Toto vyobrazení je však starší než ochranná známka, roku 1934 totiž vyšel 
katalog výrobků zakladatele firmy a potom 1941 jeho syna Antonína Fáborského, kde 
toto logo už je; tu publikaci si můžeme vyvolat na skrytém snímku s konstruktérem 
této továrny Josefem Brandejsem. 

A proč  byl  Jan  Moravec  autorem  tohoto  loga?  Žil  v Rychnově  ve  vilce 
s názvem Chrast na rohu ulic Rašínova (nynější Hrdinů odboje) a 
Štefánikova (nyní Sokolovská) a rodina Fáborských bydlela ve vilce 
naproti. Po rozvodu se Jan Moravec dostal na Slovensko, jeho 
manželkou se stala o 14 let mladší Mária Konczová. Bydleli v 
Levicích, na chatě měl ateliér a v Levicích zůstal i originální reliéf s 
motivem psa údajně o rozměru 10–15 cm. Jeho syn, který bydlí u 
nás v Rychnově, za ním jezdil, ale z otcova díla má jen bustu 5letého 
chlapečka. Tedy sebe samého. 

Zpátky k logu se psem. Připomněla mně slavnou firemní značku a ochrannou 
známku KIN-Girl s dívkou, která má na levém oku velký patentní knoflík. Přeříkejme 
si její historii: Vznikla roku 1912 v souvislosti s reklamní kampaní ve Spojených 
státech a pomohla náhoda - bohatý český průmyslník Jindřich Waldes se při cestě do 
Ameriky seznámil na zaoceánské lodi s Elisabeth Coyensovou. Jednou se 
společnost bavila v lodním baru a ona dívčina dostala v dobrém rozmaru nápad 
přiložit si k levému oku místo monoklu velký reklamní vzorek mnohonásobně 
zvětšeného Waldesova spínacího knoflíku. Jestli to bylo tak, jak se psalo, že jí 
předtím Waldes vykládal historii diamantu Koh-i-noor (zkráceně KIN), který byl 
snad někdy vložen do oka sochy indického božstva, a ona si dala patentku do 
oka na způsob monoklu, nemohu potvrdit. Waldes se tím rozpustilým kouskem prý 
nechal inspirovat, slečnu rychle vyfotil s patentkou na oku a výsledek známe: 
Podle ní pak jeho přátelé malíři Vojtěch Preissig a František Kupka přetvořili onen 
žert v nové a slavné logo Waldesovy firmy. My dodáme, že Jindřich Waldes se 
později stal Kupkovým mecenášem a předním sběratelem; onen slavný Kupkův 
olej na plátně z Waldesovy sbírky nese název Dívka s patentkem. 

Tak si jen říkám: Když už je rodák z nedalekého Opočna František Kupka 
slavný a vysoce ceněný světový malíř (obraz Zhroucení vertikál se prodal v březnu 
2009 za 22 milionů Kč) a jeho vyobrazení dívky s patentním knoflíkem vstoupilo do 
dějin reklamy, proč se neví o podílu Jana Moravce na logu FAB? Jeho artefakty mají 
na okraji jen drobným písmem jméno Jan Moravec, nenajdeme ho ani v nejnovějším 
reprezentativním Slovníku českých výtvarných umělců 1970–2006, neřku-li že by byl 
znám jako autor loga FAB. Tak to napravujeme aspoň my tady. 

V lednu 2010 se dozvídám od bývalého dlouholetého zaměstnance FAB Jiřího 
Johna, že kdysi viděl prokuristu té firmy Vášu vyškrabovat podle nákresu sádrovou 
formu loga klíčů FAB se psem. V archivu fabriky není… 

           Co  mně  zbylo?  Psal  jsem  slovensky  do  Levic,  
odpověď:  Vážený  pán doktor, Váš mail o p. Jánovi Moravcovi sme 

preposlali do Tekovského múzea v Leviciach,  Mestského  kultúrneho  
strediska  v  Leviciach,  Štátnemu  archívu  Nitra, pobočka  Levice,  a  na  
Obecný  úrad  v  Kalnej  nad  Hronom,  kde  žije  manželka menovaného  p.  
Mária  Moravcová.  Na  Mestskom  úrade  vLeviciach máme k dispozícii iba 
základné údaje z evidencie obyvateľov mesta Levice, ktoré ste aj uviedli vo 

svojej žiadosti. Z uvedeného dôvodu sme Váš mail preposlali spomenutým organizáciám. Veríme, že sa 
Vám podarí získať bližšie informácie o p. Moravcovi. S pozdravom Mestský úrad Levice, oddelenie 
organizačno právne, Mgr. Danišová 12. 3.2009. 
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        Pak mně poslala fotografii jeho hrobu v Levicích a ja som sa jej 
poďakoval. 1. července 2010 se mně nečekaně ozvala z Bratislavy pro mě 
neznámá paní doktorka Eva Véghová, a tak jejím prostřednictvím tu máme 
Moravcův podpis a razítko v knize z jeho vlastnictví. O týden později poslala další 
mail:…mám niečo nové, aj keď to stále nie sú Moravcove diela zo Slovenska. 
Skontaktovala som sa s milou pani z antikvariatu, kde som kúpila knihu. Poprosila 
som ju či by mohla od toho zákazníka, čo knihy priniesol (ešte je v antikvariate 
niekoľko takýchto kníh), zistiť kontakt na pani Moravcovú - dúfala som, že od nej 
by sme sa mohli veľa dozvedieť. Dozvedeli sme sa ale smutnú správu, že pani 
Moravcová nedávno zomrela. Takže sa nám stratila ďalšia možnosť niečo zistiť. 
Predsa však ma tá milá pani z antikvariátu aj potešila - poslala mi fotku, ktorej 
scan vám posielam. Písmo na fotke je dobre čitateľné a tak už vieme, že J. Moravec 
bol aj maliar a je tu nová úloha pre vás - vypátrať obraz Panny Marie 
Svatohavelské… 

Přední strana té neskenované fotografie, na niž si Jan Moravec dopsal, že 
jeho obraz Panny Marie Svatohavelské byl 3. července 1949 
nesen v  průvodu primiční slavnosti, je zde a zadní strana s 
vysvětlujícím textem. Veĺmi pekne ďakujem, pani doktorka. 

Dvojí překvapení na závěr: O Velikonocích 24. dubna 2011 
mně dovezla ze Slovenska příbuzná Jana Moravce Eva Dudašová - 
pre ňu bol ujo Ján Moravec Jánoško - některé dokumenty a 
fotografie. Předal jsem je spolu s umělcovým synem do 
rychnovského archivu. Nu a před Vánoci 2014 jsem získal mimo naši 
republiku tuto fotografii originálu dole signovaného sádrového reliéfu 
23,5 cm x 16 cm x 1,8 cm, podle něhož bylo vytvořeno logo na klíčích 
FAB.  

 

              PÊLE-MÊLE S ALOISEM 
Z RYCHNOVA PO ZPŮSOBU STARÝCH LIDÍ PŘES KLATOVY DO 

HRONOVA 
 

Otázka k řešení bude, kdo byl v roce 1908 příjemcem a 
kdo odesilatelem pohlednice s vykřičníkem Pozdrav z cesty. Té 
Ansichtskarte, jak se tehdy německy běžně psalo, s motivem 
rychnovských   Hradčan,   tedy   panoramatem 
zámku + kostela Nejsvětější Trojice + 
bývalého piaristického gymnázia, co pak 
vyhořelo o 10 let později. Na známce císař 
pán, po němž nesla  rychnovská  nemocnice   

jméno  císaře Františka Josefa I., pak razítko odesílací pošty Reichenau an der 
Knieschna/Rychnov nad Kněžnou. Adresát je uveden Důstojný Pán Emanuel Taftl, 
pana Taftla, nichts mehr. 

Je to rukopis Aloise Jiráska; inu, kdysi jsem se bavil grafologií. Odtud je 
další krůček k důstojnému pánu  katechetovi  v  Klatovech.  Jediný  kněz,  
jakási spojnice Klatov a Rychnova, o němž jsem věděl, se jmenoval Bohuslav 
Balbín, jenže to nebyl začátek 20. století, ten na své první kněžské působiště 
přišel do Rychnova zjara 1650. Jeho představení s ním tady spokojeni moc 
nebyli (probíhala rekatolizace), a tak byl poslán pryč. Nebudeme sledovat jeho 
životní pouť, jen připomeneme Klatovy, neboť mají důležitou spojitost s naším 
městem. V nich napsal 1672 dílo Obrana jazyka slovanského, zvláště pak 
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českého, jež se vymyká výrazně z celé jeho tvorby. K této latinsky napsané 
knize o 18 kapitolách s jedinou českou větou Nedej zahynouti nám i budoucím 
ponechal v rukopise se po 100 letech dostává rychnovský rodák František Martin 
Pelcl, vydává ji tiskem a ani dlouhá doba - víc než 100 let! - neubrala nic na 
revolučnosti díla. Tolik k Balbínovi. 

Skutečný adresát nebyl t.č. katecheta Taftl, ale Jiráskův profesor na 
královéhradeckém gymnáziu v letech 1868–71 Emanuel Taftl (1842 Jindřichův 
Hradec – 1920 Klatovy); právě jeho vzpomíná Alois Jirásek v knize Z mých 
pamětí. Rozmotávejme klubko pêle-mêle dál: Z Hradce Králové přešel Emanuel 
Taftl na gymnázium do Klatov, kde byl v oktávě mezi jeho žáky Emil Jakub 
Frída. Ten o Taftlovi píše domů: Dr. Taftl je samý oheň, přednáší rukama, očima, 
čelem, ba i vlasy – s takovým zápalem, že jsem to ještě nikdy neslyšel. Byli 
jsme plni strachu před ním: doktor a k tomu z Hradce Králové! A jak zkouší! 
Jen s kuráží! říká. U nás neslýcháno, aby i ten nejslabší tak dobře uměl jako 
nyní. Chování jeho přivedlo mě na myšlénky stran vyučování 
mathematice…Antipathie k mathematice měl já již od dětství a bylo třeba věku 
více s rozumem pracujícího a pak profesora, jako je dr. Talfl, abych se z ní 
vymanil. 

Chcete víc? Když přišel v roce 1869 Emil Jakub Frída do Klatov na 
studia, musel se podrobit přijímací zkoušce do septimy, 
ale profesor matematiky zjistil, že je v tomto předmětu 
velmi slabý, a doporučil mu, aby ho ke zkoušce připravil  
nastávající septimán Josef Thomayer. Přes tuto snahu u 
zkoušek Emil neuspěl, a byl proto přijat do sexty. Nestal 
se tedy Thomayerovým spolužákem, byl však  od prvních 
dnů jeho věrným přítelem až do konce svého života. 

My dořekneme, co tušíte: Josef Thomayer byl pak jedním ze zakladatelů 
české lékařské vědy, po němž je v Praze pojmenována fakultní nemocnice. Nu 
a tohoto muže je nutno také považovat za iniciátora změny Frídova 
občanského jména a příjmení na básnické pseudonymum Jaroslav Vrchlický, 
navíc to byl právě Josef Thomayer, kdo podnítil Aloise Jiráska k napsání  
Psohlavců;  on  Thomayer  byl  totiž  rodákem chodského Trhanova. Vraťme se 
obloukem k profesoru Taftlovi a volně citujme jiný zdroj: Do nejvyšší třídy 
gymnázia  vstupoval Frída  s  příznivým  prospěchem  a  velký  převrat  k  lepšímu  
v matematice  způsobil  dr.  Emanuel  Taftl.  Vzbudil  takový  zájem  o  své  
nauky, matematiku a fyziku, že se v tomto oboru zlepšila i Frídova klasifikace. 

Zpátky  z Klatov  k nám  do  Rychnova,  odkud  Alois  odeslal  
pohlednici. V Jiráskově románu Husitský král – děj se odehrává v 15. století – je 
taky o tom, jak Noëma viděla poprvé Rychnov: Les přestal a jakoby se temná 
opona rozhrnula. Před nimi jaký rozhled! Noëma rychle vystoupila z vozu; a již 
stál u ní její muž, seskočiv hbitě s koně. Zahleděla se na půlnoc na bledě 
modravé pásmo dalekých hor. „Krkonoše,“ jmenoval Rychnovský, „a tu Orlické 
hory.“ Ukázal na levo i před sebe na bližší tmavší pruh lesnatých kopcův a hor. A 
Nöema pohlédnuvši tím směrem, zvolala: „A to je Rychnov!“ Bílá její ruka 
ukazovala v před, kde dále za plání patrně nad údolím, jehož odtud nebylo viděti, 
týčil se na skalce hrad s kulatou věží a při něm část města roubených domů… 
„Rychnov,“ opakoval jeho pán, „abys tam byla šťastna, Noëmo,“ dodal vroucně. 

V našem pêle-mêle přeskočíme z 15. do 20. století, ale Jiráskovu stopu držet 
budeme: 26. ledna 1918 byl Alois Jirásek jmenován čestným občanem Rychnova, po 
něm se jím stal TGM 30. října 1918. A abychom byli akurátní, těmi dalšími byli 22. 
října 1936 překladatel Otmar Vaňorný, 22. listopadu 1946 předseda vlády Klement 
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Gottwald (za zásluhy o stát, přičemž byla přejmenována část města na Gottwaldovu 
čtvrťký a ministr vnitra Václav Nosek (za sjednocení všeho pracujícího lidu, bdělou 
ochranu republiky a její vítěznou cestu k socialismu) a 22. prosince 2000 olympionik 
Roman Šebrle (za příkladnou reprezentaci a vynikající výsledky, dosažené na 
letních olympijských hrách v Sydney v roce 2000). 

Jirásek zemřel 12. března 1930, 16. března byl pohřben v rodném Hronově 
(právě tam zasadil děj své kroniky U nás) a 30. března 1930 se konala v Rychnově 
tryzna za Aloise Jiráska. Vezměme si k ruce  rychnovské noviny Posel z podhoří z 
22. března 1930 a čtěme z článku „Jiráskova poslední cesta Padolím“: Od nás tam 
byla deputace městské rady, deputace gymnasia, 16 žáků a dva profesoři, a řada 
jeho ctitelů, dobře na 35 až 40 lidí. Ale bylo tam z Rychnova něco, co přečká 
staletí a bude hlásat lásku Rychnova k Aloisu Jiráskovi. Je to kamenná dutá krychle, 
ve které je uschována jeho urna. Mistr si přál, aby jeho popel odpočíval v kamenu, 
v půdě Orlických hor. Město Rychnov nabídlo Hronovu tento kámen posledního 
odpočinku, vytesaný ze syenitu podle návrhu architekta Machoně sochařem 
Františkem Novákem. Až přijdete do Hronova a navštívíte nový hřbitov, uvidíte tam 
do svahu vezděný kámen v bílých pulických cihlách a za ozdobnou mříží v dutině  
kamene  stojí  nezvykle  krásná  urna,  sloup  to  z černého  
matného  niklu, v jehož horní třetině je plát matného stříbra. 
V něm je vyryto „Alois Jirásek“. My z Rychnova jsme tedy 
až do hrobu spjati s velikým křisitelem naší minulosti, který v 
Husitském králi oživil nám Jana Rychnovského a jeho ženu 
Noemi a dal jim přijet z Prahy k nám starou pražskou cestou 
přes Hradec, Křovice na dnešní Židovský kopec, kde 
objevila se mladým lidem krása panorámy Orlických hor a v popředí Rychnov 
soukenický. Tenkrát byl Jirásek u nás a teď odpočívá v kameni od nás. 

            Co závěrem? Rychnovský rodák Miroslav Krejčí napsal 1944 operu podle 
Jiráskova románu Bratrstvo Poslední hejtman (taky název Mária, respektive Hejtman 
Talafús).  Za německé okupace byla rychnovská Jiráskova ulice Protektoratstrasse. A 
že pořád nevíme, proč na pohlednici bylo napsáno katecheta t.č.? No, nevyřešili, co se 
dá dělat, ale můžeme si po způsobu starých lidí číst od začátku a dívat se přitom na tu 
pohlednici. 

 

PAROHÁČI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE! 
OD MAPY Z POPLETÁNIE  KE TŘEM MORAVCŮM 

 
                                                                                                                                                   
Zavítáme do Poláčkova rodného Rychnova 
nad Kněžnou, města s pěkným sousoším 
pětice kluků z Poláčkova Bylo nás pět. Dole 
na tabulce si u něj přečteme, že autorem 
těchto soch je Michal Moravec. 
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           To je pravda, my jen dodáme: profesor hořické kamenickosochařské 
školy. Vojtíška Kulhánka v doprovodu vnuka Karla Poláčka Martina Jelinowicze (ten 
přijel v létě 2007 z Kanady do Rychnova) zaujal u tohoto sousoší spíš než ti kluci 
„žralok“ na botě Josefa Zilvara z chudobince a pes Pajda, sedící u Čendy Jirsáka. 

Vedle těchto artefaktů je umístěn orientační plán města. Příchozí si na něm 
čte mj., že listinu o udělení znaku města s pannou  na jelenu z roku 1488 mají 
v kolowratském archivu, že hřbitovní kaple Proměnění Páně je 
vlastně kostel svatého Havla, že ten kostel byl dříve zasvěcen p. 
Marii a že na rychnovském Slavíně jsou připomenuti Otmar 
Vaňorný a F. M. Pelcl. Že by jen oni dva? 

Je to  trochu  jak  v Popletánii:  Ona  listina  není  uložena 
v archivu kolowratském, ale v pobočce oblastního archivu 
Zámrsk na rychnovském kolowratském zámku – kdo si klikl na 
odkaz, viděl, jak ji drží sám ředitel rychnovského archivu Josef 
Juza.  Hřbitovní kaple Proměnění Páně není kostel a už vůbec 
ne farní kostel svatého Havla, i když na popisce k její fotografii na tomto plánu je to 
takhle napsáno. A v textu o symbolickém Slavíně jde o pravdy jen půl - připomenuti 
jsou Otmar Vaňorný a F. M. Pelcl, my tam ale taky najdeme busty hudebního 
skladatele Anatola Provazníka a etnografa Vratislava Vycpálka. Nemluvě o tom, že 
na tom místě byla i busta Karla Poláčka. Píše se tu o židovské synagoze – ona jiná 
než židovská tato modlitebna stejně není, takže stačilo napsat synagoga. 
Připočteme-li pravopisné chyby v textech na plánu (nezvládnutá interpunkce, velká 
písmena), je to na pováženou. A že kostel svatého Havla byl dříve zasvěcen p. 
Marii? Zasvěcen ano, ale výraz Panna Maria se zkracuje s velkým písmenem P. 
Marie, a ne s malým p. Marie. 

Dovolte panu učiteli odbočku. Pokud budeme s Janem Ámosem názorní, pak 
příklad současný – televizní moderátorka říká běžně účastníkovi politické diskuse: 
Zeptám se vás na takovou otázku. Řečeno jemně - tahle jazyková neobratnost je 
pleonasmus. Jako hospitalizovat někoho v nemocnici nebo židovská synagoga. 

Ten orientační plán vydala firma RAFFAELart Červený Kostelec ve spolupráci 
s Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, někdo to musel kontrolovat a dostat za 
to i zaplaceno. Řečeno volně se Shakespearem This is a question (To je, oč tu běží). 
Tak kdo? 

Odpíchněme se k paroháčovi. Rychnov nad Kněžnou, v jehož znaku je panna 
na jelenu, se připojil k projektu Parohatá města, který je podpořen z grantu Evropské 
unie a k němuž se přihlásily skoro čtyři desítky evropských sídel. Společným 
jmenovatelem těchto míst, jejichž zástupci se sešli v roce 2004 v Semilech, je jelen či 
alespoň jeho paroží ve znaku. No a tento projekt provází slogan „Paroháči všech 
zemí, spojte se!“ Čestný pionýrský, nic vymyšleno. 

A teď k Moravcům: Docela bych uvítal, kdyby na sousedícím náměstí Karla 
Poláčka u krásné sochy oné trochu tajemné paní bylo napsáno, že se toto dílo 
jmenuje Spojařka a že je vytvořil umělec stejného příjmení - sochař Luboš Moravec 
z Dojetřetic u Benešova. 

My si tu závěrem přidáme ještě třetího stejnojmenného sochaře a taky 
spojeného s dívenkou a jelenem z městského znaku. Jmenoval se Jan 
Moravec. Vytvořil pannu na jelenu pro vchod do  rychnovské městské spořitelny, 
nyní Komerční banky na Starém náměstí. Při úpravě vchodu byla dána pryč a 
pak nalezena v jedné garáži v Kostelci nad Orlicí, měli ji pak v atriu rychnovské ZŠ 
Javornická a od října 2016 je opět zpět. A že tentýž Jan Moravec je autorem 
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pamětní desky Bohuslavu Balbína na rohu kostela svatého Havla a Huga Tomana, je 
pravda jako i to, že vytvořil pamětní desku starodružiníka Karla Vašátka v blízkých 
Litohradech a pamětní desku legionářů-absolventů rychnovského gymnázia. Ale 
opravdu ta kaple Proměnění Páně, jak bylo uvedeno na onom orientačním plánu 
města - stejný najdeme pod Starým náměstím a od léta 2007 i z boku u marketu LIDL 
- není kostel, ale kaple, a už vůbec ne kostel svatého Havla. Na tom plánu jsou 
názvy ulic, mj. Jiřího Šlitra. Ale mně na něm třeba chybí ulice Rudolfa Rokla. 

 

 
 

Orientační plány jsou od začátku roku 2010 nové s opravenými texty (až na 
údaj o archivu) a mj. je tu správně vložena tato fotografie kostela svatého Havla. 
Řečeno německy endlich. Zato od listopadu 2009 tu máme s velkým počtem chyb 
Poláčkovu trasu, o ní tady dál kapitolka Town´s Habrová. 

 

PADNA NA JELENU VE ZNAKU MĚSTA 

Budeme říkat řeči o rychnovských pověstech. 
Úvodem však, proč jsme do nadpisu napsali padna 
místo panna. Výraz panna se v současné češtině 
vysloví     s jedním     n     pana,     ale 

pravověrný starší Rychnovák mluví svým nářečím, a  tudíž 
vyslovuje pěkně dvě n ve slovech panna, 
kamennej, ale taky nenáležitě dřevěnnej, 
vanna. Častěji jde ovšem ještě dál a skupinu 
hlásek nn rozliší na dn a už slyšíme kamednej, 
dřevědnej, vadna (ke koupání), a naše padna. 
Komu  se  to  zdá  moc  extra,  ať  zkusí  dojít 
rozumnou cestou k domácké podobě Andulka, když ví, že souvisí 
se slovem Anna. Pro jistotu řešení v závorkách. (Anna - rozlišením 
Adna - přesmykem Anda - zdrobněním Andulka.) O první pověsti 

víc. Panna na jelenu – vlevo i vpravo nahoře v podání Jarmily Haldové (ta vpravo 
jako figurka ze Soukenického rychnovského betlému – je ve znaku města Rychnova 
nad Kněžnou. Prý se vše seběhlo takhle: Jeden mocný vladyka měl dceru jedináčka. 
Moc se mně nechce věřit pověsti, že se jmenovala právě Ofka, ale takové jméno ve 
14. století nacházíme. Patřilo manželce Jetřicha Rychnovského a v té době  už 
pověst snad vznikla. Víc než pravděpodobné však je, že otec dceru miloval a udělal 
pro ni, co jí na očích uviděl. A když si slečna - ostatně slovo souvisí jazykově se 
slovem šlechtična - usmyslila s vichrem o závod pádit na statném jelenu jako lesní 
panna, o které jí kdysi vyprávěla chůva, tatíček vladyka paroháče zajistil. O ochočení 
naše pověst nic neříká a jelen prý poslouchal; v té jiné, jak ji zachytil místní profesor 
Eduard Weis, jsou však podány i detaily. Můžeme se tak dozvědět, že dívka ta či 
panna s ním jezdila po nádvoří, až jí to bylo málo. Pouštěla se na dlouhé vyjížďky do 
okolí a jedna z nich málem dopadla zle. Zvíře se leklo - zapomněla, že právě toho 
dne loví její otec v okolí hradu za četné účasti hostí i honců, zvětřilý jelen s pannou, 
poplašený štěkotem psí smečky, se dal do šíleného úprku údolím podél toku potoka, 
a nebýt uhlířů, co pálili milíře v místech naší staré zvonice u Trojice, dívka by 
krkolomnou jízdu nepřežila. Oni rozjívence zadrželi, jejich ves vděčný otec za město 
vyhlásil a jemu do znaku pannu na jelenu dal. Tak praví pověst. My připojme v únoru 
2010, že zde takto zpracovanou ji použil v právě vydané publikaci do svého komiksu 
Staré pověsti rychnovské Pavel Liebich. Abychom byli akurátní, pak o Ofélii, tedy o 
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Ofce, píše Rudolf Pivec v pověsti O hradu Rychemberku. Volně převyprávějme: 
Bohatý rytíř Vilém z Rychemburka, který sem koncem 13. století přitáhl odkudsi z jihu 
Čech, vystavěl hrad Rychemburk v Liberku, po tři roky budoval palác a teprve potom 
do něj přivedl svou ženu, dva syny a půvabnou plavovlasou dcerku Ofélii. 

S pány Rychnovskými i potštejnskými Drslavici ovšem hleděl vycházet co 
nejlíp; věděl, že jeho síla má své hranice, ostatně často ho mírnila jeho tichá, 
starostlivá žena, ale i jeho miláček dcerka Ofka. Věřme nevěřme, jí předtím 
rychnovský pan Heřman poslal dvakrát s nádhernou kyticí i krásný náhrdelník a 
prsten s perlami, až se nakonec - měl mít prošedivělé skráně - stal jejím manželem. 

Pro úplnost, jak znak vypadá - na listině Vladislava Jagellonského z března 
1488, kterou udělil městu Rychnov znakové privilegium a na skryté vitráži z roku 
1578: Jelen s parohy pozdviženými na nohou sedící, na něm panna v modrém šatu, 
ana jelenu k hubě podává dvě lekna, kteráž stříbrná v červeném poli za svůj znak 
měli pánové z Rychnova. I když znak pánů z Rychnova byl už předtím používán na 
pečetích (1372). 

I my si můžeme myslet, že nějaká taková jezdkyně existovala a svou 
výstředností vešla do značně fantastického znaku města. Pannu na jelenu můžeme 
vidět na různých místech po Rychnově, k té na radnici se vztahují zapomenuté 
veršíky Josefa Kalise, starosty města v letech 1884-1891: 

 
V Rychnově na radnici 
pěkně malovaná 
sedí v modré kytlici 
na jeleně panna. 

 
Necháme pannu pannou, svoje místo má už dávno pevné, a tak vzpomeňme 

jen místo, odkud snad byla; prý by to mohl být Liberk. Tamní hrad Rychemberk není, 
lidi si z něj dávno rozebrali kvádry na grunty, a když tam v minulém století při hledání 

pokladu taky jeden člověk zahynul, vrchnost v těch místech 
zakázala kopat. Zbyly tam v Liberku jen valy. Vedlejší 
obrázek zachycuje znak nad nyní nepoužívaným vchodem 
do budovy městského úřadu, do konce roku 2002 okresního 
úřadu. V té souvislosti si připomeňme jednu zhůvěřilost - ten 
originální český lev měl na prsou slovenský znak s křížem, 
ale za 2. světové války byl odstraněn a vzniklá díra 
zabetonována; zbyla tam tmavá skvrna. Když už jsme v tom 

hledání panen, pak jednu zapomenutou najdeme v průčelí ZŠ Masarykova. 
A tři pověsti zkráceně: Vzpomeňme nejmenovaného čerta (někde však přece 

Belzebub), jenž  se  kdysi  k nám  vydal.  Prý  přijel  v kočáře,  jinde  se  vypráví,  že 
v ekvipáži. Chtěl se podívat do lesa Včelného, nejspíš ho lákalo zdejší lesní 
včelaření, ale vyskytly se mrzutosti. Nejdříve malér s babkou, co šla s roštím, asi se 
mu dost neuhnula nebo ho křesťansky pozdravila, a tak ji zaklel do stromu. Že právě 
do babyky, v níž byla babka zakleta, nezbývá než věřit. Stalo se tak kousek od 
hospody U Mařenky. Kdyby nic jiného, většina z nás zná slovo babyka z vyňatých 
nebo vybraných slov, tam je babyka skutečná. To jest pověst první. 

Potom náš čert pokračoval podél Javornického potoka, až se dostal k Ivanské 
skále. Průběh setkání se samotným svatým Ivanem nám podává úryvek básně 
vzpomenutého starosty z konce 80. let 19. století: 

 
V své skalní jizbě světec sedí 
a zbožným okem v žaltář hledí. 
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Však slyš! Jak divné zašplouchání? Kmet povstav přes skálu 
se sklání, by poznal, kdo by to mohl být, 
jenž přišel rušit jeho klid? Než leknutím mu žaltář spad, zbled´, 
jak by ho uštknul had, neb z vody právě odkryto 
se mihlo čerta kopyto. 
Však nelenil a ode skály 
strh´ balvan a již v hloub jej valí, 
a než se nadál Belzebub, 
již kámen zasáh´ jeho trup. 

 
My bychom se dnes vyjádřili tak, že si nejspíš ďábel s poustevníkem vyměnili 

názory, a protože byly značně odlišné, použil Ivan výhody terénu a zaútočil 
kamenem; ten vidíme na obrázku v pozadí s Ivanskou skálou. Jako poustevník nebo 
svatý Ivan, čert to vem, měl být ovšem pokorný, trpělivý a neměl použít násilí, zvlášť 
tehdy, jestli se tam čert chtěl jen vykoupat. Řečeno s naším poetou 

 
Ten právě, pekla vedrem pekla syt, 
chtěl vyjít si na letní byt. 
Čert chce mít také radovánku, 
i rozhodl se pro Studánku... 

 
A třetí pověst je kratinká: Naproti Ivanské skále měl stát Kočičí hrad. Nebo že 

sama Ivanská skála byl onen hrad. Nebyl, jde skutečně jen o pověst. Na tomto místě 
můžeme doporučit zvídavému čtenáři zapomenutou knížku Josefa Svátka Cikánova 
pomsta. Pro kočičí hrad se spíše obraťme do Rychnova nad Kněžnou, kde hospodě 
Pod Zámkem se obecně říká Kácek, Kacmburk z německého Katzenburg, kočičí 
hrad. Tak se říkávalo ještě dřív právovárečnému domu v místě dnešního okresního 
soudu. Na místě hospody nic takového nestálo, a už vůbec ne rychnovský hrad. 

Místo večerníčku o jelenu Větrníkovi bylo trochu moc hororu - málem zabitá 
holka, zakletá babka a sám ďábel. Raději si zkusme na rychnovském Starém 
náměstí  spočítat,  kolik  je  tam  paden.  Jo,  a  jediného  živého  čerta,  dokonce 
s doprovodem, jsme právě tam potkali na Mikuláše v roce 2001 v podání vyučujících 
a dětí ze ZŠ Masarykova. A my jsme našli ještě jednu pannu na jelenu, jak je spolu 
s českým lvem na zapomenuté pohlednici rychnovského Starého náměstí. 
           Že zdvojené „n“ je už minulostí? On přece i dřívější rychnovský starosta Josef 
Kalis psal 6. října 1888 o Studánce: Mám však za to, že by stávajícímu 
nedostatku  zřízením  většího  bassinu  kromě  několika  řádně  upravených  kabin 
s lázněmi vannovými  úplně  odpomoženo  bylo…  A  protože  jsme  v Rychnově  a 
v něm studoval Jiří Šlitr (pocházel ze Zálesní Lhoty u Jilemnice, tedy jiné jazykové 
oblasti), byl citlivý na rychnovské nářečí s vyslovovaným dvojím „n“. Stačí si 
poslechnout v jeho podání semaforskou písničku Slavná obhajoba. Nás nemusí 
zajímat její obsah (obhajuje v ní neúspěšně ženu, která v obchodě 
ukradla plechovku kaviáru), ale po rychnovsku vyslovované slovo 
nevinnej pěkně s dvěma „n“ nevin-nej. Kdo si nevzpomene, tady to 
je: Ticho vládlo / V soudní síni / Necek ani / Jedinej / V taláru když / 
Soudce míní / Že je manžel / Nevinnej. 

Nu a nám stačilo všimnout si před Vánoci 2002, že v nabídce 
prodejny Euro na Starém náměstí byly PANNENKY. Nebo se pro 
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srovnání podívejme, jak Poláci řeknou „jiná vana“ – inna wanna. Čestný pionýrský, 
já tím jazykem hovořím. 

 

OPONA V PELCLOVĚ DIVADLE 

Před Vánocemi 2010 vyšla 411stránková publikace formátu A4 (a váze 
2,34 kg) s názvem Malované opony divadel českých zemí a podtitulem Sbírka 
dokumentace opon v letech 2005-2010; realizoval a k vydání připravil Jiří Valenta. 
Reprezentativní knihu, v jejíž redakci byli Bronislav Pražan a Vítězslava Šrámková, 
vydalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze jako součást 
projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla. 

Pečlivě připravená publikace je ojedinělá jak svým 
rozsahem, tak obsahem. Mějme přitom na paměti, že – tak se 
uvádí na straně 8, setkávali se s problematickými následky 
zákonných  převodů  památek  do  soukromého  vlastnictví  a 
s jejich necitlivým pekuniárním využitím i s naprostým 
nezájmem   o    jejich    chátrání    v troskách    skladišť    a 
v devastovaných       prostorách.       S politováním       museli 

konstatovat, že zhruba jedna třetina opon, které dokumentovali, jsou dnes objekty 
zničené, ztracené nebo i zcizené. Mezi autory statí a komentářů najdeme mj. 
Františka Laurina, Přemysla Ruta a Milana Uhdeho. Vlastní kniha začíná úvodem 
Cesta za pokladem a pokračuje 17 kapitolami, počínaje O oponě obecně, 
Charakteristické rysy opon a dalšími, mj. Vlastenectví a vlastenčení, Loutková 
divadla. Závěr pak patří resumé, rejstříkům míst a doloženým oponám, jménům 
tvůrců a komentátorům opon. 

Kdopak ví, že v pořadí druhá opona Stavovského divadla (ta z roku 1804) byla 
dílem Josefa Bergera a že 21. prosince 1834 byla svědkem prvního provedení písně 
Kde domov můj ve Škroupově a Tylově Fidlovačce, v níž ji zazpíval basista Karel 
Strakatý v roli slepého písničkáře. My víme, že ve stejném představení zpívala roli 
Lidunky o větříčku vanoucím po lučinách i Henrietta Anna Joana Rettigová, doma 
zvaná  Jetti,  dcera  Magdaleny  Dobromily  Rettigové.  Její  tatínek  se  pak  u  nás 
v Rychnově, v němž na Starém náměstí v radnici bydleli, chlubil výstřižkem z novin, 
v němž ji František Ladislav Čelakovský nazývá slavíčkem z českých luhů. O 
Henriettě Rettigové v České včele psal i Josef Krasoslav Chmelenský: Není možné 
slyšeti něco něžnějšího, jako jest píseň Lidušky do des z prvního obrazu Vane větřík 
po lučinách, nic srdečnějšího si pomysliti, jako píseň Mareše C dur ze čtvrtého 
obrazu Kde domov můj. Co se jejího hlasu dotýče, jistě každý uzná, že jest velmi 
líbezný, aneb, abych se tak vyjádřil, sladký. Její zpěv jest veskrze nenucený a lehký 
a k přáním jest jenom, aby silněji zpívala. Josef Kajetán Tyl ve zprávě o této hře 
dodal: Jelikož tedy o tom již dosti psáno, kdybychme tu o panně Retichové zmínku 
učiniti na povinnost sobě nekladli, kdežto ponejprv se ukázala obecenstvu. I zjevilať 
v něžné arietce, že nadána jest hláskem líbezným, ačkoli pro velké divadlo poněkud 
ještě slabým, a krásnou naději vzbudila. A tentýž autor v České včele: Konečně nám 
buď několik slov o panně Rettigové, která dnes ponejprv jako Lidunka vystoupila, 
pronést: Co se jejího hlasu dotýče, jistě každý uzná, že jest velmi líbezný, ano 
sladký. Její zpěv je veskrze nenucený a lehký. 

My  jsme  v Rychnově,  a  tak  řeč  bude  i  o  naší  původní  oponě,  uložené 
v okresním muzeu,  Na  str.  106  a 107 oné  knihy se  píše  o  oponě  z roku  1897 
v Pelclově divadle, díle Emanuela Salomona, svobodného pána Friedbergera 
Mírohorského. V komentáři píše Jan Císař, že tato opona svým duchem jako by 
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vyrůstala z Poláčkova vidění okresního města (ostatně ve stejnojmenném díle své 
tetralogie, věnované provinčnímu městečku, si jí Poláček povšiml a zařadil ji do 
svého skvělého díla o českém klidném, nevzrušivém prostředí středostavovských 
měšťáků, obchodníků, na něž se přivalí katastrofa dějinného rozměru). Raději 
citujme Karla Poláčka: Na oponě byly velmi pestrými a určitými barvami vymalovány 
výjevy ze života starých Slovanů. Jeden Slovan v úboru havíře právě vylézal z jámy 
s rozsvíceným kahanem. Na okraji opony ořezával vinař révový keř. Baculaté děcko 
se snažilo dosáhnouti hroznu. Malíř s velkou rozhodností vymaloval pahorek, na 
němž tančily dívky, oděné v jemné řízy, kolem hliněné modly. Stařec s načechraným 
vousem hrál jim k tomu na varyto. Byly to důkladné obrazy, malíř nevynechal žádnou 
podrobnost. 

Buďme objektivní a citujme o stejné oponě z Památníku divadelní jednoty Tyl 
v Rychnově nad Kněžnou, 1902: V popředí opony zastoupeny dobře volenými 
karakteristickými figurami rolnictví i rybářství, lesnictví i hornictví, řemesla i 
domácnost, v pozadí pak na návrší v ladné skupině zříš musy českých uměn. 

Zakončeme rodákem z nedalekého Liberka u Rychnova Josefem Aloisem 
Prokopem, který hrál roli ševce Kroutila v onom představení Fidlovačky. Že to byl 
Tylův přítel z mládí a později zakladatel První české divadelní společnosti pro 
venkov, je taky pravda. 

 
 

OD ŠALOUNA K ŠALOMU DO SOLNICE 

On by si toho nikdo nevšiml tří věcí 
při projíždění Solnicí po silnici č. 14 Trutnov 
– Brno, a tak učiníme aspoň my. Tou první 
je na náměstí v rohu domek s pamětní 
deskou    Jakubovi    Doubravskému,    otci 

slavného jazykovědce Josefa Dobrovského. Tou druhou 
pozoruhodností je Zámeček; v něm, hned vedle této silnice, se 
natáčel film Karla Poláčka Hostinec U Kamenného stolu. Ta 
třetí záležitost má spojitost s tvůrcem pomníku mistra Jana 
Husa na Staroměstském náměstí v Praze. 

Ale raději popořadě. Solnický zpravodaj z října 2010 má 
v rubrice „Historie“ článek O škole v Solnici. Text autorů Terezy Polišenské a Stáni 
Seidlové, rozené Jirsové, upravil a doplnil Miroslav Daněk. Vyberme zkráceně část: 

Průčelí školy (stojí přímo naproti onomu Zámečku) zdobí dvoudílný plastický 
pískovcový reliéf Ladislava Šalouna (1870-1940). Jeho levá část je nazvána U krbu 
a pravá Osvobození vlasti; na ní je zobrazen prezident TGM a nápisy jsou tam dva: 
„Cokoli promluvíš, slíbíš komu, by z tvých úst vždy pravda byla“ a „Nás spasí jen 
mravnost a vzdělanost“. Uprostřed na podstavci byla busta Jana Ámose 
Komenského a pod ní přímo nad vraty otevřená kniha, obklopená lipovými 
ratolestmi. Škola byla zkolaudována – to už s osazeným průčelím - 30. srpna 1921, 
prezident  Masaryk byl  v Solnici  uvítán  13. července  1926 a  my  víme,  že  přijel 
z Bílého Újezda a Dobrušky, pokračoval k nám do Rychnova. 

V pamětní knize solnické školy se dočteme, že na začátku nacistické okupace 
vydal zemský školní inspektor příkaz k odstranění tohoto reliéfu a „závadných 
obrazů“ z učeben. Obrazy byly zazděny v půdních prostorách školy a celé průčelí 
s reliéfem zakryto modřínovými deskami, pobito rákosem a nahozeno omítkou, jen 
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Komenský zůstal. „A tak bylo umělecké dílo zachráněno, nyní po odkrytí je zase 
chloubou naší školy,“ píše ve školní kronice z 25. dubna 1946 učitel Josefa Rolečka. 

1962 byly na základě zjištění městské stavební komise Šalounovy reliéfy 
údajně natolik narušeny povětrnostními vlivy, že byly životu nebezpečné, ohrožovaly 
děti a bylo třeba je strhnout. To schválil ředitel školy Soběslav Starý, otlučení omítky 
včetně reliéfů i pod nimi umístěné knihy provedl brigádnicky solnický občan Karel 
Holec a zdi byly pak omítnuty hladkou, světle šedou tvrdou omítkou. 

13. května 1968 se na plenárním zasedání MNV Solnice, kterého se 
zúčastnili vedle mnoha občanů i zástupci OV KSČ a ONV, bylo rozhodnuto zadat 
práce s obnovou reliéfů akademickému sochaři Josefu Markovi z Nového Města nad 
Metují podle dochovaných originálních Šalounových modelů. Práce začaly v červnu 
1968, dílo bylo vytvořeno z betonu, vyztuženého železnými pruty. Obě části reliéfu 
vytvořil sochař Marek ve svém ateliéru z osmi dílů, které na místě instaloval a scelil. 
V červnu 1969 zbývalo jen dokončit napojení jednotlivých dílů,  sjednocení 
povrchové úpravy i zvýraznění nápisů a v létě bylo dílo dokončeno. Šalounovy 
sádrové modely uschoval po roce 1969 tehdejší správce Libor Pařízek v radnici, 
který v té době sepisoval inventář městského muzea, a modely uložil ve skladišti 
nepotřebných věcí. 

V srpnu 1973 na návrh tehdejšího ředitele školy Aloise Brožka byly se 
souhlasem rady ONV Rychnov nad Kněžnou betonové reliéfy odstraněny, zbyla jen 
Komenského busta a dva prázdné výklenky po reliéfech prvního prezidenta ČSR 
"tatíčka" Masaryka (jak jej nazval ve svém zápisu do školní kroniky Alois Brožek). A 
on taky byl zároveň autorem návrhu nového řešení průčelí školy, o jehož schválení 
požádal odbor kultury ONV, a ten s tím souhlasil. Reliéfy byly nahrazeny novou 
výzdobou - do šedé omítky byly barevně vyškrábány symboly mezinárodních 
úspěchů socialismu - v levé části komunistické symboly srp a kladivo, rudá hvězda, 
holubice míru na pozadí rudých praporů, vpravo část ozubeného kola, trojúhelník, 
kružítko a družice. Nová "výzdoba" byla dokončena o prázdninách 1973 sochařem 
Ladislavem Faltejskem z Kostelce nad Orlicí za spolupráce sochařů Jünglinga a 
Mrvy z Hradce Králové. 

V listopadu 1989 čas oponou trhnul a změněn svět (kdopak z mladých ví, že 
tento často citovaný verš napsal Jan Neruda v Romanci o jaře 1848). V roce 1992 
solnické městské zastupitelstvo v souladu s přáním občanů rozhodlo obnovit 
původní reliéf a město zadalo jeho vytvoření z pískovce podle původních 
Šalounových modelů profesoru Uměleckoprůmyslové školy v Hořicích Tomáši 
Danihelkovi. Na úhradu staronového díla byla vypsána dobrovolná sbírka, do které 
přispěli současní i bývalí občané Solnice a okolí víc než 25 tisíc korunami (celkový 
náklad činil téměř 114 tisíc korun). Při této příležitosti byly na solnickém náměstí 
vystaveny zásluhou tehdejšího solnického starosty Miroslava Daňka poškozené díly 
betonového reliéfu, které po roce 1974 sloužily jako ohrada skládky popela na 
rychnovském zámku. Reinstalovaný nový reliéf se ukázal v plné kráse 14. července 
1993 a je tam dodnes. Můžeme tak říci hebrejským pozdravem šalom s Vámi = mír 
s vámi. 

Že tentýž autor vytvořil pro Prahu pomník mistra Jana Husa je stejně tak 
pravda, jako to, že na Obecním domě je Šalounova pamětní deska, připomínající, že 
právě zde se 13. července 1918 ustavil Národní výbor  československý  ustavil, 
poté 28. října  1918 vyhlásil  samostatnost  státu  a kde  do  13.  listopadu zasedal 
a přijímal první zákony. Kdopak ví, že autorem štukové výzdoby domu čp. 17 na 
náměstí F. L. Věka v Dobrušce byl tehdy mladý sochař Ladislav Šaloun. 

Přijměte závěrem od pana učitele poučení: V hebrejštině  םולׁש[šalom]  je 
pokoj, mír. Druhý význam hebrejského výrazu můžeme pochopit jako ucelenost, 
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harmonii a řád. V babylónštině má slovo šalmum význam zdravý, bezvadný, v 
dobrém stavu, a Babyloňané se zdravili pozdravem šalamum, což mělo znamenat 
být zdráv, uzdravit se, být v pořádku. A o to tu nejen v Solnici šlo a jde. 

 

OD POLÁČKOVÝCH HRÁČŮ K ALOISU 
RAŠÍNOVI A TGM 

Musím říci několik slov o svém otci. Jeho světlá památka si toho zaslouží. Byl 
to pán menší postavy, zarudlých lící, ve kterých hrála dvě veselá očka. Ve městě jej 

nazývali panem inspektorem. Nevím však dodnes,  jaké 
bylo jeho občanské zaměstnání. Ve dne postával na 
náměstí na rohu Židovské a Krocínovy ulice a rozmlouval 
s obecním strážníkem,  panem  Šulcem,  anebo  se  bavil 
s prodavačkou cukrátek a ovoce, která měla svůj pouliční 
stánek  poblíže  obchodu  se  suknem  pana  Schulhofa. 

Jmenovala se paní Kuncová, ale v městě byla známa pode jménem Kozí Kuncka. 
Dokud slunko nezapadlo, byl den pro mého tatíčka marný. Teprve k večeru ožil, a 
navečeřev se, odebral se za svým zaměstnáním. Svoji činnost rozvíjel v pondělí 
v hostinci „Na blátě“, v úterý v hotelu „U nádraží“, ve středu „Na hradě“, ve čtvrtek „U 
zlatého havrana“, v pátek „Na růžku“, v sobotu „U Hányšů“ a v neděli bylo jej možno 
zříti v hotelu „U svatého Havla“… Tatíček překlenul svou hrou třídní i stavovské 
rozdíly. S úředníky hrával filky, se živnostníky dardu, s pány učiteli mariáš, obyčejný i 
licitovaný, s izraelity francefus, s rolníky, nájemci dvora, koňskými handlíři, panem 
zvěrolékařem a civilním geometrem ferbla; očku se oddával ve společnosti 
důstojnictva, a s dámami si pohrával kaufcvika nebo komando… Z knihy Karla 
Poláčka Hráči. 

A skutečnost? Otec Karla Poláčka byl obchodník menší postavy a pan Šulc 
byl reálná postava. Obchod se suknem byla Fischerova firma v horním pravém rohu 
Starého náměstí. A když vybereme z hospod? Hostinec Na blátě bychom našli na 
rohu Palackého a Balcarovy ulice v místech dnešní velkoprodejny Kněžna, U nádraží 
je na stejném místě, Na hradě je roh Kolowratské a Tylovy ulice (sídlili tu hasiči) 
a třeba hotel U svatého Havla je hotel Havel. V této souvislosti doporučuji listovat 
si v powerpointových obrázcích hospod. 

Že chcete víc? Budiž. Rychnovská třída Hrdinů odboje, vedoucí kolem 
gymnázia a kina, se původně jmenovala Rašínova. To podle ministra financí Aloise 
Rašína (autora měnové reformy z roku 1919, kterou osamostatnil československou 
měnu) v masarykovské první republice. Na Rašína byl 5. ledna 1923 spáchán atentát 
(zemřel pak 18. února). A spojitost s Karlem Poláčkem? Tehdy tento 31letý novinář 
Lidových novin byl náhodou jediným svědkem novinářem této události. Jak uvádí 
Alena Hájková na str. 23 ve své „Knížce o Karlu Poláčkovi“, v neblahém tušení, že 
se asi přihodilo něco, o čem by musel referovat, raději zabočil do kavárny a ochudil 
tak svůj list o prvořadou senzaci. 

Cituju z knihy Františka Cingera Prokletí slavných onu historku v podání 
Františka Gela: Bylo to 5. ledna 1923, když třeskl v Žitné ulici v Praze výstřel: atentát 
na ministra financí Aloise Rašína! Stalo se v devět ráno. Pro novináře, zvyklé 
ponocovat, vražedný čas. Hledal se redaktor, který by se kauzy ujal. Hledal se 
svědek, který by o činu samém cosi řekl. Vařilo se z vody. Hledal se ten, kdo má na 
starosti soudy, vraždy. „Kde je vůbec Poláček?“, ptal se šéfredaktor Arnošt Heinrich. 
„Asi doma.“ Vyslali poslíčka, aby ho přivedl. Zanedlouho se pomalým, rozvážným 
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krokem objevil Karel Poláček. „Proč jste celý den doma?“ udeřil na něj Heinrich. „To 
máte tak, pane šéfredaktore, ráno jsem se vypravil do redakce. I když jsem měl 
soudničku na zítřek hotovou, chtěl jsem si něco udělat. Procházím zrovna Žitnou 
ulicí, když někdo přede mnou zastřelí nějakého starého pána. Udělalo se mi z toho 
nanic, to jistě chápete. Práci jsem měl dopředu hotovou, a tak jsem se vrátil a něco si 
spisoval, musel jsem se nějak uklidnit…“ 

Ještě jedna drobnost - naproti gymnáziu (otevřeno bylo 1924) stojí pomník 
obětem válek a na něm najdeme jména dvou ze sedmi Poláčkových sourozenců - 
Kamila Jakuba a Ludvíka. A aby se kruh uzavřel, vložme do toho,  že  ze 
starého rychnovského gymnázia - tehdy stávalo mezi starou zvonicí a kostelem 
Nejsvětější Trojice - byl Poláček vyloučen a že na novém gymnáziu, tomu naproti 
onomu pomníku padlých, maturoval 1943 Jiří Šlitr. Nu a že rodiče Jiřího Šlitra bydleli 
v Rychnově naposledy na třídě Hrdinů odboje, bývalé Rašínově, je pravda taky. 

P. S. Volně uvádím ze vzpomínek předválečného redaktora Lidových novin 
Bedřicha Golombka (přetiskly LN 14. 9. 2007): Po Masarykově smrti se Lidové 
noviny rozhodly velkolepě zpravodajsky pokrýt pohřeb prezidenta Masaryka. 
Jednotliví redaktoři proto dostali „své“ úseky smutečního průvodu. Mezi nimi i Karel 
Poláček, ten ovšem pohřeb nestihl a jinak dobrotivý šéfredaktor Eduard Bass ho za 
to okamžitě propustil. Platnost výpovědi byla sice jen dočasná, protože šéfredaktor 
se nechal přemluvit, ale propást pohřeb prezidenta se jen tak neodpouštělo ani 
prominentním redaktorům. 

 

OD LYŽOVÁNÍ PŘES KULOMET 
K „MILIONÁŘI“ ČECHOVI 

NEJEN O KRISTIÁNCE, TAXLU A TELEMARKU S TROJNÁSOBNÝM 
VÍTĚZEM POHÁRU ORLICKÝCH HOR V LETECH 1948-1951 

 
Představme na obrázku z ledna 2010 

Zbyška STŘEDU, svižného 90letého občana 
Rychnova  nad   Kněžnou   (*1919),   původem 
z Hronova - tam jako malý klučina v červenci 
1926 oficiálně vítal T. G. Masaryka;  odtamtud 
pak prezident přijel do Rychnova, ale to už je jiná 
kapitola. Od pěti let jezdil na lyžích jak v krásných 

terénech okolí, tak při zájezdech do Pece a Špindlerova Mlýna. To v době, kdy 
v Krkonoších ve 30. letech minulého století podnikali túry po hřebenech hřebenáči a 
začalo se loučkařit. Technika jízdy loučkařů, to byly elegantní sjezdy šusem, 
zakončené kristiánkou, taxlem nebo populárním telemarkem. Nové lyže a hlavně 
vázání se spodním tahem pak zdokonalily techniku jízdy v alpském stylu. 

Úvodem – píše se leden 2010 - prosím o pár slov k začátkům Vaší 
závodnické kariéry 

Jako student v létech 1936-40 jsem jezdil za LZK Mladá Boleslav a střední 
školu jen sjezdové závody. Po studiích jsem pracoval v Praze a jezdil na lyžích za LK 
Brouk a Babka (Bílá labuť), tehdy velmi populární klub, který angažoval řadu 
krkonošských mladíků - lyžařská esa Šimůnka, Buďárka, Valeše a Seligra v rámci 
svých obchodních aktivit. 
          A pak přišly Orlické hory 

V roce 1944 jsem se oženil a přestěhoval do Skuhrova nad Bělou a i tam díky 
pochopení Ing. Josefa Porkerta, majitele továrny, jsme měli možnost trénovat sjezd a 
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slalom na krátkém, asi 250 metrů dlouhém lesním průseku s pěti zatáčkami nad 
plovárnou, tehdy ještě se studentem Jirkou Šlitrem. Mimochodem - Josef Porkert byl 
jeho strýcem. Po skončení války jsme začínali objevovat sjezdové terény i na 
Orlických horách, nejprve na stráních kolem Panoramy a později v Zákoutí u hotelu 
Praha a Alba, kopec Maruši. Tam začaly jezdit malé skupiny vyznavačů sjezdového 
lyžování z Dobrušky (Vacek, Forejtek), Třebechovic pod Orebem (Milan Bílý), 
Nového Města nad Metují (Hartman, Kavan), Solnice (Faist, Jetel) a nebývalo nás víc 
než 20 až 30. Kopec jsme si nejdřív pěkně ušlapali a pak se teprve jezdilo a nahoru 
šlapalo. 

Pohár Orlických hor býval pojem 
První sjezdový závod se jel na Maruši v roce 1948 pod názvem „Pohár 

Orlických hor“ a prvním vítězem se stal Beda Pinkava z Náchoda, ten pohár byl 
putovní a po třech vítězstvích v letech 1948- 51 je v mém držení. Další, již velké 
závody v 50. letech pak pravidelně pořádaly kluby Kožena Třebechovice pod 
Orebem, Stavostroj Nové Město nad Metují, ale hlavně Sokol Dobruška. Všechny 
tyto podniky vyžadovaly veliké úsilí pořadatelů při úpravách trati a organizaci - vleky 
tehdy nebyly a vše se šlapalo pěšky. 

Mimochodem: Čím se mazalo? 
Sjezdařské vosky, hlavně na převážně vlhký sníh v Orlických 

horách, byly vzácností. A teď na sebe něco prozradím - 
vosky na sjezd jsem si vyráběl sám ze směsi parafinu a 
slévačského grafitového prášku. Na vlhkém sněhu jely 
znamenitě. 

Prý má něco společného ruský kulomet Maxim 
se sjezdovkou na Říčkách 

Postavením  prvního  lyžařského  vleku  a  závodní 
sjezdovky u deštenského hotelu Alba se potvrdila vhodnost terénu pro 

sjezd i slalom, ale otevřely se i obrovské možnosti rekreačního lyžování na Orlických 
horách. A k Vaší narážce: V roce 1947 jsem prodělával vojenský výcvik v aspirantské 
škole v Rokytnici v Orlických horách. Ten rok bylo příšerné sucho a horké léto a my 
jsme tahali ruské kulomety Maxim po horách. Při jednom usilovném pochodu 
Rokytnice v Orlických horách - Říčky prohlásil člen naší čety na úpatí nynější 
sjezdovky: „Pánové, tam nahoru už ten krám nevytáhnu, tady postavíme sjezdovku.“ 
Byl to Ruda Pavel, výborný lyžař z Ústí nad Orlicí, který to také dokázal a založil tak 
tradici žákovských mistrovství ve sjezdu a slalomu na Orlických horách. 
          Vaše rodina má něco společného s hercem Vladimírem Čechem, který 
uváděl na TV Nova populární pořad Chcete být milionářem 

Jeho dědeček stejného jména a příjmení Vladimír Čech - tady ho vidíte na 
fotografii - se narodil v Rychnově nad Kněžnou, vystudoval zde tkalcovskou školu a 
odtud přešel do přádelny v Hronově. Tam se seznámil se svou budoucí manželkou 
Jeannetou, rozenou Stelzigovou, a přešel s ní jako ředitel textilní továrny do Lodže. 
V tomto polském  městě se jim narodila dcerka Jarča, manželství  se  však 
rozpadlo, Vladimír Čech si vzal za ženu Rusku a první manželka s malou holčičkou 
se vrátila domů do Hronova. Tam krátce nato zemřela a děvče bylo vychováno 
v rodině její tety, tedy mé maminky, spolu se mnou; tady vlevo nás vidíte na společné 
fotografii. „Když jí bylo 18 let, objevil se u nás v Hronově nějaký pán, to jsem zrovna 
odjížděl na študie, a chtěl u nás bydlet, ale tatínek mu řekl, že to nepřichází v úvahu. 
Byl to její nevlastní bratr, otec současného herce Vladimíra Čecha,“ dodal. 
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OD BOTY Z PODHLEDU 
K ČÍŇANOVI A ŠAŠKOVI 

 
Nevím, koho by uprostřed Starého náměstí napadlo dumat o 

sochách a kříži. Mě ano. Ten kříž je kamenný a řeč je o něm 
v kapitolce Hrabalení aneb Blecha z Rychnova. Vedle stojí socha 

Jana Nepomuckého. Netypického jako poutníka 
ho mají ve Studánce u Dobrušky, ale i na tomhle 
„našem“ si můžeme všimnout, že má vytesán 
vyplažený jazyk jako připomínku toho, že v jeho 
lebce byl nalezen zcela neporušený jazyk jako 
zázračný důkaz svatořečení; tedy že držel jazyk 
za zuby a neporušil zpovědní tajemství královny 
Žofie. Tenhle příběh se rychle šířil, protože zachování zpovědního 
tajemství oceňovala nejen církev, ale i obyčejní věřící. Moderní 
antropologie má ale pro tento zázrak vysvětlení - údajný jazyk byl 
ve skutečnosti dochovanou částí suché mozkové tkáně nebožtíka. 

Zřejmě obdobné mínění měl i mladý Karel Havlíček Borovský, ten přece napsal 
epigram Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi Čechy svoji ruku. Nám by Bůh dal, 
co dal tobě, náš by jazyk neshnil v hrobě. A byl vyloučen z kněžského semináře. 

Vedle že stojí svatý Florián, patron hasičů? No a co? Ostatně na soše 
najdeme džber s vylévanou vodou. A kdo tu sochu vytvořil? Z druhé strany jsou jeho 
iniciály G. M, ale kdo to byl? Odpovím rovnou – sochař z významného rodu 
Mělnických, snad Josef Mělnický, tehdy se ovšem vyslovované J psalo jako G. 
Pokud se vám to zdá divné, tak Karel Hynek Mácha roku 1836 nadepsal svoje 
veledílo Mág, a ne Máj. Nevěříte panu profesorovi? Tak stačí se podívat vzadu na 
kostele svatého Havla, kde je zazděna náhrobní deska s nápisem PamatujNasaud 
Mug Nebtak BudeI twug Mne dnes Atobie Zegtra. Nebo si kliknout sem a uvidíme tu 
desku hned. 

Ale zpátky k soše svatého Floriána. Vpředu na podstavci je ovál a v něm 
obraz Rychnova -  vlevo je poměrně dobře vidět zámek, ostatní se pokoušejme 
uhadovat; zdá se, že nad obrazem hořícího města se vznáší Panenka Maria 
Svatohavelská a v ruce drží meč. Nu a tenhle reliéf z roku 1761 zachycuje požár 
skutečný - to se však psal rok 1652, když vyhořel kostel svatého Havla s větší částí 
starého města. Ta socha má ještě jednu kuriozitu - všiml si jí i současný sochař 
Vladimír Preclík a zmínil ji v knize Tiše se přemisťovati. Citujme: 

Je tam na náměstí ještě jedna stopa z roku 1761, spíš tedy šlápota, 
bota z podhledu. Zaujala mě svou neobvyklostí. Na soše Floriánově 
vedle kamenného kříže. Autorovi, nesporně jednomu z rodu 
Mělnických, se světec směstnal do bloku jen velmi těsně. Zatlačil mu 
odvážně lýtko tak, aby se noha vešla. Hmota kamene, ze které by se 
dala vysekat bota celá, už nebyla k mání. A tak pohotově vyznačil 
jen kolmo postavenou podrážku. Vsaďme se, že takto sochařsky 
vyjádřenou šlápotu v Čechách nemají nikde. A ještě jednu sochu 

komentuje: Silnicí k pivovaru jsem došel ke kamenné soše mariánského obrazu.
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Tři barokní aviatikové, andělé, tu drží obraz reliéfně pojatý, svatý Lukáš maluje 
Pannu Marii. Evangelista Lukáš byl patronem malířů a sochařů a podle legendy 
sám maloval Pannu Marii s Ježíškem. Jestli dobře, o tom pověst nemluví. 
Pouze se předpokládá. Je to takový sochařský výjev. Možná až ilustrativní. To 
sochařství nesvědčí, ale třeba je to příliš dnešní názor. Tehdy bylo potřeba sdělit 
cosi prostřednictvím Lukášovým, a tak andělé v beztížném stavu nastoupili do práce. 
Kdybyste tu sochu hledali, tak si dejte pozor - na místě, kde stávala, je bowling a 
tento artefakt byl přemístěn o nějakých padesát metrů výš. 

Seznamme se s Vladimírem Preclíkem: Narozen 1929 v Hradci Králové, byl 
prvním děkanem fakulty výtvarných umění VUT v Brně (učil tam 1990-1997), založil 
dvě sochařská sympozia (Hořice 1966 a Deštné v Orlických horách 1993) a v roce 
2005 byl zvolen předsedou spolku Mánes. Tento kumštýř, který je nejspíš prvním 
Čechem, který obnovil barevnou polychromii soch, má svoji stálou expozici v Bechyni 
s trochu zavádějícím názvem Muzeum Vladimíra Preclíka. V Rychnově jsme se s 
ním mohli setkat mj. 30. října 1988 na besedě spolu s Miroslavem Horníčkem (třeba 
ješitně, ale současně asertivně říkám, že toto setkání pořádala okresní pobočka 
Klubu přátel výtvarného umění, jejímž jsem byl předsedou) a pak při odhalování jeho 
bust Rudolfa Rokla a Jiřího Šlitra 23. března 2002. 

Mistr Preclík  nemá tušení, že dosud existují - v soukromém držení - dvě 
padesáticentimetrové loutky,  které  vytvořili  jeho  rodiče  a  s nimiž  se  hrávalo 
v rychnovském loutkovém divadle. 

Ještě naposledy ocitujme z oné knížky Vladimíra Preclíka: V Rychnově mám 
tetu a strýce, teta Františka prý mě pomáhala vychovávat a já teď dostal chuť na 
kafe. Ale hledat jedinou tetu v sídlištním labyrintu je těžší než nalézt několik soch 
v Rychnově. To je všecko. Nevím, jestli tehdy u tety byl, ona totiž bydlela za 
Chaloupkami u Soukenické struhy a dnes je ten domek přestavěný. Ale faktem 
zůstává, že knížka vyšla v roce 1989 a že od té doby - píše se leden 2008 - uplynulo 
19 let. 
           P. S. Tuto doušku dopisuju o pět měsíců později, Mistr Vladimír Preclík 
mezitím zemřel. A protože nevím, s kým bych se o jednom nečekaném 
setkání s jeho dílem podělil, řeknu to tady vám: V jedné rychnovské rodině mají 
autorizovanou Preclíkovu kopii lidové slovenské madonky. Od nich vím, že 
originál této sošky věnoval Vladimíru Preclíkovi k jeho šedesátinám slovenský 
herec Milan Lasica a ten ji měl od svých rodičů. Ti si ji vzali z vesnického 
kostelíka, zatopeného později Oravskou přehradou. Takže originál měl Vladimír 
Preclík a ta, co jsem viděl a vyfotografoval, je její signovaná kopie, co vytvořil 
Vladimír Preclík pro naše Rychnováky. A to je všecko, pa russki vot vsjo. 

 

OBECNÍ VESNICE, ÁBR DÝ KONCN 
NAD VYDÁNÍM DVOU PUBLIKACÍ EUROREGIONU GLACENSIS 

 
Na přelomu let 2010/2011 je na světě nová mapa Euroregionu Glacensis, 

vydaná jako projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Tady O. K. 

Druhá strana podává v češtině krátké komentáře k vybraným místům 
(např. číslo 141 mají Loštice) na území euroregionu u nás a 
v Polsku. A tady je chyb, vyberme pár: Nemůžeme česky psát 
z okresů kłodzkého, walbrzyského, ale kladského a 
valbřišského; Kłodzko je polsky a Kladsko česky (my taky 
nejezdíme   do   Dresdenu,   ale   do   Drážďan).   V městečku 
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Ząbkowice nemají křivou věž, ale šikmou věž (stejně tak v italské Pise), prostě to je 
převedeno chybně z polského výrazu krzywa wieźa. To by bylo stejné jako czerstwe 
pieczywo (=staré, zatuchlé pečivo) přeložit do češtiny čerstvé pečivo, nebo  kwiecień 
českým květen, byť my to slovo od Poláků převzali roku 1805, ale po našem to je 
duben. Hradec Králové a Dvůr Králové nad Labem nejsou věna českých královen, 

ale věnná města českých královen, dělostřelecká tvrz Hanička 
nepatří do systému tzv. Českého Maginota, ale když už tak do 
systému vybudovaného podle vzoru Maginotovy linie. 
Letoviskové městečko Častolovice je nesmysl  –  Častolovice 
jím nejsou, zatímco u skutečného letoviska Potštejna je uveden 
jen výraz obec. A to přece bývalo významné letovisko, zajížděl 
do něj třeba TGM. O polských Dušníkách se píše: V mlýně z r. 
1605 působí Papírenské muzeum, kde je možné vidět se ruční 
výroby papíru. Z toho moudrý nejsem. U našeho Chlumu 
nedaleko Hradce Králové  zase, že jde o bojiště pod Sadovou 

(šlo o bitvu u Sadové 1866), a jestli mě text přesvědčuje, že v polské Čermné 
(Czermna) je kaple lebek - takto neumětelsky je přeloženo i na místě samém rádoby 
česky naivně otrocky přeloženo i přímo tam na místě, protestuju. Polsky to je sice 
kaplica czaszek, ale česky se řekne kostnice (vzpomeňme na  Sedlec  u  Kutné 
Hory). Pokud Czarny Bór (na sever od Teplic nad Metují) má zříčeninu hradu ze 14. 
století, pak to beru jako překlep, ale už ne, že Czarny Bór je obecní vesnice. 

Po měsíci: V 37stránkových verzích Historických a církevních památkách 
Euroregionu Glacensis – anglicky, polsky a česky – bez uvedení počtu výtisků v 
pěkné grafické úpravě a formátu A4  vyšla  druhá  prezentace  Euroregionu 
Glacensis Jsou tam vskutku dobré fotografie i kvalitní kresby, ale u těch druhých 
artefaktů bohužel bez uvedení autorství; tak doplňme, že je vytvořila vynikající 
sedloňovská výtvarnice Jarmila Haldová. 

Názvy regionů či okresů v anglické verzi, např. Kłodzko region, ale taky 
nesmyslně Kladzko (!) region jsou u polské verze Powiat Kłodzki. Ale proč se v 
českých textech píše polsky důsledně (nejen) Powiat Kłodzki, když se to v našem 
jazyce řekne správně kladský okres nebo okres Kladsko, nevím. To je stejné, jako 
bychom v české verzi používali pro rychnovský okres německý výraz Bezirk 
Reichenau an der Knieschna. V polské verzi se u našich regionů píše pro Poláky 
srozumitelně např. Ziemia rychnowska i Góry Orlickie, pro anglicky mluvící čtenáře 
pak  Rychnov region and the Eagle mountains. 

Proč se však neužívá v české verzi správných výrazů u běžných jmen 
polských měst a obcí? Česky je přece dobře Kladsko a třeba Vambeřice  (tam 
putovali    naši    předchůdci    z    východních    Čech,    i    když    se     Kladsko 
kdysi jmenovalo německy Glatz a Vambeřice Albendorf) a stejně tak Dušníky, 
Kladská Bystřice, Čermná či Chudoba. A když už psát jména měst a obcí česky, tak 
vložit třeba do závorek polské jméno. Např. Wałbrzych je tu uveden u anglické verze 
jako Waldenburg in German, Valmbřich in Czech. (Takto má na svých webových 
stránkách i město Valbřich; tam ale píšou i ve Wambrzyše…) Ve jménech polských 
měst a obcí je to nějak divné – Międzylesie (Mezilesí) se píše v české a anglické 
mutaci chybně s měkkým „i“ Międzilesie, jinde Stary Wielisław (správně je s tvrdým, 
pro nás tedy přeškrtnutým ł) je uváděn s obyčejným l; přitom v polské verzi je to 

dobře. Malér stupňuje s kostnicí v polské Čermné, i tady 
v české variantě této publikace je uvedena dokonce 
jako kaple Czaszek a v anglické verzi ještě 
nesrozumitelněji chapel Czaszek. Když už  Euroregion 
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Glacensis nese jméno Kladsko (Glacensis je latinsky Kladsko), tak by extra tam 
neměly být nesmysly. 

Nemluvě o tom, že toto město je významně spojeno s prvním arcibiskupem 
pražským Arnoštem z Pardubic. Stačí se podívat v této publikaci na úvodní fotografii 
k okresu Kladsko (v české publikaci uváděnou jako Powiat Kłodzko). Je na ní malý 
kladský gotický most (i s naším Janem Nepomuckým), uváděný  tu  anglicko- 
česky the gothic bridge across the river Kladská Nisa reminds. Nejenže tu je název 
řeky  česky,  ale  hlavně  onen  most  v  Kladsku  se  neklene   nad   Kladskou 
Nisou,  ale  přes říčku-kanál Młynówka. On taky v Praze není Karlův most přes Labe 
:-( Tvrdit, že v pozadí za tím mostem vidíme nasvícený kostel Nanebevzetí 
Nejsvětější Panny Marie, v němž je pochován první arcibiskup pražský Arnošt z 
Pardubic, tak to ani náhodou. Za mostem je františkánský kostel Panny Marie 
Růžencové,    Poláci    by    řekli    kościół    na    tle    mostu    gotyckiego,    to 
kościół  Franciszkanów  pw. Matki Bożej Rózańcowej. 

Jazykové zpotvořeniny: of the family of Půtic (rodu z Půtic), Chlum je v 
anglické verzi prezentován docela česky jako Chlum u Hradce Králové, anglicko- 
česky čteme connected with Královehradecký region, jinde let us leave the 
Královehradecký region (navíc chybí čárka nad é), v anglickém textu zůstávají 
nepřeloženy české výrazy Arnošt a Kladsko (Arnošt spent his childhood in Kladsko), 
zatímco např. Babiččino údolí je anglicky The Grandmother´s valley, kaple svatého 
Vavřince na Sněžce anglicko-česky St. Lawrence ´s Chapel  at  Sněžka,  duke 
Henryk Bradatý (to dokonce anglicko-polsko-česky) a např. Valley of Kamenné hory 
(anglicko-česky). Texty u polských obcí Zalesie a Nowa Bystrzyca jsou identické jako 
přes kopírák, náš svatý Vojtěch je uváděn v anglickém textu poloanglicky / 
poločesky jako St. Vojtěch (the legend says that St. Vojtěch prayed). Polština má 
výraz święty Wojciech a angličtina St. Adalbert. 

Vydaly sekretariáty Euroregionu Glacensis, na konci anglické verze Publisher 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis Rychnov nad 
Kněžnou in cooperation with Gmin (!) Polskich Euroregionu Glacensis. Translation 
and correction Jazyková a vzdělávací agentura Lingea. Kdo dostal peníze za překlad 
a kdo to kontroloval? This is a question. 

 
 

 

O ŠLITROVI A GARMOŠCE I O 
FONDOVI ZE ZBABĚLCŮ 

A NA KONCI TAKY O TOM, ŽE ŠLITR BYL SVĚRÁK. ČESTNÝ PIONÝRSKÝ 
 

Setkání s letošním – píše se rok 2009 - 
čilým pětaosmdesátníkem  Josefem  Teleckým 
z Nového Města pod Smrkem, nejbližším 
Šlitrovým spolužákem z rychnovského 
gymnázia, s nímž se vídám rok co rok, letos 
opět  v Rychnově  nad  Kněžnou  na  festivalu 

Šlitrovo  jaro,  nemohlo  začít  jinak  než  otázkou  na  právě 
skončený ročník: Jak se Vám v Rychnově líbí? 

Přijet na Šlitrovo jaro je vždycky velikánská radost, a to ze dvou 
důvodů. Předně si tu osvěžuju vzpomínky na študentská léta, kdy jsem seděl před 
Jirkou Šlitrovým v lavici, a za druhé si tu zase připomínám, jak je Rychnov dobré 
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město, když dokáže udržovat tyto tradice po dlouhá léta. Ono to v současné době 
není jen tak a za to opravdu velký dík. 

Kdo přijel ze spolužáků? 
Víte, ze spolužáků je nás už velmi málo. Sešli jsme tu vlastně 

jenom tři, a z toho jeden byl poloviční spolužák. Byl tu Jarda Patočka, 
odvěký Rychnovák, omlouvala se Alenka Moderová, nyní Izáková, teď 
Hradečačka. Nemá to sice daleko, ale necítila se zdravotně, a 
pochopitelně nemohl přijet Jirka Štekl, lékař z Banské Bystrice. Po 
zimě mu značně vynechává zdraví. Ze Švýcarska ale přijel Vladimír 
Šilhánek. 

To byl ten, jak říkáte, poloviční spolužák? Ten, co je na 
snímku se Šlitrovou dcerou? 

Přesně tak, ten s námi chodil až do kvinty, všude jste se na něj doptal jeho 
študentským jménem Šikin. Jeho rodiče se stěhovali - otec byl 
voják - a zhruba v polovině kvinty nás opouštěl do Náchoda. 
Později Jirka Šlitr namaloval dokonce takové recesistické parte - 
antidatované do prosince 1939 - k jeho odchodu: Hlubokým žalem 
zkroušeni, oznamujeme, že nás opustil pan Vladimír Šilhánek, žák 
V.  B  reálného  gymnázia,  dále  účastník  všech  podniků  třídy, 
vynikající  hráč  woley-ballu,  princ  z Pieschweitzů,  palice  kudrnatá.  Odešel  po 
pětiletém zápase uprostřed boje, pln mladé síly, a zanechal nás samotné, zdrcené 

bolestí z jeho předčasného odchodu. Jen vůle bohů ho vyrvala 
z našich řad, z naší třídy, která ho tolik ctila a milovala a kterou 
miloval i on. Osud ho zavanul do neznámé země, odkud k nám 
může jen o prázdninách na kole. 

Ta neznámá země, kam se dostal, byl přece Náchod a 
tam se setkal s mladým študákem Josefem Škvoreckým. 

Souhlasí. Měl to štěstí, že se s ním dostal do kontaktu. A táhli to pak spolu, 
ostatně je zamontován jako Fonda ve Zbabělcích a taky v Prima sezóně. Vláďa 
nepřijíždí  ze  Švýcarska,  kde  žije,  jenom  sem  do  Rychnova,  objede  i  kamarády 
z Náchoda a příbuzné a načasuje to tak, aby se dostal i na Šlitrovo jaro. 

Snad jen doplním. Setkal jsem se s ním loni při zahájení Šlitrovy výstavy 
na zámku v Rychnově a tenkrát mně řekl: „V roce 1968 jsme zakládali společně 
s doktorem Ludvíkem Společnost pro lidská práva v Praze a já jsem si tehdá 
vzpomněl na Jirku Šlitra, že bych ho mohl získat za člena. Tak jsem ho šel 
navštívit a říkal mu to. On říkal: My máme připraveného něco jinýho s 
Václavem Havlem. No jo, to máte připravený, naše společnost už je povolená, 
takže bys tam moh vstoupit. No jo, to budete chtít nějaké peníze, ne? Já jsem 
říkal, na to bysme rádi, protože já jsem držel kasu. Říkal: Tak kolik? Tak 
normální členové stovku a ty prominenti tak pět set. Dal nám 500. Tak jsem 
Šlitra získal pro nás.“ Ale vraťme se prosím k Vám a Jiřímu Šlitrovi. Vy jste 
nastupoval na rychnovské gymnázium do sekundy v roce 1937. Takže jste 
spolu zažili údobí záboru, kdy tu pochodovala nacistická armáda. 

Ano, já se s Jirkou seznámil v době, když přišel k nám do třídy po zabrání 
našeho pohraničí – byl totiž rodákem ze Zálesní Lhoty u Jilemnice. Dál budu citovat 
z naší třídní kroniky Sebranka 1942: Vpadl do třídy tak trochu jako zjevení, přišel jako 
nesmělej, tichej chlapeček, takové děťátko tiché, do tří neumí počítat. Jenže tichá 
voda břehy mele – poznali jsme brzy, kolik pravdy je v tom přísloví. Jirka se 
pomaloučku vybarvoval. Co o jeho povaze říct? Kluk veselá, pro každou švandu 
ušitá, žádný sígr. Jak vypadal? Nebyl tlustý, ani tenký, ani velký, ani malý a nebyl 
hloupý.  Založil  třídní  orchestr,  napsal  mnoho  tanečních  skladeb,  které  budou 
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s oblibou hrány a zpívány – ano, tak jsem to už tehdy napsal. Kreslil non plus ultra, 
jeho první láskou byl jazz, pro něj trpěl, pro něj bojoval. Druhou jeho láskou byl sníh; 
lyže, kristiánky, patičky, rychlost, celý podzim cvičil při tělocviku náklek. A třetí jeho 
láskou – non audeo dicere. 

Ke Šlitrově lásce k lyžím doplním, co vím od letošního 
děvětaosmdesátníka svěžího Rychnováka Zbyška Středy, 
trojnásobného vítěze Poháru Orlických hor v letech 1948 – 1951. 
Ten se v roce 1944 přestěhoval do Skuhrova nad Bělou a i tam 
díky pochopení Josefa Porkerta, majitele továrny a strýce Jiřího 
Šitra, měl možnost trénovat sjezd a slalom na krátkém, asi 250 
metrů dlouhém lesním průseku s pěti zatáčkami nad plovárnou, 
tehdy ještě se studentem Jirkou Šlitrem. Je pravda, že si kopec nejdřív pěkně 
ušlapali a pak teprve jezdili. A nahoru šlapali. Ale teď dovolte požádat Vás o 
pár slov ke třídnímu orchestru. 

Také v tomto případě si vezmu k ruce Sebranku, a ještě kousek Vám z ní 
přečtu. „Vydali“ jsme ji – já ji napsal a Jirka ilustroval - v roce1942. 
Na karikaturách, které jste z ní sem vybral, je Jirka u mikrofonu, já 
s fotoaparátem a  Zdeněk  Šebesta  s  brýlemi.  Ale  teď ať  hovoří 
v Sebrance Jirka Šlitr: Proč by se u nás nesešel orchestr? Proč by 
nemělo   být   mezi   třiadvaceti   studenty   několik 
muzikantů? Že nemáme zájem o klasickou hudbu? 
Že se nám líbí jazz? Tak hrejte džezovinu. Co, že 
byste tím ústavu udělali ostudu? Tu si uříznete, když 
nebudete hrát vůbec. Tak, kluci, nehloupněte, a 
přineste si každý zítra svůj nástroj, sejdeme se u 

nás. Tenkrát bydleli v přízemí vilky nad zámeckým parkem. A Jirka 
Šlitrů nemluvil jen do větru, símě padlo na úrodnou půdu. Na první 
zkoušku  přišlo  sedm  sextánů.  Zkouška  nijak  slibně  neskončila, 
orchestr měl slabé obsazení, málo členů i málo nástrojů. Chyběla basa, harmonika i 
plechové nástroje. Když máme pořádně hrát, musíme si nějak pomoci. Poslechni, 
Sejku, ty necháš housle plavat, pořídíš si trubku a naučíš se na ni hrát. Dědek by 
místo zpívání mohl také dělat něco užitečnějšího. Nemohl bys sehnat saxofon? 
Dědek slíbil, když ne saxofon, tak prý alespoň že si někde opatří pozoun. Taky se 
mám na něj naučit hrát? Byla jeho další starost. No, tak to zkusím. Zbývá basa a 
harmonika. Nemohl by nám vypomoci Majda? Ten hraje na basu. Snad by to šlo, 
aspoň do začátku, později už uvidíme. Vás to baví, co tu čtu? 

Jéje, dokonce živě vidím Šlitra na světové výstavě, jak hraje na různé 
nástroje. Tohle, o čem tu hovoříte, je přece prehistorie a náramně mě zajímá. 

Budiž, máte mít, co jste chtěl, a pokračujme ve čtení ze Sebranky: Tak ještě 
harmonika. Jirka na ni umí sám dobře hrát, kdo by ale potom brnkal na piáno? 
Maruška Nedvídková z kvinty hraje na harmoniku. Opravdu? Nevíš, jestli by s námi 
chtěla hrát? Já se jí zeptám, zařiď to. Maruška nedělala žádné drahoty, naši kluci ji 
přivítali s otevřenou náručí – to obrazně… 

Ona tahle Maruška, dcera rychnovského mlynáře a sestra později 
významného malíře Lumíra Nedvídka, přece byla Šlitrovou studentskou láskou. 
Nemluvě o tom, že pak z ní byla evropsky proslulá pražská docentka Horáková 
v oboru žilního lékařství. Nedávno zemřela, je pochována na rychnovském 
hřbitově. 

To je taky pravda, ale pokračujme: Maruška hrála v našem orchestru stále. To 
už Jirka Ontl převzal part basisty a Sejkus se naučil na trubku, Jarča stíral kytaru jak 
Irmanov. A Dědek? Stále jen zpíval. Zkoušel už saxofon i pozoun, ale darmo mluvit. 
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Já jsem ho jednou, když se učil, poslouchal pod okny. Teprve za čtrnáct dní jsem se 
dozvěděl, že hrál Modravé dálky. 

A orchestr se pomalu stal chloubou třídy. 
Poprvé vystoupil na veřejnosti při dívčí mikulášské 

nadílce, všichni členové pilně cvičili písničky, které jim Jirka 
pilně rozepisoval, chodili do zkoušek - a když už opakuju slova 
- taky pilně. Hráli nejmodernější šlágry, ale i třeba Lásku 
nehněvanou anebo Vyznání lásky. Při Vyznání  hrál  mistrně 
sólo  jak  Paganini  Zdeněk  Šebesta.  Šesta,  to  byla  jeho 
přezdívka, býval o prázdninách průvodcem cizinců v Rychnově a jeho největším 
potěšením  bylo  obklopit  se  haldou  starých  spisů,  odborných  časopisů  a  bádat 
v dějinách svého kraje, zkoumat erby hradů a zámků atd. No a v třídním orchestru, 
jak jsem řekl, byl houslista. 

Já ho znal jako váženého rychnovského právníka, už mezi námi bohužel 
taky není. Ale zpátky ke Šlitrovi – před Vánoci 2008 mně od Vás, pane inženýre, 
přišel balíček se dvěma CD a v něm vložený lístek: Milý příteli, nečekejte 
žádnou HI-FI kvalitu, ty desky byly hodně ohlodané. Nemám, bohužel, přesný 
časový údaj, paměť mi říká o podzimu 1945, nahrávačka byla skutečně 
vlastnoručně vyrobená a jako zesilovač posloužilo rádio dvoulampovka. Od 
všech nahrávek měl duplikáty Šlitr, ale bůhví, jestli se u něj zachovaly. Takže ty 
mé jsou dnes asi unikátem, ovšem jen historické hodnoty. Protože mi každým 
rokem přibývá na hřbetě další křížek, je nejvyšší čas, abych tyto své poklady, 
dosud žárlivě střežené v šuplíku, dal do rukou Vám, který sbíráte střípky 
rychnovské. – S radostí jsem přijal ta dvě cédéčka s historickými nahrávkami – 
první nese název Když se rodil Rychnovský dixieland jazzband a druhé 
Sebranka, fotografie a kresby oktávy B maturitního ročníku 1943 od kvarty do 
maturity. Za vše jsem Vám v mailu poděkoval, a jak víte, zařadil do 
powerpointových prezentací svého DVD průvodce Rychnovem. 

Děkuju, snad jen doplním k té vůbec první nahrávce orchestru Jiřího Šlitra, 
tehdy rodícího se Rychnovského dixielandu, z něhož později vznikl Šlitrův slavný 
Czechoslovak Dixieland Jazz band. Ty snímky byly natočeny amatérsky v bytě 
doktora Frauenberka na malou papírovou desku, určenou pro tehdejší diktafony, a 
proto silný základní šum drážky. Na prvním z nich postupně představuju členy jeho 
orchestru a na konci i Jiřího: Ten mládenec, co hraje na piáno, ačkoliv se ho o to 
nikdo neprosí, se jmenuje Jirka Šlitr. Ale vrátím se do let těsně poválečných - kluci se 
rozjeli do svých povolání, Jirka je začal stahovat, a tak v Czechoslovak Dixieland 
Jazz bandu už v jiném složení, než měli na gymnáziu a pak ve Skuhrově nad Bělou - 
mimochodem kdopak ví, že Šlitr tam založil Rytmickou skupinu Závodního klubu 
Porkertových závodů Skuhrov nad Bělou, tady ji máte na snímku - hráli ti, co ovládali 
nástroje dobře a mohli hrát dixieland. Mezi nimi v onom Czechoslovak Dixieland Jazz 
Bandu, který byl slavný na Mezinárodní výstavě rozhlasu MEVRO 1948, byl i Mirek 
Rücker z rychnovských Chaloupek. Ten přece potom pískal klarinet a saxík u Vlacha, 
ale předčasně umřel. V jednom starém filmu s Vlachem je Mirek vidět dvakrát. 

Dovolte vrátit se do májových dnů roku 1945. To jste dojel za Jiřím 
Šlitrem do Skuhrova nad Bělou. 

Vím, na co narážíte, nikde jsem o tom nepovídal, jen vy o tom víte. To bylo 
jedno z překvapení, které jsem s Jirkou zažil. Tam ve Skuhrově v květnu 1945 na 
kládách ruští vojáci, ti prostí ruští kluci, hráli na harmošku svoje písně. My jsme k nim 
s Jirkou přišli, on si přisednul na ty klády a poločesky polorusky si od nich vypůjčil 
harmošku. Začal na ni preludovat, pak spustil Caravanu, jeden ruský chlapec vzal 
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trumpetu a přidal se k němu! To znamená, že oni i v té době válečné jazzovou hudbu 
znali, takže pro ně Elingtonova Caravana nebyla něco neznámého. 

Na skuhrovském hřbitově v sousedství hrobky Porkertových najdeme 
nenápadný secesní hrob Anny a Rudolfa Janiczkových, babičky a dědečka 
Jiřího Šlitra.  Rudolf  Janiczek  (1860  –  1901)  byl  ředitelem  tabákové  režie 
v Sarajevě, nu a jejich dcerka Pavla Janiczková se vdala za učitele Josefa Šlitra 
ze Zálesní Lhoty na Semilsku, v níž se jim roku 1924 narodil syn Jiří. 

Dík za připomenutí. Vrátím se k Sebrance, tak si říkala naše třída, která 
odmaturovala na Reálném gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou roku 1943 a pro niž 
vytiskla vlastním nákladem Násobilka s.r.o. VII. B kroniku třídy od primy do septimy. 
Na začátku oné knihy se zažloutlými listy ve formátu A4 o této s.r.o. píšu ne jako o 
společnosti s ručením omezeným, ale o společnosti výpomocné, ale i to je kus 
studentské recese, prostě jsme si sami rozmnožovali učební texty a po dvacetníku za 
list prodávali i jiným třídám. Získaný peníz pak posloužil k nákupu materiálu na tisk 
Sebranky. To dílko, rozmnožené na blánách, jsme vytiskli ve 30 exemplářích – pro 
každého spolužáka, třídní profesorku Kateřinu Dostálovou i profesory. Ostatní 
zůstaly  v rezervě  pro  dobu  příští.  Jednu  z těch  Sebranek  tak  dostal  po  návratu 
z koncentračního tábora náš profesor češtiny a francouzštiny Václav Hejn. 

Co takhle zakončit přezdívkami? Co Vy na to? 
Jsem pro. Profesor Václav Hejn měl pozoruhodný zvyk, že nikoho neoslovoval 

jeho jménem, ale přezdívkou. Čím kdo víc vyčníval z průměru, tím měl přezdívek víc. 
Jirka si pečlivě vedl jejich seznam, a tak ještě dnes za něj mohu hrdě oznámit, že jich 
měl ze třídy nejvíc. U mne má zapsáno přezdívek pět, ale u sebe – 32. Tady jsou: 
Svěrák, Číňan, Šibal, Šilhák, Sládek, Šídlo, Šuman, Stěhule, Koďous, Špilar, 
Šmilovský, Střípek, Šlitrák, Šlitřík, Šlitras, Šlejška, Skřivan, Syrovátka, Souček, 
Stýblo, Stejskal, Štichauer, Švihák, Zrubčák, Trdlík, Lump, Lotr, Zločinec, Sluka, 
Trucovník, Lžíčař a le Souffleur. Pro ty, kdo neumějí francouzsky: le souffleur [čteno 
suflér] = foukač skla; přeneseně nápověda, našeptávač. 

 

O RYCHNOVSKÉM HEJTMANOVI 

15. května 2008 byly objeveny ve sklepě rychnovského paneláku ve 
Zborovské ulici náhrobní desky. Byl jsem při tom, soused odtamtud mně řekl, že tam 
leží bez povšimnutí, a tak podávám svědectví: Jsou ze zlikvidovaného hřbitova u 
kaple Proměnění Páně a na nich jména Anna Micková (1833-1904), 
vdova po c. k. hospodářském správci, Marie Micková (1850-1891), 
rozená Melicharová, choť hraběcího lesního, Marie a  Josef 
Rufferovi (na ní je uvedeno, že zemřel ve věku 82 let v roce 1888), 
Františka Kounová (1832-1897, s dodatkem Prachu pokoj, duši 
milost). Poslední z náhrobních desek nese jméno Jan Bartoš (1851- 
1894), c. k. okresní hejtman. Kdo to byl? 

Zkusme  -  v ruce  s knížkou  jeho  syna  významného  vědce 
Františka Michálka Bartoše Vzpomínky husitského pracovníka - připomenout Jana 
Bartoše. Z její první části Rod, rodina, dětství volně vybírejme: 

František Bartoš odkázal synovi Janovi (budoucímu hejtmanovi) mnoho knih, 
mj. celé Dějiny Palackého a Tomkův Dějepis Prahy. „Náš“ 
Jan Bartoš byl první z rodu, který se dostal na studie, a pak 
se těžce protloukal, živ jen tím, co mu na týden mohli dát 
z chalupy v Libuni u Jičína. Odolal velikému pokušení 
chudého  studenta,  aby  se  po  maturitě  dal  jako  nejeden 
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kolega na kněžství, a rozhodl se pro práva. V nesnázích, do kterých předtím zapadl, 
vypomohl mu nejednou strýc František, ale i dobrý kaplan libuňský Václav Rameš. 

„Absolvovav práva, uchytil se Jan Bartoš u politické správy. Vystřídal mnoho 
míst a přišel i do rodného kraje, do Turnova, kde se roku 1885 oženil s Annou, 
dcerou pekaře Josefa Řepky. Nezůstal tu však, nýbrž v prudkém shonu úřednické 
dráhy se stěhoval znovu a znovu. Ve Vysokém Mýtě se jim narodil 1887 první syn 
Josef (†1952), v Rychnově nad Kněžnou 1889 já František Michálek, na Smíchově 
1891 dcera Marie (†1959) a zase v Rychnově 1893 třetí chlapec Jan (†1946). Příští 
rok pak všecky učinil sirotky.“ 

Bezprostředním popudem ke katastrofě byla nepochybně porážka, kterou 
utrpěl v úřadu. Roku 1894 je významný v dějinách Husovy úcty v našem národě. 
V dusném napětí z procesu s Omladinou a z výjimečného stavu se zrodila myšlenka 
velkých oslav Husových po celých Čechách a nabyla neobyčejného ohlasu ve 
veřejnosti. Mířila především na nenáviděného místodržitele jako představitele 
šlechty, která před pěti lety ústy Karla Schwarzenberga prohlásila stoupence M. Jana 
Husa za bandu lupičů a žhářů. Na pokyn Thunův okresní hejtmané všude oslavy 
zakázali.  Otec  však  dal  zabavit  i  místní  týdeník  Podhořan  pro  pěknou  výzvu 
k oslavám a zcela věcný článek o Husovi, pokládaje je nejspíš za odpověď na zákaz. 
Ale státní návladnictví v Hradci Králové zrušilo konfiskaci a 29. června si mohlo 
yydavatelství poslat na hejtmanství pro zabavený náklad, který se vítězně rozlétl po 
městě a okolí. Nazítří, krátce potom, co se vrátil z úřadu, otec skonal. Tak náhle se 
skončila idyla mého dětství v krásném a vlídném městě orlického podhůří… 
Nejkrásnějším kusem té idyly byl asi první náš pobyt v Rychnově. Bydleli jsme u 
Munků v Komenského ulici, kde byla velká zahrada. [Nyní je na tomto místě - v 
průčelí obchodního centra LIMA - pamětní deska F. M. Bartošovi.] Jen z matčiných 
vzpomínek vím, že jsem byl jako děcko mazlíčkem krásné slečny Liehmové, sestry 
cestovatele MUDr. Liehma, z vlastních vzpomínek pak vím, že jsem dovedl chodívat 
kolem krámu dobré paní Cejpkové na náměstí, až vyšla a pozvala Francínka na 
cukrátka…“ 

Máme tu ještě jeden doklad z roku 1892 v tehdejších okresních novinách: C. 
k. okresní hejtman p. J. Bartoš neúčtoval pro sebe žádných výloh za intervenci při 
staniční a pochozí komisi v příčině rychnovsko-solnické dráhy konané a zůstavil 
podnikatelsvu,  chce-li  z té  příčiny  čím  přispěti  ku  zřízení  městského  sirotčince 
v Rychnově n. K. Šlechetný tento skutek, jenž zajisté svědčí o lidumilné povaze pana 
c. k. okres. hejtmana, měl by býti příkladem mnohým jiným. 

To nebyla nostalgie, takový byl život, my si jen evokovali Rychnov před víc 
než 110 lety. Docela nedávno byla znovuinstalována krásná litinová socha 
zmrtrvýchvstalého Krista, objevená ve Zdobnici v Orlických horách - kdysi taky 
bývala na tomto hřbitově. Další zachráněný artefakt – litinový kříž - z tohoto 
zničeného hřbitova zdobí upravený emauzský hrob na novém hřbitově. Na nález 
hřbitovních desek mně vzápětí po nálezu reagoval mailem největší znalec díla 
Františka Michálka Bartoše ThDr. Jaroslav Hrdlička z Husitské teologické fakulty 
Praha: Vážený pane doktore, blahopřeji k zajímavému a skutečně cennému nálezu. 
Navrhuji depozitování v muzeu. Bylo by škoda, kdyby byla zničena!!! Váš dr. J. 
Hrdlička. A co je dál s těmito náhrobními deskami, už vím. Bývalý místostarosta 
města Jaroslav Kos mně 21. května napsal mail, že desky jsou už uloženy na správě 
majetku města. Takže dík. 
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O RYCHNOVÁCÍCH, CO UNESLI 
VÁLEČNOU LOĎ 

5. října 2007 to bylo 90 let, co dva Češi unesli spolu 
s pěti Jihoslovany Francescem Donatem, Petarem 

Gvozdičem, Josefem Pencakem, Leopoldem 
Turšičem a Dušanem Jeriničem torpédový 
člun Tb 11 (Torpedenboot) rakousko-uherské 
armádě ze základny Šibenik na území 
dnešního   Chorvatska.   Ti   dva   Češi   byli 
Bohumil BRKL a Bohumír PETRLA a oba byli pochováni na 

rychnovském hřbitově. Zatímco Petrla je uložen v hrobce Pohlových vpravo u zdi, 
Brkl byl pohřben v roce 1982 do hrobu č. 29/G v centrální části hřbitova, ale jeho 
urna byla odtud odvezena a hrob patří rodině jiné. 

Abychom pochopili jejich čin, připomeňme, že s postupem 1. světové války 
vzrůstala také ve válečném námořnictvu protirakouská nálada, na frontách umíraly 
statisíce nejen rakouských Němců, ale i Chorvatů, Slovinců, Maďarů a Čechů, kteří 

Rakousko-Uhersko  za  svoji  vlast  až  tak  nepovažovali.  V našich 
únoscích zrála myšlenka přeběhnout z rakouské strany 
a přidat se k vytvářeným československým vojskům, 
neboť měli informace o organizování legií v Itálii. 
Proskočily i zprávy o ruské revoluci, vystoupení Ruska z 
války a  o  tom,  že  v zázemí  byl  hlad.  Přečtěme  si z 
lístku, odeslaného z Dobrého v Orlických horách 
infanteristovi Františku Maršíkovi na adresu Landsturm, 

Batalion 91, 2. kumpanie, 4. cuk: „Jest u nás veliká drahota a říká se, 
že bude ještě větší. Jednou tak všecko drahé a výdělek žádný, tak že 
je teskno chudému člověku tak jako Vám na té vojně.“ 

Nejdřív o únosu. Se dvěma knihami v rukou (Josef Juza Čs. legionáři okresu 
Rychnov nad Kněžnou, vydal OkÚ a SOA Rychnov nad Kněžnou 1988, a Dušan 
Tomášek Únos válečné lodě, vydala Epocha 2004) a s textem Milana Jelínka na 
http://web.uhk.cz/warships/ volně uvádějme fakta k činu, o jehož protagonistech není 
zmínka v knize Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Sorry. 

5. října 1917 ve 4 hodiny ráno se podařilo sedmi únoscům, z nichž byli oba 
ausgerechnet Rychnováci, překvapit a zneškodnit bez krveprolití trojnásobnou 
přesilu německých a maďarských členů posádky, přeplout s lodí přes Jaderské moře 
a odevzdat ji s plnou výzbrojí i zajatci včetně kapitána protivníkům Rakousko- 
Uherska. O půl dvanácté zakotvili před Porto Recanati a do Ancony, to už s italským 
důstojníkem na můstku, dopluli nedlouho po poledni. S veškerou výzbrojí, ale také s 
novým, Italům ještě neznámým přístrojem na vytváření umělé mlhy, mapou 
rakousko-uherských minových polích Jadranu, signální knihou a lodní pokladnou. 

S Komenským pojďme virtuálně na torpédovku TB 11: výtlak 115 t, délka 43.3 
m, šířka 4,4 m, rychlost 28 uzlů, výzbroj dvě děla a dva torpédomety, 
posádka 28 mužů. Na přídi velitelský můstek se strojní puškou a před 
ním torpédomet, za můstkem nástavba kotelny a strojovny, dva 
čtyřmetrové komíny, větrací roury, budka kuchyňky, za ní hlavní 
stožár s lanovím, záložní velitelské stanoviště, dál pak kanóny, krytý 
vchod k důstojníkům a vzadu opět torpédomet. V podpalubí kotevní 
prostor,   skladiště,   kajuty   důstojníků,   vrchního   strojmistra,   jeho 

http://web.uhk.cz/warships/
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zástupce a mužstva s malou radiotelegrafní kajutou, kajuta strojníka a topičů, kotelna 
a strojovna. Dole sklad torpéd, pod kotelnou a  strojovnou  zásoby  nafty  a 
vody. Posláním torpédovky byly průzkumné plavby, ničení nepřátelských min a 
kladení vlastních minových polí, eskortní služba pro transportní lodě a ponorky, 
doprovázení křižníků a pomoc při zásobování pozorovacích, signalizačních a 
rádiových stanic. Dokumenty o této události jsou uloženy zejména ve vídeňských 
fondech válečného archivu, zůstal dobový tisk a záznamy z jednání parlamentu ve 
Vídni a Budapešti. 

A teď přejděme k našim hrdinům. Kdo to byli? 
Bohumil Brkl (*1890 Záchlumí - †1982 Hradec Králové) se na podzim 1913 

vrátil po 54 měsících služby u námořnictva (kvůli tzv. balkánské válce musel 
přesluhovat) do své domovské obce Rychnov nad Kněžnou ke svým rodičům. Jako 
dobrý strojník a rozhodný muž získal v tomto městě místo vedoucího filiálky 
žamberské Stejskalovy mechanické dílny ve Vašátkově ulici čp. 80, nynější Panské 
ulici, hned nad Národním domem; malý detail: Jeho bratr Josef Brkl byl v té době 
prvním náměstkem žamberského starosty ze strany živnostenské. Na  jejím 
reklamním štítu vedle výkladní skříně bylo napsáno SKLAD KOL a DÍLNA PRO 
OPRAVY KOL a na reklamním stojanu před krámem SPORTOVNÍ ZÁVOD 
BOHUMIL BRKL. 

Jenže už začátkem 1. světové války narukoval a byl přidělen na torpédový 
člun Tb 11 jako druhý torpédista a po několika měsících se stal velitelem zadního 
torpédometu. O  únosu  byla  řeč,  a  tak  dodejme,  že  v prosinci  1917  –  společně 
s kamarádem Petrlou – podal přihlášku do československého vojska, v dubnu 1918 
složil jako voják československého národního vojska slib věrnosti a vrátil se s ním 
jako italský legionář v prosinci 1918 do Rychnova. Pak ještě bojoval na Slovensku 
proti Maďarům, v květnu 1919 tam byl raněn, po vyléčení se vrátil ke své jednotce, 
do civilu byl propuštěn v říjnu 1919, v Rychnově pak ještě nějaký čas pracoval a 
odstěhoval se natrvalo do Hradce Králové. Přeskočme desítky let - tam se za 2. 
světové války účastnil protinacistického odboje, prošel i Terezínem a v květnu 1945 
se vrátil domů. Až do důchodu pokračoval v úřednické kariéře a ve stáří žil jako 
nenápadný, vlídný, pozorný a už trochu schoulený pán s věnečkem vlasů kolem 
hlavy a brejličkami. V Hradci zemřel 30. dubna 1982 a pochován byl, jak už víme, u 
nás. 

Dovolte dokreslující odbočku: V době, kdy došlo na TB 11 ke vzpouře, měl na 
nedaleké pevnůstce sv. Mikuláše, která střežila vjezd do přístavu, službu námořník 
Jaromír Vítek. Také on trávil poslední léta svého života v Hradci Králové, taktak 
chodil o berlích a bydlel se svou družkou chorvatské národnosti. O vzpouře na TB 11 
vyprávěl: „Torpédovka byla zádí asi 30 metrů od pevnosti a byla dost dobře vidět, 
protože začínalo svítat. Slyšel jsem, jak posádka loď připravuje k vyplutí. Totiž každá 
malá loď, když se roztápěly její stroje, dělala hrozný rámus – párou přepouštěnou od 
kotlů ke strojům, která  zdvíhala pojistné ventily, hrčelo chlazení kondenzátoru a 
v kotelně se točil ventilátor… Já jsem neměl za povinnost dávat na loď signál a ptát 
se, k čemu nebo kam se torpédovka chystá, to měly za úkol baterie dál od vjezdu, na 
ostrovech před přístavem, nadto mi její počínání nebylo divné, prostě vypadalo to, 
jako když se torpédovka chystá na běžné vyplutí. To až později, ze šuškandy, jsem 
se dozvěděl, co se vlastně stalo.“ 

Tím druhým únoscem z Rychnova byl Bohumír Petrla (*1887 Čejč - †1974 
Rychnov nad Kněžnou). Co o něm víme: V červenci 1914 nastoupil na torpédovku 
Tb 11 - po důstojnících a strojmistrech – jako pátá nejvyšší šarže a na ní se setkal s 
Bohumilem Brklem z Rychnova. Oba se, jak už víme, vrátili v prosinci 1918 jako 
legionáři do Československé republiky. Bohumír Petrla se usadil u nás v Rychnově, 
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oženil se a my dodáme, že tu kamarádovu mechanickou dílnu pak později 
provozoval. 

Se známými Rychnováky na jaře 2008 slovo dalo slovo, a tak po 
desítkách let od onoho únosu předávám, co vím: Oba si 91letá Božena 
Švarcová, kdysi nadšená sokolka a i teď pořád čilá, dobře pamatuje. 
Jaroslav Kos, donedávna místostarosta města, na Bohumíra Petrlu 
vzpomněl s tím, že ho znal, když v tom domě měl obchod, ale  už 
nevěděl jaký, a že z toho krámu byla později mototechna, kde prodával. 
A    potom    že    pracoval    jako    soustružník    u    Augustýna    Hejčla 
v Kovodružstvu Lipovka. S dalším svědectvím přišel ke mně domů Karel Hejčl, 
synovec onoho Augustýna: Petrla že míval na Panské ulici obchod a dílnu na 
velocipedy i šicí stroje a pak že s ním v Kovodružstvu pracoval u soustruhu. A že byl 
příjemný, sympatický, vždycky poradil, ale nepamatoval se, že by se někdy mluvilo o 
tom, že byl na lodi. Ještě doplním, co vím od bývalé učitelky z rychnovské mateřské 
školky Doubravky Tumpachové - Petrlovy dobře znala ze sousedství jako zanícené 
sokoly; to ostatně koresponduje s faktem, že v Brně, kam Bohumír Petrla nastoupil 
po vyučení, byl i významným sokolským činovníkem. 

Zamailoval mně i Karel Bašek, kdysi můj žák na rychnovské průmyslovce. 
Raději volně převyprávím - děkuje společně s matkou, za materiály o Bohumíru 
Petrlovi s tím, že mnoho podrobností, především týkajících se únosu válečné lodi,  
nevěděli, jsou za ně rádi a zároveň hrdí na činy poměrně blízkého příbuzného. 
„Strejda a teta se k nám jako dětem z příbuzenstva pěkně chovali. Strejda byl 
velice šikovný řemeslník-strojař a vždy si ho budu pamatovat jako rodinného 
opraváře. Už jako malý a především pak jako student průmyslovky jsem moc rád 
chodil do jeho dílny v mezipatře jejich domu, velmi dobře vybavené stroji, přístroji 
a nářadím k opravám kol, šicích strojů a dalších domácích zařízení. Podle slov 
mé matky měli v přízemí prodejnu kol a šicích strojů. Já ji sice nepamatuji, ale 
zřejmě to bylo před válkou až do doby, než jim komunisti tuto živnost zkonfiskovali a 
zřídili tam mototechnu. Nemůžu nevzpomenout, jak mě strejda v době, kdy už neměl 
síly ve své dílničce pracovat, do ní pozval, abych si vybral něco z jeho nářadí, které 
se mně bude hodit. Bylo to prý za odměnu, že jsem odmalička obdivoval jeho práci a 
dílnu, a tudíž věděl, že se tyto věci dostanou do dobrých rukou. Byl jsem tenkrát na 
tuto nabídku moc hrdý, samozřejmě jsem si vybral a mnohé z tohoto nářadí 
používám dodnes. Nejednou si tak při práci v mé dílničce vzpomenu na tohoto 
řemeslně zdatného a laskavého člověka. Bohužel o žádných materiálech z jeho 
odbojové činnosti, ať už to jsou vyznamenání, medaile či fotografie, nevíme. 
Pamatuju si jen matně na nějaký obrázek v uniformě, který visel na zdi v jejich 
kuchyni, ale to je vše. Nikdy o svých hrdinských činech v 1. světové válce nemluvil. I 
to svědčí o jeho skromnosti, se kterou jsem se po celou dobu, co jsem ho znal, 
setkával.“ 

Ozvala se i Jaroslava Pospíšilová z Muzea východních Čech v Hradci Králové 
s tím, že ve svých materiálech nalezla jméno Bohumila Brkla v souvislosti s 
odbojovou organizací, která byla vybudována kolem paravýsadku Barium. 

Hrdinský čin těchto Rychnováků byl během půlstoletí oceněn 
Československým válečným křížem, vyznamenáním a pamětní medailí Per Merito di 
Guerra, italským válečným křížem, vyznamenáními dohodových států, mj. Fattiche di 
Guerra a Unita d´Italia, stříbrnou medailí národního odboje na Jadranu 1914-1918 
z roku 1956 a Čestným odznakem Svazu protifašistických bojovníků. 

Dušan Tomášek si pak povzdechl, že byly - a doufá, že i nadále jsou uloženy - 
v rodinných krabicích spolu s několika fotografiemi a korespondenčními lístky, 
knoflíkem s kotvičkou a ústřižkem ubrusu, který posloužil jako bílá vlajka míru na 
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hlavním stěžni… S tím kontrastují slova Jaroslava Kosa: „Hledal jsem ta 
vyznamenání v rychnovském muzeu, kam byla někdy v 70. letech jednomu 
pracovníkovi odevzdána. Bohužel nic tam není.“  

A torpédovka Tb 11? Italové ji nijak neupravili ani 
nepřezbrojili, pod jménem Francesco Rismondo zařadili do 
válečného loďstva, do konce války sloužila jako eskortní 
plavidlo, už se nezúčastnila žádné bojové akce a potom ji 
námořní správa využívala k testování různých konstrukčních 
materiálů. 1920 byla odzbrojena, upravena na majákovou 
loď, až v roce 1925 ukončila službu a byla rozebrána. 

P. S. Z webového chatu, věnovaného únosu torpédovky Tb 11, cituju dva 
příspěvky: Dan 18. 12. 2006: Inu zradil císaře a vlast. 90 procent jeho spolubojovníků 
přísaze dostálo. Takové "muže" každá armáda věší. Bobík 19. 12. 2006: Císaře jistě, 
možná i nemocné mocnářství, ale vlast nikoliv. Ostatně díky lidem s tímto smýšlením 
máme samostatný stát. Mno, ale jistě vždyť i ty policajti, co si v listopadu ´89 užívali 
pendrekovanou, byli věrní svému státu, že? Tedy dle vašich kriterii ti správní... 

Abych se přiznal, jsem spokojený, že jsem ten špatný. 
 

RUDLA MILOVAL LOKOMOTIVY 

66. narozeniny Rychnováka Rudolfa Rokla, 
jemuž se v Rychnově říkalo Rudla a v jejich 
rodině Rudlík, si připomeneme 16. prosince 2007, 
ale jak krátce a neotřele vystihnout tuto osobnost? 
Jeho  maminku   jsem   znal   jako   prodavačku 
v obchodu s textilem a koberci na rohu 
Komenského ulice a Starého náměstí – pardon, 
tehdy za komunistického režimu náměstí Zdeňka 

Nejedlého. A tatínek? Připomeňme aspoň, že založil v roce 1936 Roklovo klavírní 
kvarteto. Nu a náš Rudla? Noblesní klavírista, improvizující jazzman, klasicky 
vzdělaný konzervatorista, spolehlivý doprovázeč popových hvězd a nezapomeňme - 
žák rychnovské profesorky hudby Věry Jelínkové, jehož život skončil po těžké 
nemoci 23. září 1997. 

Televizní divák si vybaví 29. duben 2004, kdy televize dávala 27minutový 
pořad Potomci slavných, věnovaný Rudolfu Roklovi a jeho blízkým. Na fotografii, 
kterou jsem kdysi pořídil v pražském Divadle hudby, v němž se křtilo při natáčení 
Tobogánu jeho CD (gratulovaly mu tam i Helena Vondráčková, Eva Pilarová a Jitka 
Zelenková) a kde jsem byl jediným Rychnovákem. A protože na ní vidíme Rudolfa 
Rokla s Karlem Gottem, tak dovolte volně uvést Gottova slova z jiného pořadu: Bez 
Rudolfa Rokla by můj začátek vypadal asi úplně jinak, protože on byl geniální 
klavírista, vynikající jazzman, ačkoliv vystudoval konzervatoř a akademii, a mohl hrát 
skvěle klasiku. Rachmaninov byl například takovým jeho oblíbeným skladatelem, ale 
hrál piano jako Oscar Peterson. Tento člověk neopovrhoval popovým zpěvákem, 
tenorem, který se směroval spíš na kantilénu, byl jeden z těch, který mně 
doporučoval jít na konzervatoř. Že je sice hezký, že zpíváš jazz, že máme společně 
rádi jazz, ale já v tobě slyším takovýho zatím utajeného tenora. Takového, že by bylo 
škoda nepracovat na tom hlase. 

A kdo se chce o Rudolfu Roklovi dočíst něco jiného, doporučuju knihu Tomáše 
Slámy (ostatně rodáka z nedalekého Kostelce nad Orlicí) „Ze života jednoho pořadu“, 
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rozumí se rozhlasového Tobogánu. Tam se mj. píše, že Rudolf Rokl miloval 
lokomotivy. Aha, vy jste zvědaví, o čem tam tehdy v Praze byla řeč? Tak tedy citace: 
Přímý přenos se blížil ke konci. „Můžeš se ještě na něco těšit, Rudolfe?“ „Ale ano. 
Pozítří jedu na lokomotivě do Košic. Máme tam koncert. Kapela jede autobusem a 
Karel Gott letí letadlem.“ Karel Gott uslyšel své jméno, vstoupil na pódium, aby svým 
hlasem pozdravil nově nabytý hlas Rudolfa Rokla. Než zaznělo belcanto, namítám: 
„Nezlob se, Karle, Rudla se trmácí do Košic na lokomotivě, kluci autobusem a ty 
letadlem. Není to primadonství?“ „Není,“ odpověděl pohotově Karel Gott, „já letím 
proto, abych mohl přivítat Rudlu na nádraží, až přijede na lokomotivě.“ 

Rudolfu  Roklovi  –  a  stejně  tak  Jiřímu  Šlitrovi  –  byla  slavnostně odhalena 
23. března 2002 busta před gymnáziem v parku Legií u příležitosti 9. ročníku Šlitrova, 
to za účasti mj. autora obou artefaktů sochaře Vladimíra Preclíka a Jiřího Suchého. 
Mluvili jsme o Rudolfu Roklovi, jeho mamince i tatínkovi a končeme jeho bratrem 
Jiřím Roklem - je současným starostou města. S úctou dodávám, že jeho manželka 
Václava Roklová je pečlivou strážkyní odkazu svého švagra Rudly a má neuvěřitelně 
pečlivě shromážděné materiály. 

P. S. Nu a právě teď v listopadu 2007, kdy to píšu, tedy měsíc před 66. 
nedožitými narozeninami Rudolfa Rokla, jsem dostal od Rudolfa Zrůbka k 
překopírování vytahaný magnetofonový pásek s naprosto neznámou Roklovou 
nahrávkou Jaruščiny polky rychnovského etnografa a folkloristy, teď už stařičkého 
doktora Rudolfa Zrůbka. 

 

O RUDLÍKOVI S JEHO ŠVAGROVOU 
VÁCLAVA ROKLOVÁ O RUDOLFU ROKLOVI 

 
Paní Roklová, vy jste – bez nadsázky – 

opatrovatelkou odkazu Rudolfa Rokla. Váš pečlivě 
uspořádaný archiv dokumentů o něm je unikátní, a tak 
první otázka je nasnadě: Prosím proto pár slov o počátcích 
jeho muzikantství. 

Ráda. Rudolf Rokl, v naší rodině mile oslovovaný Rudlík, 
se narodil 16. prosince 1941 v Rychnově. Už ve čtyřech letech začal brnkat na klavír, 
v pěti přehrával bayerku, v sedmi letech – to se psal rok 1948 - natočil v ostravském 
rozhlase svou  první  desku  a  vyhrál  celostátní  soutěž  malých  klavíristů,  to  také 
v Ostravě. V osmi se už učil hrát na klavír u rychnovské profesorky Věry Jelínkové- 
Šoršové, docházel k ní do svých 14 let. Snad malý detail: Cvičil denně. 

Kdo malého Rudolfa Rokla objevil? 
V roce 1953 v Rychnově nad Kněžnou koncertoval profesor František Rauch a 

právě tehdy 12letý Rudlík měl možnost Františku Rauchovi zahrát. Ten jeho hrou byl 
tak nadšen, že si ho vzal za svého žáka a začal připravovat k přijímacím zkouškám 
na Pražskou státní konzervatoř.. Roku 1955 mu bylo čtrnáct 
let, když na ní začal studovat hru na klavír, skladbu a 
dirigování u Taťány Kubáňové. Bydlel v podnájmu a každé 
ráno chodil do Rudolfina cvičit hru na klavír. 

V této době začal hostovat v orchestru Karla 
Vlacha, 3. října 1958 s ním vystoupil sólově a tři týdny 
poté byl pozván na přehlídku mladých talentů při 
mezinárodním festivalu zábavné a taneční hudby v 
Praze. 
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To je pravda. Snad dodám, že tenkrát šéfoval pražské konzervatoři Václav 
Holzknecht a nepřipadalo v úvahu, aby posluchači hráli jazz nebo taneční muziku. 
Rudlík dostal zcela výjimečně od pana profesora Holzknechta písemné povolení, že 
s orchestrem Karla Vlacha hrát může. 

Pak přišla soutěž Hledáme písničku a zde dostal od Jiřího Šlitra, ostatně 
taky Rychnováka, nabídku na alternaci do právě otevřené Laterny magiky. 

S ním stál u prvních krůčků TOČR, tedy tanečního orchestru 
Československého rozhlasu, v letech 1959 – 1962 zde Rudolf působil jako pianista a 
od r. 1964 se stal jeho stálým členem. Lásku projevoval nejen hudbě vážné, kde 
miloval zejména staré mistry klasiky Bacha, Händela či impresionisty Debussyho a 
Ravela, rád hrál Ježkovy písně. Avšak jeho okouzlení jazzem bylo nezměrné, chtěl 
se totiž vyjádřit přirozeně, moderně, zkrátka po svém. Vyjma jazzu ale hrál také 
dobré šlágry a western music. 

Jako jazzový klavírista hrál poprvé se studentskou kapelou v hotelu 
Savoy ve Špindlerově Mlýně a pak přišel Luděk Hulan. 

Ano, v roce 1958 ho uslyšel kontrabasista Luděk Hulan a ten ho přivedl do 
okruhu jazzových hudebníků, které kolem sebe soustřeďoval. Od této doby se 
věnoval jazzu systematicky v tehdy vzniklém a později slavném Jazzovém triu Luděk 
Hulan – kontrabas, Ivan Dominák - bicí a Rudolf Rokl – klavír a předváděli vynikající 
sólistické improvizační výkony. Poprvé se Rudlík s tímto triem představil na jam- 
sessions v Redutě. Společně také slavili úspěchy mimo jiné v Paříži a v Kolíně na 
Rýnem, kde se s největším ohlasem setkal Valčík pro Charlie Chaplina, ten tam také 
natočili. Později přestoupili společně do nově utvořeného Orchestru 
Československého   rozhlasu,   poté   navázal   pravidelnou   a   plodnou   spolupráci 
s legendárním jazzovým Studiem 5, kde pořídil své první rozhlasové nahrávky. 

Tam někdy byl první kontakt s Karlem Gottem. 
To je pravda, psal se rok 1958, kdy se seznámil s tehdy začínajícím Karlem 

Gottem. Stali se nerozlučnými přáteli a spolupracovníky, kteří se na ničem nemuseli 
domlouvat. Stačil jeden jediný pohled a oba věděli, na čem jsou. 

Prosím zpět ke studiu: 24. září 1960, to bylo Rudolfovi Roklovi 
devatenáct, ukončil absolventským klavírním koncertem svá studia na Státní 
pražské konzervatoři. 

Dva roky 1960–1962 ještě studoval AMU u profesora Františka Raucha. V této 
době hrál v divadlech Semafor i Apollo a hrál i jako sólista s jazzovým orchestrem 
Československého rozhlasu pod vedením Karla Krautgartnera. V sezóně 1964–1965 
hrál v orchestru divadla Semafor, v letech 1964 - 1967 byl stálým členem tanečního 
orchestru Českoslovnského rozhlasu jako člen jazzového studia. V roce 1966 se stal 
finalistou mezinárodní jazzové interpretační soutěže ve Vídni, hrál na večerech 
poezie v Redutě a s přibývajícím časem se stále více orientoval na oblast populární 
hudby. 

A v té době byla svatba. 
16. července 1966 se oženil s Giovannou Fassatiovou. Její otec, pocházející 

z Florencie, si vzal za ženu Češku, se kterou se poznal ve Vídni. Temperamentní 
Giovanna se narodila v Praze a pak studovala režii na FAMU. Čtrnáct dní před 
odletem na půlroční angažmá s Karlem Gottem do Las Vegas se jim narodil syn 
Patrik. Ten pak vystudoval práva a dnes je moderátorem soukromého rádia. 

V roce 1976 nastal v jeho životě další obrat. 
V onom roce na poslední chvíli zaskočil za klavíristu Jaromíra Klempíře, který 

utrpěl při autonehodě komplikované zranění, když měl odletět na půlroční angažmá 
do Las Vegas. Po návratu ze zámoří se Rudolf Rokl stal nepostradatelným členem 
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orchestru  Ladislava  Štaidla  a  této  kapele  -  byť  už  pod  jiným  jménem  KGB 
(KarelGottBand) - zůstal věrný až do své předčasné smrti. 
          Postupem času se stal nejen jedním z našich nejvyhledávanějších 
klavíristů, ale současně také aranžérů. Především romantický repertoár či 
skladby na pomezí populární a vážné hudby jsou ve zpěvníku Karla Gotta 
s jeho aranžérským a interpretačním vkladem spjaty zcela neodmyslitelně. 

To ano, s kytaristou Pavlem Fořtem vytvořil dokonalé muzikantské zázemí pro 
komorní divadelní recitály Jitky Zelenkové a natočil s ní rovněž vroucně intimní, ve 
své podstatě akustické album. Koncem 70. let natočil v rozhlasovém studiu rozsáhlý 
cyklus svých vlastních jazzových skladeb, začal se věnovat aranžérským úpravám, 
transkripcím a interpretaci posluchačsky vděčných skladeb z dílny světových klasiků 
a koncertům komorní hudby. Byl sólistou v Mozartově klavírním koncertu C dur a 
v Haydnově klavírním koncertu D dur, které provedl hned s několika respektovanými 
hudebními tělesy - Jihočeským státním symfonickým orchestrem, náchodským 
Komorním orchestrem, Státním symfonickým orchestrem Gottwaldov či Státním 
symfonickým orchestrem Pardubice. 

Už začátkem 60. let natočil s orchestrem TOČR Gershwinovu Rhapsody 
In Blue, k níž se s odstupem času – to se psal už rok 1987 – vrátil na 
koncertním pódiu ve spolupráci s ostravskou Janáčkovou filharmonií. 

S Karlem Růžičkou hráli společně na dva klavíry na Mezinárodním jazzovém 
festivalu v Lucerně, působil v někdejším televizním Studiu M a v pořadu Pro hudbu 
dveře dokořán. Výrazně se uplatnil na stovkách gramofonových nahrávek, proto 
jenom telegraficky a bez nároku na úplnost: Podílel se na průkopnickém albu Jazz 
Goes To Beat, hrál na první desce Evy Olmerové, s Josefem Votrubou a TOČREM 
natočil v roce 1973 první domácí kvadrofonní album Variace a pro moskevskou 
Melodiji nahrál vážnou hudbu. Vedle více než 30leté spolupráce s Karlem Gottem 
vytvořil také vlastní alba: Díky Tobě jsem se znovu narodil – rok 1976, zde hraje na 
různé klávesové nástroje, Jak já to cítím (roku 1983), následovalo dvanáct velkých 
romantických skladeb - ty všechny si aranžoval sám, důraz byl kladen na dřevěný 
klavír, Hold klasikům (Karel Gott, Josef Suk a Rudolf Rokl) a Věci blízké mému srdci 
- pro ně upravil skladby z odkazů Mistrů klasiky. 

To je něco neuvěřitelného, co vytvořil. Klobouk dolů. Omlouvám 
se, že se dotknu jeho jakési 13. komnaty. Vím, že byl od mládí silným kuřákem. 

Vím,  na  co  narážíte  -  v roce  1977  začal  chraptět,  ale  jeho  okolí  tomu 
nepřikládalo velkou váhu. Karel Gott byl první, kdo pojal podezření, že něco není 
v pořádku.  Lékaři  Rudlovi  záhy  objevili  na  hlasivce  karcinom  a  ten  musel  ven. 
Z cigaret  přešel  na  dýmku  a  vypadalo  to,  že  mu  již  nic  nehrozí.  V  roce  1986 
koncertoval v Polsku, postiženém černobylskou tragédií. Do nemocnice musel znovu 
a byl mu odstraněn hrtan, takže ztratil hlas. Šest dní po operaci už natáčel v televizi a 
za deset dní koncertoval s Karlem Gottem v Německu. Naštěstí mu zůstaly prsty 
k tomu, aby rozdával lidem radost z muziky hrou na klavír. I když věděl, co je to 
strach a že ho zákeřná nemoc může jednou pokořit, hrál stále jako o život. Bylo mu 
jedno, zda je to jazz, pop nebo klasika. 

6. dubna 1995 mu byla provedena transplantace hlasivky a stal se 
zázrak. Lékařům se podařilo s pomocí speciálního zařízení, dovezeného z USA, 
vrátit mu po devíti letech hlas. Měsíc poté již mohl opět mluvit. 27. května si 
s ním Tomáš Sláma povídal v přímém přenosu rozhlasového Tobogánu. Byl 
jsem při tom, a tak mohu potvrdit, že zde poprvé promluvil k veřejnosti slovy: 
„Já jsem Rudolf Rokl a mám Vás strašně moc rád.“ 

Já vím, že jste tam byl, ostatně máme od Vás fotografii, kterou jste tam pořídil 
– je  na  ní  Rudolf  s Karlem  Gottem.  A  Rudolf  hrál  dál,  miloval  potlesk  svých 
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posluchačů, kterým rozdával radost. Nikdo, ani on sám, ale netušil, jak málo života 
mu zbývá. Svého milovaného Rachmaninova si zahrál na výročním koncertu Jitky 
Zelenkové a těšil se, že bude doprovázet Karla Gotta na jeho delším turné. Poslední 
vánoční CD disk dokončoval 2. září v Bratislavě. Muzikanti chtěli natáčení přerušit, 
aby si odpočinul, ale on je „dotlačil“ k jeho dokončení. Tři týdny před smrtí. A to ještě 
z nemocnice, kam ulehl, šel na reverz hrát koncert, protože to slíbil paní Baudyšové 
z Nadace pro ohrožené děti…11. září 1997 jsme obdrželi strašnou zprávu o rakovině 
jícnu a 23. září Rudlík zemřel - bylo mu 56 let. Rozloučení s ním se konalo v Praze 
30. září. 

Ve stejném roce jako on zemřel i profesor Josef Švejcar, lady Diana, 
Matka Tereza, módní návrhář Gianni Versace, zpěvák Petr Novák, spisovatelé 
František Kožík a Bohumil Hrabal… 

Po Rudolfu Roklovi zůstaly stovky unikátních nahrávek, z nichž ty nejlepší 
nedávno vyšly na hudebním albu 20x R. Rokl. Rudlík byl nesmírně skromný, pokorný 
člověk a neobyčejně pracovitý. Muzikanti si jej nesmírně vážili, nikdy nedal najevo, 
že ho něco bolí nebo trápí. Sám Karel Růžička, jeho kamarád, spolužák a náš přední 
jazzový klavírista a skladatel, o něm říká, že jako klavírista byl ojedinělý, výjimečný a 
že jak jazz, tak klasiku hrál brilantně, což každému není dáno. 

 

NEZAOPATŘENÝ BÝK 
V ROZSUDKU JMÉNEM REPUBLIKY 

 
Když o Přelouči pověst říká, 

že tam měšťané tahali vola na věž, aby 
spásl trávu, můžeme to brát s humorem. 
Když ale na rychnovském Starém náměstí 
býk vletěl do výlohy, tak to je pravda 
pravdoucí.  Bylo  z toho  řízení  nejdřív  u 
okresního soudu a pak v červnu 1932 u odvolacího Krajského 

soudu v Hradci Králové. Nebývá běžné, aby se takové doklady dochovaly, ale stalo 
se, a tak s Janem Ámosem věrně a názorně citujeme i s původní interpunkcí: 

 
Rozsudek j m é n e m r e p u b l i k y. 

 
Krajský soud v Hradci Králové jako odvolací soud v přestupcích uznal 

dne 23. června 1932 při odvolacím řízení 72letého rolníka v Lupenici  Františka 
Šklíby, 39letého čeledína v Lupenici Rudolfa Doležala, 18letého číšníka v Rychnově 
nad Kněžnou Františka Kozla o výroku o vině, trestu a nákladech právního 
zastupování a nákladů pro přestupek  § 431, dle § tr. ř. k trestu peněžitému 50 Kč, 
v případě nedobytnosti vězení 3 dnů podmíněně, dle § 389 tr. ř. k náhradě nákladů 
trestního řízení a dle § 339 tr. ř. k úhradě úhrad právního zastupování soukr. 
účastníka Jana Polívky, v obnosu 400 Kč odsouzeni, takto právem: Odvolání do viny 
se vyhovuje a rozsudek prvního soudu se mění. 

Dle § 259/2 tr.ř. zprošťují se z obžaloby na ně vznesené pro přestupek 
§ 43, jehož se měli dopustiti tím, že dne 24. 10. 1931 v Rychnově nad Kněžnou 
řádně a bezpečně býka neopatřili, že tím dopustili se jednání, o němž každý snadno 
poznati, podle přirozených jeho následků a zvláštních poměrů, že jím může 
způsobiti, nebo zvětšiti nebezpečí života, zdraví nebo tělesné bezpečnosti lidí, při 
čemž  žádná  škoda  nevznikla.  Tím  jest  vyřízeno  odvolání  co  do  trestu.  Soukr. 
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účastník Jan Polívka se svým nárokem dle § 366 tr. ř. poukazuje se na pořad práva 
civilního. 

Odvolací soud vychází ze zjištění prvého soudu. Soud I. stolice zjistil, že dne 
24. října 1931 obžalovaní vedli býka do Rychnova n. Kn. na váhu, že býk ten měl 
pytel přes oči a veden byl za rohy na dvou vazácích, býk ten u váhy městské se 
něčeho ulekl, splašil a vrazil do krámu Polívkové a Jana Polívky a způsobil škodu na 
věcech. Soud prvé stolice shledal provinění obžalovaných v tom, že býk nebyl 
opatřen pouty na nohách, že splašiv se, utekl a ohrožoval bezpečnost lidí. Jisto jest, 
že býk náležel obžalovanému Františku Šklíbovi, byl v jeho detenci, dále tento 
obžalovaný jako majitel domácího zvířete dal jej odvést ze své usedlosti do 
Rychnova n.Kn. Není nějak prokázáno, že by obžalovaný František Šklíba věděl, že 
tento býk má zlou vlastnost: jedná se o domácí dobytče, vyvedené ze stáje, které se 
splašilo  nezvyklostí  na  lidi  a  okolí.  Druzí  obžalovaní  /Doležal  a  Kozel/  jednali 
z příkazu Františka Šklíby jako obžalovaného, jako osoby námezdné, jimž zvíře 
nenáleželo, nejsou tedy zodpovědni za to, že majitel zvíře nezaopatřil a byli také 
zproštěni / § 259/2 tr.ř./ 

Krajský soud v Hradci Králové oddělení VI. dne 23. června 1932. 
My dodáme, že Polívkovi měli svůj obchod 

v domě Poláčkových – při pohledu ze Starého 
náměstí v levé dolní části. Starý pan Polívka 
potom  vypravoval,  proč  tam  býk  vpadl:  Před 
krámem stála šilhavá a rezatá Berta (mladší sestra budoucího spisovatele Karla 

Poláčka), býk se jí lekl, a proto mu vletěl do výlohy. Fakt 
však určitě je, že si tu spoušť pan majitel nechal 
vyfotografovat, ty snímky se dochovaly a my se na ně 
můžeme dívat. Kdo měl málo jednoho býka, posloužíme 
fotografií dvou volů před rychnovským nádražím. Ta byla 
odeslána jako pohlednice s textem na druhé straně tatínkovi 

na frontu první světové války 19. června 1916: Milý tatínku, přijměte od nás pozdrav 
a vzpomínku. Tady Vám zasiláme p. Matouška a voly co koupil, 2 tisíce ho stály, 
jeden jako druhy… 

Doplňme, že jméno syna pana Polívky je v knize Karla Poláčka Michelup a 
motocykl: Nalezl jsem si přítele, nazývá se Polívka Jan a půjde do kvinty. Probíráme 
spolu rovnice druhého stupně, které budeme mít napřesrok. Jeho otec je myslivcem 
a tam se učíme. My víme, že Karel Poláček pak zemřel za 2. světové války na 
pochodu smrti a onen Jan Polívka byl vězněn v Terezíně. 

 

NEJEN O POSLEDNÍ SOUDNIČCE 
KARLA POLÁČKA 

PSÁNO V DEN 67. VÝROČÍ JEHO SMRTI (21. 1. 1945) A 
ROCE, KDY UPLYNE 120 LET OD JEHO NAROZENÍ 

 
Spisovatel a novinář Achille Gregor (1910-1998), 

synovec Karla Poláčka, věnoval ve své knize „Život je 
pes - a já mám psy rád“ kapitolu Dvě minuty ticha 
svým návštěvám za 2. světové války u Karla Poláčka 
ve Švédské ulici 27, Praha – Smíchov. Z ní citujeme 
část  k 5.  červenci 1943  (K. P.  byl  se  svou  družkou 

Dorou Vaňákovou odtransportován do Terezína o dva dny dřív):  
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 Okovy, jakožto odznak otroctví, náleží do 

okruhu romantických představ. Ve skutečnosti však již otrok, nosivší okovy a lámal 
 pouta svá, jsou žurnalistická frazeologie. Za vnější znak 

otroctví považujeme nyní plechovou jídelní misku. Spisovatelé 
vypravují, jak vznešené povahy dovedly nést vznešeně své 
okovy. I pozoruju, kterak lidé v Tvém okolí nosí svoji plechovou 
misku; poznáš mnoho z lidské povahy. Jen proletář, který se v 
mládí nenaučil ohýbat hřbet, dovede správně nosit plechovou 

  

misku; neboť musíš být správně sehnut, aby sis nerozlil polévku. Tudíž se svým 
obědem nemůžeš kráčet vzpřímeně, dotýkaje se hlavou oblak, tehdy bys přinesl 
domů polovinu oběda a byl bys hladovější než ohnutý prodavač. Do své polévky 
musíš hledět pozorněji než věštkyně, jež zírá do křišťálové koule, chtíc vyzkoumat 
budoucnost.  
 

                   Když jsem přijel domů, vytáhl jsem ze schránky jediný dopis. Roztrhl 
jsem obálku a nedočkavě, se stále stupňující se svíravou bolestí v srdci, jsem četl: 
Milý Achille, z našich schůzek prozatím nebude nic. Odjíždíme. Knížky jsem Vám 
nechal u Anky Vlkové. Moc Vás oba  pozdravujeme a za vše děkujeme. Váš K. P. 

Přišlo to nečekaně, proto mě to zasáhlo tak hluboko. Konec nadějí. 
Konec doufání. Konec přátelství, jehož jsem si tolik vážil. Pokolikáté už jsem 
opakoval: ano – odejde-li z našeho života někdo vám blízký, ztrácíte polovinu sebe 
samého. Karla Poláčka s paní Dorou odvlekli do koncentráku. 

Psal jsem v dubnu 2010 do Prahy-Zbraslavi, jestli něco nevědí o 
pozůstalosti jejich občana Achille Gregora (žil tam sám, neměl děti). A odpověď? Je 
mi líto, ale musím Vás zklamat. Bohužel o pozůstalosti pana Gregora nemáme žádné 
informace a ani odkaz, kam se obrátit. O to víc mne to mrzí, protože psal i o mém 
dědečkovi Sašu Rašilovovi. Přeji Vám další úspěšné pátrání. Zdravím Vás 
PaedDr.Dagmar Kobylková, starostka MČ Praha – Zbraslav 

Tady je před časem objevený téměř nečitelný rukopis Karla Poláčka ze 
17. září 1943 spoluvězni Miloši Salusovi: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Právě Miloš Salus přiměl Karla 
Poláčka zapojit se do společné činnosti a něco konat   pro   ostatní   spoluvězně. 
Duševní  aktivita  jej  udržela při životě. Stal se vyhledávaným společníkem pro 
debaty v malých i větších skupinách, mnohým mladým tvůrcům poskytoval 
kritické rady a stal se žádaným v přednáškových programech. Byl vyhledáván pro 
svůj poláčkovský humor a výborný postřeh, získaný dřívější novinářskou činností. 
Pěvec Karel Berman jej ohodnotil takto: „Byl skoupý na slovo, ale když udělal 
přednášku, stálo to za to.“ 

V seznamech přednášek připravených pro  obyvatele  terezínského  ghetta 
jsou např. Poláčkovy tituly: Svědkové soudní a jiní, O nesnášenlivosti, Z pamětí, O 
chudobě a bohatství a Občané terezínští. Mnozí vězni, kteří válku přežili, si uchovali 
Poláčkovy výroky, kde však skončily plné texty, není známo. Existuje i poslední 
soudnička z Terezína, kde Poláček pracoval u soudních jednání jako přísedící a měl 
spíše zlehčovat projednávaná obvinění spoluvězňů. Na http://newsletter.pamatnik- 
terezin.cz/?p=839  jsou  uvedeny  dva  dokumenty  z  těch  velmi  mála  o  Poláčkovi 
v Terezíně (soupis jeho transportu + pozvánka na jednu jeho přednášku v Terezíně), 
ale je tu publikována i ona Poláčkova kratinká poslední soudnička. Ale na 
vysvětlenou, než si ji přečtete: Součástí uskutečněného „zkrášlování“ v ghettu byla i 
terezínská banka, která vyplácela vězňům mzdy v bezcenných ghetokorunách. Tato 
operetní instituce měla svou budovu s dvoranou a přepážkami, vězně-úředníky a 
vězně-ředitele. A tento ředitel terezínské banky se stal hlavní postavou této 
Poláčkovy soudničky: 

http://newsletter.pamatnik-/
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Soudce: Přiznáváte se, že jste zde přítomnou žalobkyni svedl pod slibem 
manželství? 

Obžalovaný: Ano. 
Soudce: Slíbil jste jí tedy, že si ji vezmete, je to tak ? 
Obžalovaný: Ano, já… 
Soudce: Proč s ní tedy neuzavřete sňatek ? 
Obžalovaný: Ale já s ní chci přece uzavřít sňatek. 
Soudce: Tak co vlastně, ženská, chcete? 
Žalobkyně:  Když  on,   pane   dvorní   rado,   mi   předtím   namluvil,   že 

je  kuchařem,  a já pak zjistila, že mě podved, že je  jen   ředitelem banky! 
Obžalovaný byl zproštěn viny. 

 
 

 
 

LITTLEJOHN 
O STŘELE LITTLEJOHN S BÝVALÝM UČITELEM RYCHNOVSKÉ 

HUDEBNÍ ŠKOLY A V ROCE 2006 DEVĚTASEDMDESÁTILETÝM PROFESOREM 
KROMĚŘÍŽSKÉ KONZERVATOŘE 

 

Buďme s Komenským názorní - jsem s Ing. Karlem 
Janečkem v kanceláři kvasinského zámku, kdysi bývalém 
hostinském pokoji, v němž při svých návštěvách pobýval Ing. dr. h. 
c. Karel Janeček, dědeček „našeho“ pana Janečka. 

Prosím nejdřív pár slov o Vás, pane profesore. 
Vystudoval jsem strojní fakultu ČVUT, ale chodili za mnou 

dva členové StB, otec totiž dělal poradce ministra války v Anglii, a 
já se pak bál dělat práci inženýra. Ale jakmile jsem se dal na 
muziku, okamžitě jsem měl od nich pokoj. Udělal jsem si státní 
zkoušku z houslové hry na pražské konzervatoři, dále studoval u 

profesora Muziky a udělal Pražskou konzervatoř. Mezi koncem studia a nástupem na 
vojnu jsem dělal koncertního mistra v symfonickém orchestru v Mariánských Lázních. 
Ale chtěl jsem mít vůbec pokoj od komunistů, tak jsem šel na nejmenší hudební 
školu v našem kraji, do Hostinného. Tam jsme byli tři vyučující, už druhý rok mě 
udělali ředitelem a nakonec jsem v Hostinném prožil 10 let. Následovala hudební 
škola v Rychnově nad Kněžnou, pak v Luži na Chrudimsku a odtamtud za rok - to se 
psal rok 1969 - jsem udělal konkurz na konzervatoř v Kroměříži. A od té doby jsem 
tam dodnes. 

U  nás i  v cizině si, pane profesore, pletou  Vašeho  dědečka  s Vaším 
otcem. 

To je pravda. Upřesním tedy - můj dědeček byl Ing. dr. h. c. František Janeček 
a můj otec Ing. František Karel Janeček. Jako doklad zmatků v jejich identifikaci si 
přečtěte článek, který vyšel v anglických novinách. Tady ho máte, nese název 
Littlejohn, anglicko-americký adaptér. V červnu český návrhář zbraní František 
Janeček, který udělal hodně práce na vývoji kónických hlavní a který uprchl do Anglie 
(K. J. komentuje: je tedy míněn můj otec František Karel Janeček, neboť František 
Janeček zůstal v Praze, kde také r. 1941 zemřel) navrhl použít jemně kónický 
adaptér na konec standardní dvoulibrové protitankové zbraně. Ten v kombinaci se 
speciální wolframovou střelou se stlačitelným vnějším pláštěm umožnil, aby střela 
dosáhla daleko věší rychlost a průbojnost. Jméno střely bylo dáno podle vynálezce, 
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který musel žít v Anglii pod cizím jménem. Pro sebe i 
střelu použil jména Littlejohn, v překladu malý Jan, tedy 
Janeček. 

A  tato  střela  se  osvědčila v bojích v Africe, 
při osvobozování Itálie i při invazi do Evropy a Váš 
tatínek za ni byl vyznamenán Podvazkovým řádem. 
Zbraň Littlejohn je od roku 1973 vystavena v 
Kanadském válečném muzeu   v Ottawě. Obraťme    
pozornost k motocyklům a autům. 

            Když na konci 20. let nebyl zájem o vojenské výrobky a bylo třeba přejít na 
výrobu mírových produktů, bylo tu několik možností. Můj dědeček František Janeček 
měl v té době za sebou již řadu patentů, takže si mohl vybírat. 
              Promiňte, že přerušuji - vím, že jen od dubna 1927 do ledna 1929 
těch patentů bylo 11. 

Ano, to souhlasí. V té době dědeček František Janeček přemýšlel o výrobě 
šicích strojů, jízdních kol - sám byl výborný cyklista - a navíc vynalezl nový způsob 
rytí do matric gramofonových desek. Jako první totiž použil světelného paprsku při 
jejich výrobě. 

 Váš otec František Karel Janeček získal 1928 titul inženýra a od 
roku 1930 se spolu se svým otcem podílel na téměř všech 37 patentech u 
nás, ale hlavně mimo naši republiku. Posledních šest patentových přihlášek 
nese datum 15. července 1939. 

I to sedí. Touhou Františka Karla Janečka však byly motocykly a auta. 
Dědeček František Janeček svého syna Františka Karla Janečka miloval, a proto mu 
vyhověl s tím, by se sám o vhodný typ a výrobu postaral. Bohužel otec se v té době 
ještě nevyznal v potřebách trhu a o tom, jak sestavovat smlouvy, neměl ponětí. A tak 

první výrobek naší firmy i smlouvy s firmou Wanderer byly 
vyloženě špatné. Proto dědeček František Janeček (na obrázku s 
časopisem) poslal mého otce do ciziny shánět něco vhodnějšího 
a navíc vyhotovení smluv si nechal pro sebe. Otec našel 
vynikajícího konstruktéra a zároveň závodníka, s ním pak dědeček 
František Janeček uzavřel smlouvu. A pak se to rozjelo - když pak 
roku 1930 JAWA zahajovala výrobu, bylo 94 % motocyklů, které 
jezdily na našich silnicích, vyrobeno v cizině. Za pouhé 4 roky tomu 
bylo přesně naopak - 94 % motocyklů na našich silnicích bylo 

vyrobeno v ČSR. 
Přejděme prosím k automobilům. 
Ani v prvních automobilech, vyrobených v Kvasinách, neměl otec velké štěstí. 

První typ DKW, který se u nás vyráběl v roce 1933, zpočátku vlastně sestavoval, měl 
sice velmi dobrou úroveň, ale na naše poměry byl příliš velký a drahý. Mimochodem: 
DKW znamená Das kleine Wunder, tedy malý div, zázrak. Také v Kvasinách se ale 
otec velmi rychle poučil a již v roce následujícím přišel na trh s vlastním modelem 
JAWA 700. 

           V roce 1934 se JAWA poprvé zúčastnila rychlostního závodu na 1000 
mil československých na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha- 
Bratislava, který se jel bez přerušení tam a zpět dvakrát. 
       Ano, tedy čtyři cesty dohromady a my tam byli druzí. Pro tentýž závod v roce 1935 
postavila JAWA šest nádherných sportovních automobilů JAWA 750 (tři uzavřené a tři 
coupé o obsahu 750 ccm a vyhrála nejen 1. cenu ve své kategorii s posádkou Kaiser-
Kronberger, ale i Cenu prezidenta republiky za nejlepší týmy. Rekord z roku 1934 naše 
vítězná posádka překonala téměř o dvě a půl hodiny, nu a Cenu prezidenta republiky 
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pak předával už nový prezident Eduard Beneš. Mimochodem: Druhý náš vůz řídil 
závodník Vitvar z Nové Paky. 
            Bohužel ale během závodu došlo se závodník Kurka zabil a Turek se 
spolujezdkyní Elou Slavíkovou se těžce zranil. 

Proto otec i dědeček se rozhodli nikdy tohoto vítězství nevyužít k reklamě. Ale 
ještě k vozům JAWA 750 - vím, že vítězný vůz JAWA 750 měl dr. Egidy, ale na jeho 
opravu si netroufl. Od něj ho v mimořádně špatném stavu získalo Národní technické 
muzeum do své sbírky v roce 1992 a nákladem 1 milionu Kč ho čtyři roky renovovalo 
a 15. června 2005, bylo to na den přesně 70 let po startu závodu 1000 mil, ho 
veřejnosti představilo. 

           16. května 2006 byly v Praze vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2005 

Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku 2005 získalo Národní 
technické muzeum za renovaci sedmdesátiletého sportovního automobilu Jawa 750 
"1000 mil československých". Ministerstvo kultury České republiky a Asociace muzeí 
a galerií České republiky tak ocenily dosud nejnáročnější renovační projekt v historii 
automobilové sbírky Národního technického muzea. JAWA 750 je výjimečná 
konstrukčně, sportovní historií a v neposlední řadě i stylisticky. Rozsáhlá hniloba 
výdřevy a koroze plechů způsobila, že karoserie byla na samé hranici soudržnosti. 
Na víc než čtyřleté renovaci, která byla zahájena v roce 2000, se vedle muzejních 
restaurátorských dílen podílelo i několik specializovaných firem. Celková renovace 
tohoto vozu proběhla společným úsilím Národního technického muzea a firmy SKF 
Ložiska. Jawa 750 se stala po svém znovuzrození součástí stálé expozice 
Národního technického muzea. Jedná se přímo o vůz, který v roce 1935 zvítězil v 
klasické trase závodu Praha-Brno-Bratislava-Brno-Praha, a to s celkovou průměrnou 
rychlostí 104 km/hod, průměrná rychlost na zpáteční trasu byla dokonce 114 
km/hod., což je i z dnešního pohledu náběh na nádherný čas. Tehdejšího závodu v 
kategorii do 750 ccm se účastnilo celkem šest vozů Jawa, tři kabriolety a tři 
"hardtopy". Závod dokončily tři kabriolety a tento "hardtop", který i kategorii do 750 
ccm vyhrál. Trasa závodu začínala v Praze a pokračovala přes Kolín, Havlíčkův Brod 
(tehdy Německý Brod), Jihlavu, Velké Meziříčí, Brno a Břeclav do Bratislavy a zpět, 

tato trať se jela dvakrát za sebou a bez přestávky. V té době se stalo módou 
pořádat dálkové závody. V Itálii vznikl v roce 1927 dodnes slavný závod Mille 
Miglia, ani Němci nechtěli zůstat pozadu, a na rok 1933 proto připravili dálkovou 
jízdu okolo celého Německa, nazvanou 2000 km durch Deutschland. 

          15. 2. 2011 bylo po čtyřleté rekonstrukci znovuotevřeno Národní  
technické muzeum na pražské Letné; tento vůz je tam také vystaven. K tomu 
mně mailem Karel Janeček 19. 2. 2011: T yto závodní vozy 
byly  opravdu byly vyrobeny v Kvasinách a nemohlo to být v 
Praze z jednoduchého důvodu: V Praze byly pouze lehké 
klikové lisy na výrobu malých plechových součástí 
motocyklů, a proto aby mohl kdokoli psát, že to bylo 
vyrobeno v Praze, přece nepotáhneme hydraulický lis na 12 
000 tun z Kvasin do Prahy! Navíc je na první pohled patrné, 
jak podobné jsou některé díly karoserie předchozímu typu JAWA 700. Takže mi 
museli dát za pravdu. 21. září 2011 napsal ředitel Národního technického muzea 
v Praze Arnošt Nezmeškal, že Karel Janeček významně obohatil sbírkové fondy 
tohoto muzea a výslovně uvedl, že z pozůstalosti po svém dědečkovi a otci daroval 
NTM pokusnou gramofonovou desku, na které byl při vyrytí poprvé použit světelný 
paprsek.
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LIDUŠKA NOSÍ V SRDCI VYKŘIČNÍK 
S LIDMILOU LOJDOVOU O LIDICKÉM FARÁŘI, BRATROVI 

RYCHNOVSKÉHO PRÁVNÍKA 
 

Josef  Štemberka  (*1869  Pecka  v  Podkrkonoší)  pocházel  z  rodiny 
ručního tkalce, měl ještě bratra Jindřicha (ten byl 
později známým rychnovským právníkem) a 
dvě sestry - Anežku a Leopoldu. Jeho zájmem 
byla literatura, a protože měl nadání, byl dán 
na gymnaziální studium v Jičíně. Potom 
vstoupil do semináře v Hradci Králové a v roce 
1894 byl vysvěcen na kněze. Jako kněz působil  
na různých místech, předposledním jeho 
působištěm byla Koleč, posledním pak Lidice. 
Zde působil od 
svého nástupu v roce 1909 třiatřicet let až do osudného roku 

1942. Kněžskou službu vykonával oddaně, svědomitě a věrně, sžil se se všemi 
lidmi. Oddával, křtil, zpovídal, radil, kázal a pohřbíval. Byl šetrný, ale přesto měl 
šlechetné 

srdce, pomáhal v tísni duševní i hmotné, každému uměl dobře poradit, byl v obci 
velmi vážen a ctěn. Velmi se staral o farní kostel, povznesl chrámový zpěv lidový i 
sborový. Sám hrával na harmonium, i když zpěvák nebyl. Ve farní zahradě se staral 
o včelstvo, nekouřil, ani pivo nepil, ale velmi rád si zahrál partičku karet, na kterou si 
zval několik občanů na faru. Byl prý velmi málomluvný, jeho pohled byl vždy 
soustředěně vážný. Na kladenském vikariátě se o něm říkalo, že je dobrý právník. Ve 
svém pokročilém věku používal auto, které snad i dokonce sám řídil. 

Již 9. června 1942 byl v Kladně tajně varován, aby se nevracel do Lidic. Podle 
svědků odpověděl: "Vím, že se tam něco děje, ale já se ke svým vrátit musím." V 
Lidicích položil svůj život se svými farníky - lidickými muži staršími patnácti let. Ve 
sklepě Horákova statku jim dal sílu, rozhřešení a naposled jim požehnal. Podle 
přiznání samotných esesáků prý lidičtí muži šli volně, zpříma a statečně; nikoho 
nepřiváděli spoutaného, oči jim nezavazovali. 

K hlavním organizátorům vyhlazení Lidic patřil i SS-Obersturmführer Max 
Heinrich Rostock. Z titulu své funkce šéfa služebny nacistického bezpečnostního 
úřadu na Kladně byl také členem „organizačního štábu“ lidické akce. V něm dále byl 
Rostockův nadřízený Jacobi (velitel SD v Protektorátu), Wiesmann (velitel 
kladenského gestapa) a jeho zástupce Thomsen, Marwedel (velitel kladenské 
posádky Schutzpolizei) a z pražského gestapa Leimer a Geschke. Úkolem 
Rostockových agentů bylo sledovat náladu a chování okolního obyvatelstva během 
příprav a v průběhu vlastního vyhlazování. On sám pak měl spolu se dvěma 
podřízenými na starosti církevní záležitosti – navzdory zákazu rabování  vyloupil 
kostel a zabavil matriky. Zajištění evidence obyvatelstva bývalo při nacistických 
vyhlazovacích akcích pravidlem, především matrik a jejich následná likvidace po 
činu. Poválečné výpovědi svědků navíc Rostockovi připisují zmlácení lidického faráře 
Josefa Štemberky a účast při odebírání dětí matkám před jejich deportací do 
koncentračního tábora. 

SS-Obersturmführera   Maxe    Heinricha    Rostocka    vypátrala    po    válce 
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v Německu francouzská okupační správa, předala roku 1950 československé justici 
a rozsudek z roku 1951 zněl na smrt. Výkon trestu byl ale odložen a nakonec mu 
prezident Antonín Zápotocký roku 1953 udělil milost; ironií bylo, že jeho manželka 
byla vězněna spolu s lidickými ženami… A tak na popraviště šel ve stanovený den 
pouze bývalý partyzán a později organizátor protikomunistického odboje Josef 
Vávra-Stařík, jenž měl být původně oběšen společně s Rostockem a dalšími 
esesáky. Důvod? Podobně jako jiní esesmani nabídl SS-Obersturmführer Rostock 
bezprostředně po svém zatčení československé StB spolupráci. Ta vzala jeho slova 
vážně a rozhodla se je realizovat v roce 1959. Rostock dostal fešácký kriminál, jezdil 
s estébáky po barech, kde si společně náležitě užívali. Propuštěn byl 4. února 1960 a 
eskortován na hraniční přechod Rozvadov jako agent československé komunistické 
StB pod krycím jménem Fritz. V NSR v poklidu dožil až do své smrti v roce 1986. 
Tato fakta uvádí Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v Sešitech č. 
5. 

O lidické tragédii bylo napsáno nemálo publikací, mezi nimi je i kniha Františka 
Křeliny Každý své břímě (Praha, 1990). I když máme na zřeteli Goethovo Dichtung 
und Wahrheit, přece jen citujme z této knížky k osobnosti faráře Josefa Štemberky: 

 
Německý důstojník Horst Böhme přichází k lidickému faráři Josefu Štemberkovi a 
říká: Vy jste kněz? 

Páter Josef Štemberka odpovídá: Ano! 
Důstojník: Jste český kněz? 
Štemberka: Jsem lidický farář od roku 1909. Zde v Lidicích žijí jenom Češi! 

Důstojník: Odpovídejte pouze na to, nač jste tázán! Říkejte jenom ano či 
ne, víc ani slovo! A vy coby kněz jste z rozsudku smrti vyňat, proto budete ještě 
teď v noci odtransportován do Prahy! 

Kněz: Nechci odjet do Prahy! 
Důstojník: Tedy budete převezen na libovolné místo v protektorátě 

Böhmen und Mähren! 
Kněz: Nechci opustit Lidice, chci jít ke svým farníkům. 
Důstojník: Loučení zakazuji! 
Kněz: Já musím k nim. Chci s nimi zemřít! 
Důstojník: Máte v rukou vyhošťující dekret. To je rozkaz! 
Kněz: Zachraňte místo mě děti. Zachraňte aspoň jedno jediné dítě! 

 
A v tu chvíli kněz vyhošťující dekret roztrhal. Poté byl zbit tak, že měl na 

sobě roztrhanou a vyválenou kleriku. Byl hozen k ostatním mužům do sklepa, 
kde se snažil dát poslední útěchu odsouzeným. Tam v temném sklepení jej 
obklopili patnáctiletí chlapci, nejmladší lidičtí muži - děti, a společně s hrůzou 
hleděli na popravy druhých... Posledním gestem lidického faráře bylo požehnání 
farnosti, do dálky žehnal odváženým matkám, v té chvíli už vlastně vdovám, a 
dětem. 

Jeden z terezínských vězňů, které v ten den přivezli do Lidic, aby 
pohřbívali mrtvé, o tom vydal svědectví: Viděl jsem pohromadě pět mladičkých 
chlapců, takřka dětí, a bělovlasého faráře. Každý měl kulku v srdci, v hlavě a 
pod bradou průstřel. Kněze v roztrhané sutaně jsme odnášeli do hrobu. Jeho 
ruce byly stále sepjaty - jakoby k modlitbě. 

Rodný domek Josefa Štemberky v Pecce čp. 187 byl přestavěn, je na 
něm umístěna pamětní deska Josefu Štemberkovi a kromě toho stojí u kostela v 
Pecce pomníček, připomínající jeho mučednickou smrt. Na původním rodném 
domku byla umístěna pamětní deska jeho bratrovi Jindřichovi Štemberkovi. 
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Vraťme k nám do Rychnova nad Kněžnou. Jeho bratr Jindřich Štemberk byl 
zakladatelem turistiky v Orlických horách a ten dal popud ke stavbě 
Masarykovy chata na Šerlichu. Jindřichova dcera Věra Jelínková byla v našem 
městě uznávanou profesorkou hudby a její dcera, tedy vnučka Jindřicha Štemberky, 
je výtvarnice Ludmila Markovová-Lojdová. Nu a 2007, v roce 65. výročí lidické 
tragédie, vyšel v časopise Český dialog / Czech dialog (určen je pro naše krajany) 
její text pod názvem Soukromá fata morgana. Tato její vzpomínka na strýce Josefa 
Štemberku z konce května 1942, když přijel do Rychnova na návštěvu za svým 
bratrem a jeho rodinou, končí slovy: Liduška, dítě, které mezitím už dávno 
dospělo, nosí ve svém srdci stále vykřičník. 

P. S. Co ale říct na to, že v Rychnově ulice, 
pojmenovaná po těchto bratrech, byla pak Štenberkova? 
Písmeno sem, písmeno tam. Tahle cedule – její fotografie 
je z října 2008 – visela  na   rohu    ulic   Nádražní   a   
Štemberkovy.   A   že za komunistického režimu nesla 
Štemberkova třída název třída 

Rudolfa Slánského a krátce potom Únorového vítězství, na to se málem už 
zapomnělo. Ono to má pokračování v roce 2014 – na plakátech operátora O2 
ja adresa Šternberkova… 
 

LEGIONÁŘ SEM, LEGIONÁŘ TAM A NIKDO 
NEVÍ KAM 

KE ZPRÁVĚ Z 23. 10. 2009, ŽE S VOJENSKÝMI POCTAMI PŘISTÁL V 
PRAZE ARMÁDNÍ SPECIÁL, KTERÝ Z UKRAJINY PŘIVEZL OSTATKY 

NEZNÁMÉHO VOJÍNA, PADLÉHO V BITVĚ U ZBOROVA 
 

My se zastavíme před Gymnáziem Františka Martina Pelcla v parku Legií (za 
1. republiky sady Čsl. legií, za nacistické okupace Park bei Gymnasien a za 
komunistů sady Pionýrů) u pomníku obětem válek, původně jen 1. světové války, na 
němž je legionář a lev. Budeme – řečeno s Karlem Poláčkem (jsme v jeho rodném 
městě) – mluvit řeči. Ne však se sousedy o ourodě, jak tomu je v Bylo nás pět, ale o 
tom, co tu vidíme či nevidíme. 

Začneme pomníkem. Kdopak ví, že byl odhalen 6. července 1930 na tehdejší 
Rašínově třídě (nyní Hrdinů odboje) a že při oné události byl na dvou tyčích velký 
transparent HLÍNA OD ZBOROVA ČESKOU KRVÍ POSVĚCENA? 

Všimne si někdo, že ve sloupcích se jmény obětí oné války jsou 
také uvedeni dva ze sedmi sourozenců Karla Poláčka - Kamil Jakub 
(*1887) a Ludvík (*1890,  Karlův nejmilejší bratr, přezdívaný Páťa)? 

Podívejme se nahoru - legionář se lvem. Ten artefakt dali nacisté 
odstranit a stál pak docela zapomenutý u zdi dvora za radnicí -  tehdy 
v radnici byla pojišťovna a její ředitel byl velký komunista. Až si ho 
odvezl jeden Rychnovák na chalupu v Orlických horách a paradoxně 
jej tak zachránil, protože půl roku poté ta zeď na legionáře se lvem 
spadla a byl by ámen. Od jara 1990 už je opět vše na původním místě. 

Kvůli  objektivitě  citujme,  že  tento  pomník  našel  své  místo 
sarkasticky – jak jinak u Poláčka – v 25. kapitole jeho knihy Michelup a 
motocykl.  Pravověrný  Rychnovák  poznává,  že  stojí  zrovna  před  ním,  i  když  se 
v tomto románu přímo neuvádí jeho město: Pomník padlým představuje 
rozkročeného vojáka, třímajícího korouhev. O jeho nohy se otírá lev, jehož obličej 
připomíná rokokového aktuára. 
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Otočíme se ke gymnáziu (jeho absolventem v roce 1943 byl i 
Jiří Šlitr) – vpravo školní tělocvična a vlevo tzv. ředitelská vila na rohu 
s ulicí Zborovskou. On by si toho taky nikdo ani nevšiml, ale mezi 
balkonem a prvním oknem je větší plocha a na ní bývala pamětní 
deska legendárního legionáře pplk. Karla Vašátka. Víme, že jejím 
autorem byl Jan Moravec, tvůrce loga FAB, že byla slavnostně 
odhalena rychnovskou jednotou Československé obce legionářské 4. 
července 1937 u příležitosti oslav 20. výročí bitvy u Zborova a že byl 
vydán i odznak s názvem Vašátkovy slavnosti. Že při té příležitosti 
vyšla kniha Zborovský hrdina Karel Vašátko (je v ní i vzpomínka 
generála Rudolfa Medka) a že místní knihkupec Karel Rathouský tuto 

událost dokonce zdokumentoval kratinkým filmkem (stejně tak učinil v září stejného 
roku v Praze z pohřbu TGM); naštěstí se oba jako zázrakem zachovaly. Ale deska už 
tam není a nikdo  neví,  kde  je.  Ani  ředitel  gymnázia,  ani  rychnovské 
muzeum. Poslední dokument o jejím zmizení, objevený v květnu  2011,  je 
svědectvím ze začátku nacistické okupace – dopis z Presidia zemského úřadu 14. 
září 1939 ve věci Legionářské obrazy ve školách, odstranění uvádí dole  ručně 
psanou poznámku právě k této rychnovské desce sejmouti a pietně uložiti do musea. 
A slovo PIETNĚ je přeškrtnuto. 
 

A kdože to byl onen Karel Vašátko, jehož jméno nesla od roku 1933 – a 
nějaký čas ještě po 2. světové válce – i hlavní rychnovská ulice, vedoucí k zámku od 
Starého náměstí, tehdy Masarykova náměstí? Za císaře pána i nacistické okupace 
Panská / Herrengasse, za komunistů Fučíkova a po revoluci 1989 Panská. 

Ruský legionář pplk. Karel VAŠÁTKO (*1882 Litohrady, místní část Rychnova 
nad Kněžnou, †1919 Čeljabinsk), vedl v bitvě u Zborova 2. července 1917 skupinu 

60 vybraných granátníků do boje s cílem vytvořit první linii 
československého útoku. Úkol rotě uložený splnil za cenu velmi 
těžkých obětí – víc než 20 padlých, sám byl těžce zraněn úlomkem 
granátu do temene hlavy. Ztráty, které utrpěla jeho rota, byly největší 
ze všech československých jednotek, které u Zborova útočily (celá čs. 
brigáda měla v bojích 190 padlých a na 700 zraněných). Na jeho 
památku byla 2. rota 1. čs.  střeleckého pluku pojmenována  rotou 

Vašátkovou.  
Roku 1933 byly jeho ostatky - spolu s ostatky dalšího 

legionářského hrdiny plukovníka Josefa  ŠVECE  (po něm byla 
v Rychnově pojmenována  ulice,  nyní  Hradební  -  převezeny 
z Ruska do Prahy a uloženy v Památníku osvobození na Vítkově. 
V Litohradech byla Karlu Vašátkovi v roce 1922 za velké slávy na 
jeho rodném statku odhalena pamětní 
deska, ta pak byla 1939 ukryta v zemi 
na  jeho  zahrádce.  1946  při  druhém 

odhalení Vašátkovy pamětní desky byl pod ní umístěn 
lipový věnec  z tepané  mědi,  který  zdobil  jeho  hrob 
v Čeljabinsku (ten je na obrázku). 

Další  se  liší  –  v publikaci  Čs.  legionáři  okresu 
Rychnov n. Kn. uvádí Josef Juza, že pátral v Památníku odboje v Praze na Žižkově, 
a tam mu bylo sděleno, že s největší pravděpodobností byly Vašátkovy ostatky (a 
Josefa Švece) zničeny Němci v době okupace, že ještě po 2. světová válce se 
zřejmě zjišťovalo, jak s nimi bylo naloženo, a pátrání bylo uzavřeno. Svědectví pro 
jiný závěr – ostatky Karla Vašátka byly tajně převezeny z Prahy a přes německý 
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zákaz se 4. listopadu 1940 jejich uložení do hrobu na hřbitově v Solnici zúčastnilo 
tisíc lidí - mám ze dvou zdrojů. Datový údaj potvrdil 29. října 2009 Městský úřad 
Solnice a s tím koresponduje i svědectví z 27. října 2009 pamětníka víc než 80letého 
Miroslava Slezáka z Litohrad, syna italského legionáře Bohumila Slezáka: „Pohřeb 
byl sice zakázaný, ale četníci potají dali vědět legionářům a otec Bohumil Slezák mě 
vzal s sebou. Bylo tam zhruba tisíc lidí.“ Na solnickém hrobě byla původně deska, ta 
však byla v roce 1995 nahrazena novou. 

Čím zakončit? Miroslav Slezák opatruje jako oko v hlavě kroniku Litohrad, 
kterou zachránil vyhozenou do sběru. V ní není o tomto pohřbu (kronika končí 1. 
republikou), zato tu jsou vlepeny unikátní amatérské fotografie se vztahem ke Karlu 
Vašátkovi – jednak z odhalování oné desky v Litohradech (hraničářský prapor 
vzdává čest a velitel plk. Skála velí k poctě zbraň), ale hlavně notně zašlá fotografie 
Vašátkova hrobu v Čeljabinsku z 12. ledna 1919, tedy ze dne jeho pohřbu (druhá je 
zde). Neměl by být zapomenut ani Karlův mladší bratr Václav VAŠÁTKO (1891 
Litohrady –1966 Dolný Kubín), legionář a účastník bitvy u Zborova, v níž byl stejně 
jako Karel těžce zraněn. Kdopak ví, že manželkou Václava Vašátka byla dcera 
slovenského spisovatele a lékaře Ladislava Nádašiho-Jégé? 

Že byl Karel Vašátko nositelem křížů svatého Jiří všech čtyř stupňů, řádu 
svatého Stanislava 3. stupně s meči a stuhou a medailí svatého Jiří 2., 3. a 4. 
stupně,  to  všecko  je  pravda.  Ale  kde  je  ona  pamětní  deska  z rychnovského 

gymnázia, to je, oč tu běží. To, co víme nejnověji: Deska byla odstraněna na 
příkaz úřadů – svědčí o tom dopis presidia protektorátního ministerstva vnitra ze 
14. září 1939 dole s poznámkou sejmouti a pietně uložiti do musea. A 
přeškrtnuto slovo pietně. 

 
 

LÉČBA CIMRMANEM 
OČIMA ONDŘEJE SUCHÉHO 

 
       Někteří zlí jazykové tvrdí, že několikaleté působení Salónu 
Cimrman v Šemanovicích a následné objevy Jiřího Šebánka  
Cimrmanových  stop  v  této  vesničce  (až  po  Járův neznámý 
hrob na místním hřbitůvku) způsobilo snad nějakou nevraživost 
mezi cimrmanology z Divadla JC a šemanovickými 
obdivovateli Mistra Járy. NENÍ TOMU TAK! Johana Suchá a 
Ondřej Suchý vycházeli s pány Ladislavem Smoljakem a 
Zdeňkem Svěrákem od pradávna vždy v dobrém. Jednou se 
dokonce pánové Smoljak a  stali na pár minut Suchého léčiteli, 
to když se mu začal v roce 1987 dělat na rtu opar a oni na něm 
aplikovali starý osvědčený recept 
proti vznikajícím oparům - pověšení 
za nohy hlavou k zemi na dobu 

několika   minut.   Zabránit   vzniku   oparu   oba   pánové 
vyzkoušeli na chodníku v nefrekventované ulici před 
základní školou v Rychnově nad Kněžnou (bylo období 
prázdnin), čehož svědkem byla - kromě manželky pacienta - 
ještě jedna starší rychnovská občanka, která na moment 
zazmatkovala, neboť si nebyla jista, zda nejde o loupežné 
přepadení. Vzhledem k tomu, že v roce 1987 se u nás ještě 
běžně nepřepadávalo, usoudila, že jde nejspíš o legraci, a prošla nakonec kolem 
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krokem nezrychleným. Stalo se během festivalu "Filmový smích Ladislava 
Smoljaka a Zdeňka Svěráka" a Ondřej Suchý alespoň jeden den tento festival oparem 
v obličeji nehyzdil... 

        Doplňuji tento text, který mně poslal 
mailem Ondřej Suchý 27. února 2008, jeho 
fotografií a oné rychnovské základní školy 
Komenského 6. června 2010, tedy ze dne úmrtí 
Ladislava Smoljaka, a obálkou publikace k 
tomuto festivalu; je v ní uvedeno, že byla 
vydána u příležitosti dožitých 56. narozenin 
Ladislava Smoljaka a dožitých 51. narozenin 

Zdeňka Svěráka. Byť ješitně, ale současně asertivně překopírovám, co mně v 
předchozím mailu napsal o tomto průvodci na DVD: Včera jsem u toho Vašeho díla 
seděl celé dvě hodiny - a to jsem se jen tak zběžně seznamoval s tím, co všechno si 
tam v budoucnu budu muset důkladně pročíst a prohlédnout! Je to ohromný kus Vaší 
nesmírně záslužné práce! Gratuluji! Co dodat? Dík. 

 

KOSTLIVEC NA STŘELNICI. KAM 
S NÍM? 

NERUDOVSKÝ PROBLÉM PO RYCHNOVSKU 
 

František Tauchman,
 starosta
 Studence, jehož 
místní částí je Šlitrovo rodiště 
Zálesní Lhota na Semilsku, mně 
přeposlal 8. března 2006 tento 
mail: Vážení,   hledáme   umístění 

pro pamětní desku Jiřího Šlitra. Díky grantu, který udělila městská 
část Praha 2, vznikla pamětní deska, kterou měl příjemce grantu 
umístit na domě v soukromém vlastnictví na území Prahy 2 v místě, kde Jiří Šlitr 
bydlel. Mezi příjemcem grantu a vlastníkem domu však nedošlo k dohodě o 
umístění desky. Deska zatím nemá nápis. O vhodném nápisu bychom jednali 
dále podle umístění desky. Pamětní desku poskytne příjemce grantu zdarma. 
Máte-li prosím nějaký námět na umístění desky (nemusí to být rodný dům, může 
to být například škola, kterou Jiří Šlitr navštěvoval), dejte nám prosím vědět. S 
pozdravem Martin Bradáček, vedoucí odboru kultury a informací ÚMČ Praha… 

 
Je milé, že ausgerechnet na mě se studenecký pan 

starosta obrátil. Mail jsem předal rychnovskému starostovi Jiřímu 
Roklovi, jeho třem náměstkům, vedoucímu odboru kultury a řediteli 
Gymnázia F. M. Pelcla. A taky Vladimíru Bukovskému, starostovi 
obce Skuhrov nad Bělou, v níž našli Šlitrovi útočiště po mnichovském 
diktátu. 

 
K Novákově desce Jiřího Šlitra, kterou jsem objevil v 

podkroví tělocvičny gymnázia na bývalé střelnici, uvedl 
16. 2. 2009 Jan Tydlitát z rychnovské s. r. o. Kultura: 
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„Deska byla v roce 2006 převezena do Rychnova, přijel i její 
autor pražský akademický sochař Václav Novák. S ním jsme 
řešili, co by se s ní mohlo udělat, protože tato deska – podle 
jeho vyjádření – nesmí přijít ven a musí být v interiéru. Proto 
se rozhodlo, že by bylo ideální, kdyby se za účasti 
místostarosty dr. Richtera umístila nad tělocvičnu rychnovského gymnázia do 
veřejnosti přístupné a se samostatným vchodem Koncertní síně Jiřího Šlitra. Na ni 
je už projekt architekta Šugla, bývalého žáka tohoto gymnázia, jenomže dotace – z 
Unie, nebo z kraje, nevím - je v nedohlednu, tak se koncertní síň dělat nebude. 
Proto se řešilo, co dál – deska se stala opět kostlivcem, tentokrát v Rychnově. 
Vymyslelo se místo v prvním podlaží gymnázia, kde už je deska Františka 
Martina Pelcla, rychnovského rodáka a prvního profesora českého jazyka a 
literatury na pražské univerzitě. Jenomže vyvstala otázka, jestli by to bylo šťastné, 
když v gymnáziu Jiří Šlitr už jednu desku a galerii jeho karikatur profesorského 
sboru má. Navíc v budově, která slouží studentům a maximálně rodičům, kteří 
přicházejí na rodičovské sdružení. Není to budova veřejná, kam lidé přicházejí. 
Znovu se otevřela otázka umístění této desky do interiéru zrekonstruovaného 
Pelclova divadla, která už kdysi byla ve hře. Dokonce se tam vybralo místo, ale 
minulý týden došlo k setkání s architektem Pošepným, který dělal 

rekonstrukci a řešení interiérů tohoto divadla, a ten tuto věc zamítl. Tedy do jeho 
interiéru tato deska jít nemůže, a tak se stala dalším pokračováním kostlivce ve 
skříni. Tuto otázku jsme dnes řešili s vedoucím správy majetku města Jaroslavem 
Tichým znova. Jenže v té době už pražský magistrát, který tuto desku nechal udělat 
a chce  mít  u ní tabulku,  že  byla  pořízena  z jeho  peněz,  věděl,  že  deska  bude 
v interiéru Pelclova divadla a už se našel i termín odhalování 25. dubna 2009 v rámci 
16. ročníku Šlitrova jara. Ví to Šlitrova dcera Dominika Křesťanová i její matka 
Bohumíra Peychlová, na odhalení budou, ale teď se to místo odhalení zrušilo. Dnes 
(16. 2. 2009) se to tedy znovu řešilo a znovu padla otázka na gymnázium a znovu, 
že to je tam nešťastné. Teď se konečně našlo místo: V kině na začátku levého přísálí 
je krásné místo, kde se bude moci umístit. Bude nasvícená a je v budově, která 
slouží veřejnosti a v níž se konají festivaly Šlitrovo jaro, Rychnovská osmička a 
Filmový smích.“ 

 
Ke Kolářského desce Jiřího Šlitra 16. února 2009 opět Jan Tydlitát: „Vila 

nad zámeckým parkem na rohu ulic Smetanova a 5. května, jejímž prvovlastníkem 
byla rodina nedávno zemřelého JUDr. Zahradníka a která usilovala o umístění této 
desky, má nyní asi pět majitelů, ti se však nemohou dohodnout na opravě fasády. 
Paní Zahradníková je nemocná a její dcera ing. Stöcklová, pracovnice památkové 
péče na ministerstvu kultury (nyní v důchodu), věří v to, že se ta věc obrátí v dobré. 
Tvůrce oné dvoudílné desky Zdeněk Kolářský ji má ve svém ateliéru a není mu 
jedno, že u něj ta deska leží. Tak se hledalo jiné řešení a našlo se po jednání 
s domovním důvěrníkem domu čp. 649 na rohu ulic Jiřího Šlitra 
a Hrdinů odboje, kde bylo v Rychnově třetí bydliště Šlitrových. 
Bylo by to ideální, jenomže vlastníci tohoto domu se k návrhu 
vyjádřili tak, že když jim město zaplatí opravu fasády – jimi byla 
vyčíslena na 250 tisíc korun, tak že dají souhlas k umístění 
desky.  Pochopitelně  město  do  toho  jít  nemůže  a  nabízelo 
částečnou opravu místa, kde by deska byla umístěna, a pak by si fasádu mohli 
majitelé  dodělat.  Vlastníci  se  postavili  zásadně  proti.  Deska  už  ale  na  to  byla 
připravena,  měla  předělaný  text,  který  odpovídal  tomuto  domu,  a  jinam  se  dát 
nemůže. Tak se vymyslela třetí varianta – že by se v parku Legií 
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naproti gymnáziu zřídil nějaký pylon tam, kde je památník obětem válek. Na něj že 
by se ona deska dala, ale s tím, že by se rozřízla a z rohové desky by 
se daly dva pásy pod sebe. Jenomže na oné desce je nápis, že 
zde Jiří Šlitr s rodiči a sestrou pobýval; to by ale znamenalo, že by 
měli v parku stan nebo byli bezdomovci. Mělo se to řešit šipkou, 
která by ukazovala k onomu domu. Což je nelogické, byl by to 
Kocourkov. Tak deska zůstává s otazníkem, co s ní. 
 

 
17. 2. 2009 Zdeněk Zahradník, ředitel Muzea východních Čech Hradec 

Králové: Mám jeden konkrétní návrh: Pokud jsou desky chápány jako kostlivci, zřiďte 
v Rychnově nad Kněžnou - okresním městě Poláčkově - kostnici a šupněte je tam. 

 
18. 2. 2009 Jaroslav Kos, bývalý místostarosta Rychnova nad 

Kněžnou: Pamatuji se, jak jeden skuhrovský soudruh prohlásil, že Skuhrov je celý 
parkem, a nechal zlikvidovat nádherný park proti vile. Tak ustoupila okrasná zeleň 
jednomu úděsnému paneláku a Skuhrovští jednomu blbci s mocí. Šlitrovi bydleli v 
Rychnově na třech místech. Nejdéle bydleli v domě naproti gymnáziu. Když 
nedopadla varianta pamětní desky s domem na Sibiři, připravila se varianta druhá, 

dům, kde Šlitrovi rodiče bydleli deset roků. Normálně uvažující člověk by byl rád, 
kdyby dům, kde bydlí, se pyšnil upozorněním na významné osobnosti. Nikoliv 
obyvatelé domu čp. 649. Těm je to na obtíž a ještě vyžadují finanční kompenzaci. 
Pak se divte, že máme v zemi takový Kocourkov! PS: Otec J. Šlitra mě učil fyziku. V 
dobách totality se nebál, nám žáčkům, vyprávět o invazi spojeneckých vojsk. Proto 
taky nebyl soudruhy v Rychnově oblíben. Teď mě napadá, není tady nějaká 
souvislost? 

24. 2. 2009 Ondřej Suchý, novinář a moderátor, komentoval tento text, který 
vyšel v Neviditelném psu na http://neviditelnypes.lidovky.cz/kultura-kam-se-slitrem- 
0br-/p_kultura.asp?c=A090223_175137_p_kultura_wag, a připsal: Při jeho čtení se 
mi vybavilo hned několik jiných neradostných událostí, kterých jsem byl svědkem: 
Sotva jsme kdysi odhalili bustu Vlasty Buriana na jeho vyšehradském hrobě, byla 
ukradena… Přes padesát let bydlím v Praze na Starém Městě, kde jsem chodíval 
Pařížskou třídou kolem busty operního pěvce Otakara Mařáka. Zmizela. Když jsem 
se dozvěděl, že na Barrandově před léty náhle zmizela busta režiséra Martina Friče, 
dostal jsem vztek a začal po ní pátrat. Našla se nakonec uskladněná v depozitáři s 
uraženým kusem podstavce. Peníze na opravu nebyly. A tak se této ostudy ujala 
Společnost Vlasty Buriana, sehnala sponzory, podstavec bude opraven a Martin Frič 
se vrátí letos v dubnu zpátky na své místo. Nu - alespoň jeden případ s dobrým 
koncem! Snad… Ještě není duben… 

25. 4. 2009 operní pěvkyně Soňa Červená (1925), dcera 
Jiřího  Červeného,  zakladatele  kabaretu  Červená  sedma,  host 
XVI. ročníku Šlitrova jara, spoluodhalovala v postranní chodbě 
rychnovského kina se Šlitrovou dcerou Dominikou 
Křesťanovou pamětní desku Jiřímu Šlitrovi. Koncem listopadu 
2011 je deska na domě osazena znovu, ale od stejného měsíce 
je rychnovské kino zavřené. Filmy se promítají v malém sálku 
Pelclova divadla. 20. ledna 2012 se dozvídáme, že ona pamětní 
deska se z kina přesune do vestibulu divadla. A to se pak stalo. 
Rusové řeknou vot vsjo  a my to je všecko. 

 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/kultura-kam-se-slitrem-
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KDYŽ SE VĚNČIL ČESKÝ LEV 

DVOJÍ SVĚDECTVÍ O 28. ŘÍJNU 1918 V RYCHNOVĚ 
 

(Okresní noviny Posel z podhoří) Radostný ruch a šum, jenž se rozproudil v 
úterdne 29. října ulicemi, které zářily červenobílými barvami praporů, vyvrcholil v 
ohromném průvodu dětí i dospělých, místních i sezvaných okolních obcí, z nichž 
mnozí přišli i po prvních oslavných výstřelech z hmoždířů. Sladký nepokoj, jako ve 
chvílích první lásky, zmocnil se všech srdcí a za zpěvu, hudby a jásání vyšel průvod 
z  Kolovratovy  třídy.  Průvod  prošel  Novým  náměstím,  Panskou  ulicí,  Starým 
náměstím, Palackého a Havlíčkovou třídou. Cestou snímány byly znaky starého 

Rakouska na jednotlivých úřadech a snošeny všechny na 
připravenou hranici před hejtmanstvím. Zde zahájil starosta města 
ohromný tábor lidu, zde přečetl první zákon Národního výboru člen 
obec. zastupitelstva p. Holas a po něm promluvil krásnou a vřelou 
řeč — pohrobní proslov nad pádem Rakouska a moci Habsburků 

— prof. Ot. Dlab. Zde budiž zaznamenáno, že lapidární její forma a jasné i jadrné 
podání zvýšilo neobyčejně její účin. Když dozněla bouře potlesku, zahrála hudba 
„Kde domov můj“. Pak vzplanula hranice, ovinutá černožlutým praporem, na ní 
shořel i obraz císaře Františka Josefa. Hudba hrála k tomu smuteční doprovod. Byly 
to zvláštní pocity, jež připínaly se k těmto velkým a památným okamžikům. Zřítilo 
se v našem nitru cosi ohromné tíživého, nevyslovitelného a duše národa 
rozezvučela se tóny nikdy před 

tím nepoznanými. Jako kdyby se probouzela z 
   dlouhého  těžkého  a  hrozného  snu,  po  němž 

přišlo náhle oslnění jasného bílého a čistého dne. Kéž bychom si brzy zvykli žíti jako 
lidé svobodní a tím i dobří a spravedliví. Jeť svoboda nejvyšším darem života a ten 
nesmí býti nikým a ničím znesvěcen, Vykoupena utrpením tří set let, marnými 
touhami desíti pokolení a drahocennou krví našich vlastních lidí-hrdinů, vešla 
konečně v naši krásnou zemi. Před jejím majestátem skláníme dnes všichni ochotně 
a radostné své hlavy . . . (Dopis na frontu z Rychnova 29. října) Můj předrahý hochu, 
první pozdrav  z Československého svobodného státu Ti posílám plna nadšení a 
radosti, jíž jásá dnes celé město a kterou si představuji i na Tvé tváři, poněvadž jistě 
telegraficky byli jste zpraveni o kapitulaci Rakouska a boje hlášené stále v novinách 
a děsící a působící starost snad už ustaly. Dozvěděly jsme se o tom včera večer - 
dělala jsem zrovna třístky po příchodu z prádelny, když přišel doktor se zářící tváří – 
s lucernou běželi jsme na půdu, pověsili prápor a zpráva se šířila bleskurychle, lid se 
shromažďoval, zpíval, studenti se strženým rak. orlem z gymnasia chodili městem, 
tančilo se, lidé se objímali, tiskli si ruce a plakáty na rozích zvaly k velkému rannímu 
shromáždění. V 10 hodin ráno sešli jsme se u gymnasia – v čele Sokolové v krojích 
s práporem, Sokolky opásané trikolórami (mezi nimi i já), studenti, děti s učiteli, 
Fendrštát s kapelou a tisícové davy se zpěvy a nadšením. Dříve než se zástup hnul, 
vystoupil uč. Marek a žádal, aby všichni židé, děti i dospělí, opustili řady – odešli 
studenti, děti a mezi dospělými i Tvůj tatínek se svěšenou 
hlavou – bylo mně ho líto. Židovské domy ověšené prapory 
musily je sundat, dav byl rozlícený, mužský dorost byl by 
snad schopen i pogromů, tak byl rozlícený – trhaly se orlíky 
z úřadů  za  pohřební  hudby  a  hodily  se  na  konec  na 
náměstí na hranici, kde se spálily. Pak se řečnilo, zpívalo, čes. lev se věnčil a zástup 
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se rozešel. Na mne to počínání protižidovské působilo tísnivě – k čemu vylučovat 
takhle děti, které nemohou za své otce – musilo to strašně působit na jejich dětský 
cit. A až Ty se mi vrátíš, bude první věcí, kterou uskutečníme, vystoupení z církve. 
To mi musíš udělat, když se tak nestalo za Tvé dovolené. – Čekám jen teď co bude 
s Vámi – vojáky na frontě, kdy se mi vrátíš – a nezúčastnil-li jsi se ofensivy? Piava je 
překročená, jsi-li zajat, či zůstal-li jsi v Sarone – jen mi, miláčku, hodně piš, ať o Tobě 
vím! Líbám Tě vroucně Tvoje Fr. 

(Dopis na frontu z Rychnova 30. října 1918) Můj drahý hochu, chci pokračovat 
v líčení včerejší oslavy – než jsem Ti ještě včera odeslala dopis, přiběhla k nám Anka 

– působila na ni moje stísněnost, když vyháněl Marek židovské děti z řad a dojalo 
ji to samu v jejím ženském citu, takže i plakala a Karel šel do důvěrnického 
odboru Č.S.D., kde foru rychnovských antisemitů mluvil do duše – vytýkal, že 
první den samostatnosti počíná tu pláčem dětí a přímo jmenoval Tvého otce, 
jenž si také jednání nezasloužil a tím ovšem rozjitřil zlou krev – že se ho 
zastává, protože Ty budeš jeho švagrem. R. prostě svým hrubým běsněním štval 
lidi už dlouho a Marek mu otevřel včera všechny brány, aby schladil jeho žáhu. 
R., rozhodnutý ještě před rokem, že dá svoji dceru židovi, řval včera: ven se židy, 
co žid, to Němec, a umíš si představit jeho triumfy, když viděl vycházet členy Vaší 
rodiny. Večer bylo uspořádáno slavnostní shromáždění v Národním domě. Byla 
jsem s Mářou na galerii. Tam zase štval nějaký dělník, zástupce soc. demokratů, 
proti nim jako vykořisťovatelům – volalo se jim hanba – a luza pak takhle rozjitřená 
se nepamatuje, to víš. Dnes už se mínění  trochu  různí,  Karel  nabývá  
přívrženců  a  vytýká  se  ředitelům  škol,  že nezabránili odchodu dětí. Vidíš a i k 
tomu Jarda pomohl a já vzdor jeho přátelským pozdravům ho nemám a nemohu 
mít ráda. Mám jen Tebe, stojím za Tebou jako záštita, chránící Tě celým svým 
tělem, ale Jarda není u mne žádným charakterním mužem. Bylo mně včera 
úžasně hořko, nemohla jsme ani spát a jen jsem stále měla před očima ty ubohé 
děti, nemohoucí za to, že se narodily u žida. A bylo mně líto i Tebe, že po všem 
utrpení vrátíš se do tak rozeštvaného domova – ale mlč, budeme spolu v Praze a 
já věřím, že až se vrátí mluvčí národa ze Švýcar, až přijede Masaryk, že i tahle 
otázka se rozřeší a že se bude stavět na dobrotě lidí a ne na tom, jaké je kdo 
víry. – Mám od Tebe poslední lístek z 25. X. – nevěříš možnosti ofensivy, jež 
zrovna 26. započala – hlásí se vítězství Italů, přejití Piavy a já nevím co si ze 
všeho vybrat a čekám už jen nedočkavě na odpověď dohody a utišení front. 
Ta pravá radost na národní svobodu mi schází, je mi stále hořko a jsem stísněná, 
že o Tobě nevím. Líbám Tě upřímně. Tvoje Fr. 

P. S. Tito dva mladí lidé, kteří se po 10 letech známosti brali v 25 letech, 
si celou tu dobu třikrát až čtyřikrát týdně psali. Po 1. světové válce on 
vystudoval medicínu a ona filozofickou fakultu. 

Zakončeme českým lvem nad bývalým hlavním vchodem rychnovského 
městského   úřadu,   původně   okresního.   Jeho 
budova podle návrhu Gočárova žáka Oldřicha 
Šmídy byla slavnostně odevzdána pro potřeby 
okresního úřadu 26. října 1930 za účasti mj. 
zemského prezidenta Huga Kubáta, ministra 
vnitra Juraje  Slávika,  ministra  veřejných  
prací  Jana 
Dostálka a emeritního starosty Hradce Králové Františka Ulricha. Ten 
pískovcový artefakt s českým lvem, slovenským státním znakem na jeho prsou a 
rychnovskou pannou na jelenu, který provedl v sádře akademický sochař Josef 
Wagner a vytesal místní kameník František Novák, je zmrzačený: Nejen že tam 
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byl dán pryč výraz LËTA PÁNĚ, ale taky odstraněn slovenský znak. Na jeho 
místě je ošklivá tmavá  skvrna. 

 

KDYŽ OTÁČELI A VÁŽILI KRYŠTOF 
SVĚDECTVÍ Z ŘÍJNA A LISTOPADU 2002 

 
400 let starý zvon Kryštof, po pražském 

Zikmundu a královéhradeckém Augustinu třetí 
největší v Čechách, od října 2002 restauroval 
se svými spolupracovníky zvonař Petr Rudolf 
Manoušek, známý tím, že ukoval nedlouho 
předtím místo prasklého srdce nové pro pražský 
Zikmund. 
A proč ono rychnovské restaurování? Kryštofu totiž 
hrozilo, že pukne, a tak v poslední době muselo být omezeno 

vyzvánění jen na nedělní dopoledne a slavnostní příležitosti. Inu, za celou dobu 
jeho existence nedošlo na jeho pootočení, i když právě to patří k základní péči o 
každý zvon větších rozměrů. 

           Nesnadného úkolu opravit Kryštof - a podle pravdy dodejme, že současně i 
splnění vlastního předsevzetí k Novému roku - se ujal původem Rychnovák Josef 
Malý, ředitel firmy 3E Praha Engineering. Ten spolu se svými bývalými spolužáky 
z Gymnázia Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou hudebním 
skladatelem Janem Jiráskem, stavařem Pavlem Brandejsem, shodou okolností 
jedním  ze  zvoníků  u  Kryštofa,  a  ekonomkou  Annou  Ševčíkovou-Říhovou  založil 
Kryštof, obecně prospěšnou společnost pro péči o historické a kulturní památky 
Podorlicka a Podkrkonošska. Od něho víme, že na restaurování zvonu Kryštof, které 
přišlo na půl milionu korun, přispěly mj. město Rychnov nad Kněžnou 50 tisíci 
korunami, Královéhradecký kraj 100tisícovým grantem na obnovu kulturních památek 
i americká firma Surfware - ta má své školicí centrum na rychnovské průmyslovce - 
1650 dolary. 

U otáčení a vážení zvonu Kryštof ve staré rychnovské zvonici jsem v onu 
deštivou a studenou sobotu 2. listopadu 2002 byl, a tak podávám toto svědectví: Po 
důkladných přípravných pracích byl Kryštof postupně a velmi pomalu nadzvedáván 
čtyřmi hydraulickými zvedáky a poté pootočen dvěma řetězovými zvedáky, 
řemeslnickou češtinou řečeno hupcuky; zaznamenávám pro budoucnost první točivý 
minipohyb v 15.46 hodin. Ty stály na speciální točně, která byla umístěna na čtyřech 
dvanáctimetrových válcovaných nosnících IPE 330. Že přesahovala z oken, dá 
rozum; stačí se podívat na vedlejší obrázek. Kryštof se tak dostal z ložisek, byl 
otočen o necelých 90 stupňů a spuštěn na konstrukci tak, že mohla být rozebrána 
dřevěná hlavice a kování. Trvalo to dlouho, než byl zvon bez srdce a hlavice zvážen 
na digitální jeřábové váze. Konečný údaj 5900 kg se objevil na displeji ve 22.30 
hodin. Od toho momentu tak už neplatí, co uváděly historické prameny starší (140 
zvonařských centů = asi 7000 kg), ani mladší (až 7840 kg), ani výpočty založené na 
obvyklém poměru váhy srdce 178 kg a zvonu (7120 kg). 

Netypicky tu - taky na paměť - zaznamenávám i Manouškova slova o 
dobrovolných hasičích z Rovně, místní části Rychnova nad Kněžnou. Byli to přece 
oni, kdo mu pomohli při likvidaci následků ničivé srpnové povodně - jeho dům s 
dílnou ve Zbraslavi byl totiž také zatopen a pokryt bahnem do víc než 4metrové 
výšky, kdy voda byla i v prvním poschodí. Ale raději už cituju: „Nesmírně si cením 
pomoci, kterou nám Roveňští poskytli, především to, že přijeli okamžitě. Fascinovalo 
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mě, že se neptali, jestli pomoc potřebujeme. Věděli, že ano, takže jenom zavolali, že 
přijedou, a to nebývá zrovna zvykem. Já jsem se mnohokrát setkal s tím, že mně lidi i 
teď říkají my bychom ti taky přijeli pomoct, kdybys byl požádal. Ale u Roveňských to 
byla okamžitá reakce, nesmírně nás potěšila v době, kdy jsme byli  úplně 
paralyzovaní tím, co se stalo. Prostě přijeli a šli rovnou do práce. A vůbec i způsob, 
jakým si s tím poradili, nám moc pomohl. Byla to obrovská pomoc.“Podívejme se 
tedy na milý Kryštof ještě jednou v celé jeho kráse - bez hlavice i bez srdce - 
v okamžiku, kdy se na váze objevila jeho hmotnost 5,9 tuny. Akorát mně vrtalo 
hlavou, co to bylo za popruhy, které zvon držely; přeptal jsem se pana Manouška, a 
tak už vím, že hodně pevné - každý z nich má nosnost 6 tun. 

Čím zakončit? V prvním čtvrtletí roku 2003 má Petr Rudolf Manoušek 
upravovat zavěšení a opravit ložiska pražskému Zikmundu. Řekl mně, že při té 
příležitosti ho taky zváží a že těch oficiálně uváděných 16 tun to nejspíš nebude. To 
jen na naši útěchu, že v Rychnově nad Kněžnou taky už nemáme 7,5tunový Kryštof. 

P. S. Žije a tvoří v Holandsku, píšeme si spolu. 
 

KDYŽ BYLA MARKA ZA TŘI KAČKY 
            
          Řekněme podle pravdy, že to bylo to v 60. letech 20. století, kdy byla platným 
československým platidlem tříkoruna. Ta měla stejnou velikost a váhu jako 
západoněmecká marka, a tak si ji nejen naši, co dostali výjezdní doložku, ale i ti z tzv. 
socialistických zemí (pro zápaďáky to bylo nemyslitelné) prostě sehnali ve velkém 
množství u nás a pak jí platili v tehdejších západoněmeckých prodejních automatech. 
Holt, už tenkrát byli šikulové. 
 
            Tvůrcem oné 3korunové mince byl akademický sochař Zdeněk Kolářský z 
Kostelce nad Orlicí (*29. 4. 1931). To bylo tak: V prosinci 1964 vyhlásilo 
tehdejší vedení Státní banky československé veřejnou soutěž na 
oběžnou tříkorunovou minci. Takové anonymní klání obesílá obyčejně 
několik medailérů sádrovými modely lícní i rubové strany budoucí mince. 
První cena znamená realizaci autorova díla, někdy s většími či menšími 
úpravami, některé další práce jsou poctěny druhou a třetí cenou. No a 
právě vítězem oné soutěže se stal Zdeněk Kolářský. Jeden z jeho návrhů oné 
tříkorunové mince nesl na své rubové straně reliéf tří lístků, které se navzájem splétaly, 

a spodní částí svých stonků vytvářely trikolóru. 
Tato mince byla stažena z oběhu v roce 1968 a 
nyní je zařazena do sbírek oběžných platidel od 
vzniku republiky. Zpětná úprava tohoto návrhu, 
zjednodušená do barevného grafického znaku i 
černobílého provedení, se o sedm let později stala základem 

nového návrhu označení České státní pojišťovny. Tak bylo i u nás v Rychnově, ale už 
není… 
 

Citujme Mistra Kolářského: „Lípa, lipová větévka, lipový list – symbol, který se 
stal národním,  vyjadřuje svým tvarem podobu srdce, tedy lásku, štěstí, mírnost, 

vlídnost a pravdu. Tento atribut vstoupil do mého vědomí poprvé při 
přijímací zkoušce na sklářskou školu v Železném Brodě, kde se v roce 
1945 scházela budoucí nová generace sklářských odborníků právě 
nad lipovou větvičkou. Tu jsme kreslili, abychom obstáli při zkoušce a 
tím prokazovali svou uměleckou zdatnost. Já měl v Kostelci nad Orlicí 
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dobrého kantora na kreslení, tak to pro mě byla celkem hračka. Když jsem později 
studoval v Praze na Vysoké škole umělecko – průmyslové, vyučoval mě mimo jiné 
profesor architekt Karel Štipl, který tento strom přímo zbožňoval, a my jsme tím trpěli. 
Později jsme ale pochopili, jak důležité toto studium přírody bylo. Ukázalo se totiž, co 
o něm profesor říkal: přírodu musíte znát, než začnete dělat velké umění. A co se 
týká té tříkoruny, tak to v té době, politicky trochu nažhavené, byla symbolika 
volnosti. Je tam přece kvítek z lipových lístků a stuha. Ale když vezmete za oba její 
konce, tak se to utáhne…“ 

 
Dejme do kontrastu: Zdeněk Kolářský je i 

autorem ozdobného bronzového řetězu kolem 
pomníku sochy svatého Václava na Václavském 
náměstí v Praze, který tam byl instalován v roce 
1979. Ten se stal v polistopadové době jako 

bolševická náhražka ostnatého drátu (slova Jaroslava Hutky) 
předmětem nejen kritiky, ale i odstraňování. 

 

 

K PUCHWEINŮM NA KONCERTY 
KDYŽ ČESKÉ KVARTETO HRÁLO POPRVÉ JAKO ČESKÉ KVARTETO 

 
Pojďme koncem 19. století do hotelu Puchwein v horní 

části Starého náměstí, v prvním poschodí vzadu býval sál a 
v něm se koncertovalo. No, teď je to jiné, v přízemí je 
potravinářská samoobsluha Sama a nahoře kanceláře. 

15. května 1892 tu koncertoval před svou cestou 
do Ameriky Antonín Dvořák. Ale popořadě: Do Častolovic přijel 

vlakem ve ¾ na 3, doprovázen manželkou, dcerou, violoncellistou Hanušem 
Wihanem a houslistou Ferdinandem Lachnerem. Po přivítání v Častolovicích se 
odjelo deseti kočáry do Rychnova údolím Kněžny a kolem 4. hodiny vjeli do města. 
Tam veliký špalír v Palackého ulici vítal hosty voláním slávy a nazdar. Po hodinovém 
odpočinku se dostavili tři umělci do koncertního sálu Puchweinova, 
který se byl zatím až do nejmenšího koutečka slavnostně zaplnil. 
Po koncertu byly nadšené ovace i na náměstí. O 8. hodině odjeli na 
banket do Studánky, jehož se zúčastnilo 22 osob. Známe i menu, 
tak ať tu je uvedeno: 1. polévka Juliáne, 2. čerstvý pstruh s máslem, 
3. rostbeauf obložený, 4. smažená kuřata se zeleným hráškem, 5. 
sněhule s chadeaux, 6. zmrzlina, 7. sýr gorgonzolský a eidamský, 
vína. Obsluha byla vzorná a vše šlo jako elektricky. Komitét pro 
koncert Antonína Dvořáka v Rychnově, jehož členem byl profesor J. Salač, věnoval 
Antonínu Dvořákovi umělecky provedenou skříňku na doutníky. Druhý den byl 
koncert v kostele Nejsvětější Trojice a po něm Mistr odejel do Opočna na prohlídku 
parku. Pak do Jaroměře, kde byla další zastávka. Ale to už jsme nebyli v Rychnově... 

13. listopadu stejného roku 1892 zde hráli tehdy čerství absolventi 
pražské konzervatoře 19letý houslista Karel HOFFMANN, 17letý houslista  Josef 
SUK, 17letý violista Oskar NEDBAL a 18letý violoncellista Otto BERGER poprvé jako 
České kvarteto; 22. října 1892 v pražském Rudolfinu totiž vystupovali pod firmou 
„Absolventi pražské  konzervatoře“  jako  vyvolení  hudebníci  –  takto  o  nich  tehdy 
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v nadšeném referátu napsal Josef Bohuslav FOERSTER. 
O jejich vystoupení v Rychnově se velkým dílem zasloužil profesor češtiny a 

klasické filologie na zdejším gymnáziu, zámecký knihovník i archivář a úspěšný 
organizátor kulturního a hudebního života v jedné osobě Josef VYCPÁLEK. Víme, co 
u nás tehdy hráli – společně Smetanovo kvarteto Z mého života, Dvořákovy Valčíky 
a Chválovy Sousedské, přičemž Hoffmann s Bergerem se blýskli jako znamenití 
sólisté, kdy klavírní doprovod obstaral jako obvykle Nedbal. A takto psal o šest dní 
později místní týdeník Posel z podhoří: První tento koncert „Českého kvarteta“ na 
venkově dopadl nad očekávání obou stran skvěle. Od první chvíle byli jako doma 
mezi svými, což na ně velmi příjemně působilo. Přečetné shromážděné obecenstvo 
přišlo sice s přesvědčením, že uslyší něco veskrze dokonalého, uměleckého - avšak 
očekávání jeho bylo předstiženo. Řeknu prostě, hned prvním číslem elektrisovali 
obecenstvo naši čtyři umělci, mistři to svých nástrojů, již stejně dýší, stejně cítí, 
stejně rozehřívají. České kvarteto má bez odporu světovou budoucnost zajištěnu. 
Pro zvídavé doplňme, že 41leté slávě Českého kvarteta se vyrovnala jen éra kvarteta 
Smetanova. 

          Na dokreslení využijme ještě jednou citace z Posla z podhoří, orgánu 
politického spolku okresu rychnovského, ročník 1894: Proslulé „České kvarteto“, 
jež s ohromným úspěchem koncertovalo nejen po Čechách, ale i v cizině a 
nyní na uměleckou pouť do Ruska se chystá, pořádá v Rychnově n. Kn. v neděli 
14. dne října t. r. o 4. hod. odp. v sále p. Puchweinově velký koncert za laskavého 
spoluúčinkování znamenité klavírní virtuosky pí. M. Wachsmannové, choti lékaře 
z Prahy. Zajisté si hudbymilovné obecenstvo zdejší a z okolí nedá ujíti této vzácné 
příležitosti, by poslechlo hudbu krásnou a osvědčilo přízeň svou umělcům, jižto 
před 2 léty uměleckou svou cestu v Rychnově zahájili a ku slávě českého jména 
v cizině valně přispěli. Předprodej vstupenek do koncertu na se vzal zdejší hud. 
ústav sl. Mil. Sallačovy. 

Zakončeme faktem, že hoteliér Karel PUCHWEIN byl dědečkem 
spisovatele Jiřího MARKA, původním příjmením Puchwein, autora mj. Hříšných 
lidí města pražského. Z knihy Františka Cingera Prokletí slavných (píše se rok 
2006) doplňme: Onen Karel Puchwein v druhé půli 19. století studoval na pražské 
univerzitě práva, zapletl se do slavné bitky s buršáky v Chuchli, policie ho zjistila 
a univerzita ho na dva roky vyloučila. Jeho otec se rozhněval, další studia 
odmítl, udělal syna hostinským a on byl celý život nešťastný. 

A to je opravdu všecko, ledaže bychom šli na rychnovský hřbitov ke 
hrobu Puchweinových. 

 

JETTI V RYCHNOVĚ 

Ze slušnosti uvádíme předem, že se nejedná o tolik hledaného 
yettiho, jenž se ostatně psává s tvrdým y na začátku, 
ale o dívenku. Jetti je totiž jméno, které se užívalo v 
rodině Rettigově pro jedno z jejich jedenácti dětí; z 
nich jen tři se dožily dospělosti - Pepi, Karel a Jetti, 
psaná  taky Jetty. Pepi, přesněji Josef Ondřej Liboslav, 
byl piaristou, rektorem piaristické koleje v Nepomuku, 
mineralogem a meteorologem. Ale Karel, který se 
vyučil sazečem, působil v Terstu, měl dceru Angelu, 
která byla vynikající pianistkou, a matku zarmoutil, takže 
ho násilím ze srdce mateřského vyhodila. A dcera? 
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Pro náležitou představu se přeneseme na rychnovské Soukenické 
náměstí v nastávající zimě roku 1834 a vypomůžeme si detailem obraz Panenky 
Svatohavelské od neznámého lidového autora snad z 
poloviny 19. století. Pokud nám dopřeje štěstí, bude v 
posledním pravém okně prvního poschodí radnice blikat 
světlo. Tam sedí paní Léna Retikowá, my ji ze školy 
známe jako Magdalenu Dobromilu Rettigovou, ale když 
ona sama se tak podepsala 1825 za předmluvu ke své 
knize Domácj kuchařka aneb:  Pogednánj  a  maβitých  a  
poβtnjch  pokrmech  pro dcerky Čeβké a Moravβké od M. 
D. Retikowy. Nejspíš nebudete vědět, že existuje píseň 
Milá paní Dobromila, jejímž autorem byl etnograf Rudolf 
Zrůbek (1923-2008). Tady si vyvoláme ve větším rozlišení 

její text i part. 
Chcete jeden recept? Tady je na polívku ze 

žab: Dej na rendlík kousek másla, několik vařečíček 
mouky, nech to spejchnout (= krátce povařit), dej k 
tomu dobře očištěné žáby, pak zelenou pokrájenou 
petružel, nech tak asi čtvrt hodiny dusit, pak na to 
nalej dobře povařenou hrachovou a petruželovou 
vodu, nech vařit, dej květu do toho a buď ty žabky 
nech v tom, anebo to proceď a vlej na smaženou 

žemličku. 
Popravdě musíme říci, že tzv. kuchařky už vycházely dříve, ale tahle byla 

přece jen zvláštní, vždyť se jedná o první novodobou knihu svého druhu. Byla 
určena měšťanským dívkám. Budeme volně citovat dopis M. D. R. - cvičila děvčata 
v hospodářství a vaření, pracovala neúnavně a času nedělního používala k tomu 

něco památkou pro děvčata vlastenské spisovat, co by jim ku 
vzdělání posloužiti mohlo. Spravedlivě můžeme říci, že se jich u ní 
přiučovalo - nejen v Rychnově - tak na dvě stě. Zaváděla s nimi 
hovory o knihách, dbala na to, aby český hovor byl správný. To 
potvrzuje i drobný fakt, že v její společnosti byly ukládány malé 
pokuty za cizomluvy, jichžto výnosů pak bylo použito k dobrým 
účelům. Pokud si uvědomíme, že se jí dostalo vychování 
německého, že jí byl dokonce v dětství zakazován styk s českými 
selskými dcerkami a že  její manžel  Jan  Alois  Sudiprav Rettig 

pocházel z česko-německé rodiny, pak to musel být skutečný přerod v ženu- 
vlastenku. Věnujme mu proto odstavec, přece jen to byl „náš“ člověk, pocházel totiž z 
Kvasin. Co víme o jejich seznámení, to je v článku Dobromily Lebrové, vydaném 
k 225. výročí jeho narození (www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2010010066): V 
domě, kde v Praze s matkou bydlela, se pronajímaly i pokoje pro studenty. Podle 
některých pramenů potkávala v domě Jana Rettiga, studenta práv v letech 1797- 
1801. Ovšem doba, kdy se mohli poprvé uvidět, není zcela jistá. Některé prameny 
uvádějí, že se viděli poprvé, když bylo Magdaleně dvanáct, podle některých pramenů 
patnáct. V každém případě se do sebe zakoukali, ale matka se sňatkem 
nesouhlasila, on nebyl pro ni dostatečně dobrou „partií“. Ale když byla nemocná a byl 
strach, že nemoc nepřekoná, svolila matka s tím, že pokud se dcera pozdraví, že se 
to vyřeší jinak. A Magdalena svatbu prosadila a vdala se v roce 1808 v den svých 
třiadvacátých narozenin (ženichovi bylo o 11 let víc). Přestože to bylo z lásky, byly 
její pozdější názory zcela odlišné, i když její manželství bylo považováno za šťastné. 

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2010010066)
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Psala prý později, že kdyby jí bylo dvacet let, že by se raději vrhla ze skály, než aby 
se vdala. Proč se dostali Rettigovi do Rychnova? Její manžel se zaměřil na 
komunální právo, býval zaměstnancem různých radnic, čímž bylo dáno, že se 
manželé poměrně často stěhovali. Prvním místem po svatbě byl Tábor, tam pobyli 
asi pět let, narodily se jim dvě děti, ale obě zemřely. Dalším místem, kde Rettig také 
pěl let sloužil, byla Přelouč; tam se jim narodil Karel a 10. června 1813 Henrietta 
Anna Joana, česky uváděná jako Jindřiška Mílina, prostě naše Jetti. Rettig přišel do 
Rychnova jako magistrátní rada a pobyl zde 10 let. Na svou dobu byl moderní - 
úřadoval česky i německy - a vzdělaný. A máme-li věřit, tak si jednou v žertu 
povzdechl, že se doma ani pořádně nenají a že místo toho, aby jeho žena vařila to, 
co jiné hospodyně, tak pořád něco zkouší a vymýšlí, a kdo to má vydržet. 

Zatím jsme se milé Jetti opravdu nevěnovali, 
pokusíme se tedy napravit.  Jindřiška (Henrietta) se narodila 
10. června 1813 v Přelouči. A když už se mně dostal do 
rukou tento portrét – cituji – Jettinky dětátka, namalovaný 
samotným jejím tatínkem, to prostřednictvím Hanuše 
Jordána z divadelního oddělení a rettigoložky Moniky 
Koldové, obou z Národního muzea, tak proč ho sem 
nezařadit. Ostatně kde jinde bychom se k němu jinak dostali. 
V Rychnově se z malé holčičky stává hezká, elegantní, 
přeštíhlá, smějící se, chvilková a dobrosrdečná slečna, jinde 
se uvádí, že slabá, neduživá a s nepravidelným obličejem, 
v němž dominovaly oči plné mladistvého zápalu. Takto ji vidíme v kostele svatého 
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Havla zpívat na kůru či hrát ochotnická představení v sále sousední hospody. Odešla 
pak  z Rychnova  do  Prahy  a  my  o  ní  právě  slyšíme  na  začátku  zimy  1834  od 
samotného jejího otce. On se všude chlubí výstřižkem z novin, v němž ji Čelakovský 
nazývá  slavíčkem  z českých  luhů.  Přiznejme,  že  měl  radost  oprávněnou,  byť 
dětinskou: Jeho dcera Henrietta Anna Joana Rettigová – doma zvaná Jetti - byla 

účastna 21. prosince 1834 slavného vstupu písně Kde domov 
můj. Zpívala totiž právě v onom představení Fidlovačky roli 
Lidunky o větříčku vanoucím po lučinách. My samozřejmě 
víme, že právě ne Kde domov můj, ale dovedeme si živě 
představit, jaké to bylo. I na ní zůstalo trochu onoho opojného 
ze Škroupovy písně. 

Zastavme se na chvíli - v roli ševce Kroutila vystoupil 
Josef Alois Prokop, rodák z Liberka u Rychnova nad Kněžnou, 
Tylův přítel z mládí a později zakladatel První české divadelní 
společnosti pro venkov. Josef Krasoslav Chmelenský psal i o 
ní v České včele: Není možné slyšeti něco něžnějšího, jako 
jest píseň Lidušky do des z prvního obrazu Vane větřík po 

lučinách, nic srdečnějšího si pomysliti, jako píseň Mareše C dur ze čtvrtého obrazu 
Kde domov můj. Co se jejího hlasu dotýče, jistě každý uzná, že jest velmi líbezný, 
aneb, abych  se tak vyjádřil,  sladký.  Její  zpěv  jest  veskrze  nenucený  a  lehký a 
k přáním jest jenom, aby silněji zpívala.“ Josef Kajetán Tyl ve zprávě o této hře 
dodal: Jelikož tedy o tom již dosti psáno, kdybychme tu o panně Retichové zmínku 
učiniti na povinnost sobě nekladli, kdežto ponejprv se ukázala obecenstvu. I zjevilať 
v něžné arietce, že nadána jest hláskem líbezným, ačkoli pro velké divadlo poněkud 
ještě slabým, a krásnou naději vzbudila. A tentýž autor v České včele: Konečně nám 
buď několik slov o panně Rettigové, která dnes ponejprv jako Lidunka vystoupila, 
pronést: Co se jejího hlasu dotýče, jistě každý uzná, že jest velmi líbezný, ano 
sladký. Její zpěv je veskrze nenucený a lehký.“ 

A co bylo dál? V letech 1834-39 byla členkou Stavovského divadla, měla před 
sebou oslnivou kariéru, její hlas zněl plně, kovaně, měl čistou intonaci i v nejtěžších 
pasážích, v koloratuře byla jistá, měla brilantní a výrazný přednes. Kratší angažmá 
bylo ve Vídni, pak byla koloraturní sopranistkou Landestheater Graz (Štýrský 
Hradec; v tomto městě porodila asi nemanželskou dceru, jejímž otcem byl neznámý 
hrabě. Potomci této dcery žijí dnes ve Štýrsku). Henrietta, zvaná "Jetti", která se pak 
stala primadonou Hof- und Nationaltheater München (Dvorského a národního divadla 
v Mnichově), byla ve velké oblibě, stala se tam miláčkem obecenstva a měla spoustu 
nápadníků. Bohužel jí epidemie cholery vzala život 14. září 1854. To jí bylo 41 let. 

Jindřiška Milina Rettigová, ve světě známá jako Henriette Rettich (skutečně 
s ch na konci; mohli jsme se o tom přesvědčit kliknutím na odkaz litografie, uložené 
ve Vídni, nebo na pdf) je pochována v Mnichově, ale v Rychnově zůstala Jetti. Ale o 
tom v další kapitolce. 
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JETTI V HROBĚ JEJÍ EXCELENCE 
ANEB JAK V CIZINĚ HLEDAT HROB ČESKÉ PĚVKYNĚ 

 
Teda  -  vrtá  mně  to  hlavou,  jestli  slavná  sopranistka  primadona  assoluta 

Jindřiška  Milina  Rettigová,  dcera  Magdaleny  Dobromily  Rettigové  a  Jana  Aloise 
Sudiprava  Rettiga,  v rodině  zvaná  Jetti  a  v cizojazyčných  hudebních  slovnících 

uváděná pod poněmčeným jménem Henriette Rettich (jo, jo, psaná 
s písmenem ch na konci), zemřela ve 41 letech na choleru. To je 
pravda, jenže pochována v Mnichově jako 57letá. 

Buďme s Janem Ámosem názorní a nechme se vést 
zasvěcenou a obětavou průvodkyní Sidonií, jejíž příjmení je po 
provdání do Německa Seidel, na mnichovský hřbitov, kde byla 
naše Jetti pochována. Co se nepodařilo mně (psal jsem ředitelství 
mnichovské opery), to dokázala ona. Inu, mladá sympatická žena, 
a pak že se nadarmo neříká cherchez la femme. Obrátila se na 

Správu mnichovských hřbitovů a ta jí - s omluvou za pozdní odpověď - sdělila: 
Sehr geehrte Frau Seidel, in Beantwortung Ihres Schreibens vom 29.05.2007 

teilen wir mit, dass Frau Henriette Rettig, geboren 1815 - verstorben 1854, im Alten 
Südfriedhof, Thalkirchner Str. 17, München, in der Grabstätte 36-8-31, bestattet 
wurde. Die späte Beantwortung Ihres Schreibens bitten wir zu 
entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen I.A. Feichtner, Verw. 
Angestellte. 

S tím se naše milá Sidonie vydala hledat hrob Jetti a 
zjistila,  že  Henriette  Rettich  není  uvedena  ve  zvláštním  a  důkladném  -  jsme 
v Německu - seznamu významných osobností, pohřbených na tomto hřbitově. 
Přeložme do češtiny, co tedy dostala písemně: hrob 36-8-31, Starý jižní hřbitov a 
jeho  adresa.  Pak  se  zorientovat  v  plánu  Mnichova,  dojet  na  zastávku 
veřejné dopravy Waltherstrasse, vejít postranním vchodem a hledat. Nebylo to 
jednoduché, na spoustě hrobů byl vidět zub času, některé byly zarostlé břečťanem a 
nedalo se přečíst, kdo tam leží. Pátrání na hřbitově proto málem vzdali; množné číslo 
proto, že mladá paní s sebou vzala i své rodiče, kteří ji přijeli navštívit, a tak s 
odstupem času dodávám Gott sei Dank, díky bohu. Až je upoutala malá čísílka po 
stranách náhrobků, nejdřív 7-21 a pak 6-20. O čísle 36 věděli, že je to oddíl hřbitova, 
a podle číselného označení došli k závěru, že 8 znamená řadu a 31 pak číslo hrobu. 

Jenže na hrobě s číslem 36-8-31 byl nápis Hier ruht Ihre 
Exellenz Frau Felice von Mussinan, geb. Reinhard, 
Generallieuttents-Gattin, geboren 29. Sept. 1833, gestorben 27. 
Febr. 1901, česky Zde odpočívá Její Excelence paní Felice von 
Mussinan, rozená Reinhardová, choť generálporučíka, narozena 
29. září 1833, zemřela 27. února 1901. 

Ještě že ji napadlo podívat se z boku na levou stranu 
onoho náhrobku - a na něm další nápis: Diese Grabstätte gehörte 
früher der k. b. Hofsängerin Fräulein Henriette Rettich, gestorben 
14. Sept. 1854 in 57. Lebensjahre, česky Tento hrob patřil dříve 

bavorské královské dvorní pěvkyni slečně Jindřišce Rettichové, zemřelé 14.  září 
1854 v 57. roce svého života. Tady vlevo ji vidíme na litografii, uložené v německém 
Kielu. 

Něco mně tu nehraje. Když odhlédneme od oslovení naší Jetti Frau (tedy 
paní, jak píše Správa mnichovských hřbitovů, nemluvě o tom, že uvádí rok jejího 
narození 1815) a Fräulein na náhrobku (slečně Jetti se 1840 ve Štýrském Hradci, 
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tedy rakouském Grazu, narodila nemanželská dcerka Karla Josefa Henrietta), pak 
určitě nesouhlasí, že zemřela ve věku 57 let, ale jako 41letá. My totiž víme 
bezpečně, že naše Jindřiška Milina Rettigová se narodila 10. března 1813 v Přelouči, 
a tak se dožila 41 let. 

Na tomto místě převyprávějme volně z útlé knížečky Jiřího Frýzka Henrietta 
Anna Joana Rettigová, primadona assoluta, vydané v roce 1995: 
Okolnosti jejího náhlého úmrtí a vlastního smutečního obřadu 
nejsou zatím známé, i když v tomto ohledu jisté dílčí informace 
přece jen existují. Rettigová zemřela v Mnichově 14. září 1854 
jako jedna z obětí epidemie cholery. Ani dva dokumenty z tohoto 
období  bohužel  to  blíže  neosvětlují  -  prvním  z nich  je  zápis 
magistrátní správy pohřebního ústavu v Mnichově z 18. srpna 1855 o zakoupení 
rodinného hrobu na hřbitově hlavního a rezidenčního města, tím druhým je pak účet 
za zhotovení žulového náhrobku s ozdobnými mramorovými prvky pro slečnu 
Jindřišku Rettigovou, dvorní zpěvačku v Mnichově, dne 24. srpna 1855 ve výši 85 fl. 
Vzhledem k tomu, že její otec Jan Alois Sudiprav Rettig skonal 26. července 1844 a 
její matka Magdalena Dobromila Rettigová zemřela 5. srpna 1845, je víc než 
pravděpodobné, že uložení ostatků Jindřïšky Rettigové včetně zakoupení  hrobu 
spolu s náhrobkem obstarala spíše správa města, divadlo a milovníci jejího umění, 
čemuž ostatně nasvědčuje i nekrolog, uveřejněný v Neue Münchner Zeitung. Stejně 
pak v tomto ohledu není doložen ani podíl příbuzenstva a především pak její dcery 
Karoliny. Mnichovští si Rettigové vážili, uměli docenit její umění, a tak věřme, že se 
s primadonou Jindřiškou Rettigovou i důstojně rozloučili na její poslední cestě… 

Souhlasím, tak nějak to nejspíš bylo a to ostatní z jejího života předtím si 
vyvoláme: 

Od roku 1824 žila se svými rodiči v Rychnově nad Kněžnou (její matka 
Magdalena Dobromila Rettigová tu dopsala o rok později svoji slavnou Domácí 
kuchařku), v tomto městě získala základy hudby i zpěvu, vystupovala v domácím 
divadle a zpívala v kostele. 1834 - 1839 byla angažována do Prahy jako členka opery 
Stavovského divadla (my už víme, že tam 21. prosince 1834 při premiéře Škroupovy 
a Tylovy Fidlovačky, v níž poprvé zazněla píseň slepého houslisty Mareše Kde 
domov můj, zpívala roli Lidunky) a pak přešla do Štýrského Hradce. V letech 1841 - 
1854  byla  členkou  Královské  bavorské  dvorní   opery   v   Mnichově,   kde   jí 
byly svěřovány sopránové úlohy naivního zaměření. A že mezitím s velkým 
úspěchem hostovala 1844 na scéně pražského Stavovského divadla v rolích 
italského repertoáru, je pravda taky. 

Zbývá poděkovat německé důkladnosti - kde jinde na světě bychom našli po 
straně náhrobku napsáno, že v onom hrobě byl původně pohřben ještě někdo jiný - a 
hlavně naší milé paní Sidonii. Danke schön vielmals, unsere liebe Frau Seidel. 
Ostatně Vy jste původem z našeho Rychnova. 

Místo P.S. její mail: Jeste Vam vysvetlim jednu nemeckou zvyklost. Oproti CR 
se zeny v Nemecku oslovuji (tituluji) pojmem "Frau" - pani. A to i tehdy, kdyz to jsou 
slecny treba 20lete. Kdyz mi odepisovali ze Spravy hrbitovu, pouzil se tam vyraz 
Frau Rettig. Dotycna osoba neresila, zda je Jetti slecna nebo pani. Je to pani, a ne 
pan. To brali urcite za smerodatne. Ale chapu, ze Vas udivilo, ze povazuji Henriettu 
za pani, kdyz byla slecna, a na hrobu to ma napsane. 
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O UČITELI VESELÍKOVI I HRABALOVI 
K TOMU, CO ZNÁTE Z POLÁČKOVA BYLO NÁS PĚT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         A školu máme pěknou novou a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí 
zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží 
trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já 
taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček, co se dobře učí a 
dávají  pozor,  ti  seděli  v  první  řadě,  pan  učitel  seděl 
uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu 
podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ni 
nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme 
dědit. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se 
smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek, a říkala, 
že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se 
za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Než nám 
pan učitel rozdal vysvědčení, tak nás napomenul, abysme 
ani o prázdninách nezapomněli, že jsme synové vlasti, 
pročež abychom ani o prázdninách nesložili ruce v klín a 
doma pomáhali. Abysme šli příkladem napřed a nedělali 
hanbu naší škole. Abysme zdravili dospělé a nejedli nezralé 
ovoce, což je zlých nemocí původce, a nelámali větve, poněvadž je to příroda. 
Abysme dbali čistoty těla a nemyslili si, že když jsou prázdniny, že můžeme chodit 
jako čuňata, pročež abysme se vzdělávali četbou. 

           O.K. ALE KDO BYL PAN UČITEL VESELÍK?  
         Emanuel Veselík (1857-1931) 
byl synem Jana Quida Veselíka, 
zakladatele slavného litomyšlského 
knihkupectví.    1876-1903     učiteloval 
v Rychnově a od roku 1903 byl řídicím 
učitelem v Potštejně. Byl klavírním 
pedagogem a hudebním skladatelem 
(mj.  autorem  Školy  klavírní  techniky  a 
České opery pro mladé pianisty) a nositelem zlatého záslužného kříže. On a jeho 
bratr Karel jsou na společné fotografii a samostatně jeho bratr sám Karel Veselík 
(1848-1914), který učil mj. na Slovanském gymnáziu v Brně. Tam byl jeho kolegou i 
Antonín Vašek (jeho syn Vladimír byl známý Petr Bezruč). Nedatovaný zápis uvádí v 
kronice Rychnova, že sepsal notovou čítanku a několik cvičebných skladeb 
klavírních a houslových; odcházeje na odpočinek, byl odměněn zlatým záslužným 
křížem. Jeho choť Cecilie Veselíková, rozená Koutská, rovněž učitelka, mnoho let 
vedla  dámské  spolky.  K 9.  říjnu  1931  je  v kronice  Rychnova  zápis,  že  zemřel 
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v Litomyšli jako ředitel škol v.v. Předchozí záznam je k 8. září 1931: V 76 letech 
zemřel obchodník Jindřich Poláček, otec známého redaktora, satirika a romanopisce 
Karla Poláčka. 

O Emanuelovi Veselíkovi píše 1914 Jiří Guth-Jarkovský v Babím létě i v 
Pamětech:„…jen jednou jsem byl v Besedě (tehdy byla u Procházků, nyní hotel 
Havel), kde jsem provázel na piano houslistu a svého učitele hudby Veselíka, 
hudebníka  zaníceného.“  Emanuel  Veselík  se  aktivně  podílel  na 
inscenaci Prodané nevěsty v Rychnově 1882, jednom z jejích 
prvních provedení na českém venkově. Na plakátu čteme, že 
průvod na pianě a harmonii provedli p. prof. Sallač a p. učitel 
Veselík. Zpívali tehdy místní ochotníci, jen v roli Mařenky vystoupila 
routinovaná primadona inšprucké (jinde se píše inomostské) opery 
slečna Božena Rubešová. Ostatně taky z našeho kraje z Potštýna, 
jak se tehdy psalo. Ještě s větším nadšením se dali ochotníci do 
práce od počátku roku 1882 a do jeho konce vypravili 13 představení. Hlavně 
iniciativou místních vysokoškolských studentů byla vybrána a nacvičena venkovským 
souborem věc mimořádně náročná a na českém venkově téměř novinka - komická 
opera Bedřicha Smetany " Prodaná nevěsta " na text Karla Sabiny. Byl to  pro 
amatéry odvážný pokus, ale pod vedením profesora Josefa Vycpálka byla všechna 
tři představení mimořádně zdařilá. Místní dámský pěvecký sbor "Ozvěna", mužský 
pěvecký sbor, hudebníci z místa i okolí se všichni poctivě zapojili do práce. S 
nácvikem pomáhal profesor Sallač, učitel Veselík i studenti Kožušníček se Světem. 
Pro roli Mařenky byla získána operní pěvkyně slečna Božena Rubešová, tehdy už 
routinovaná primadona inšprucké opery, které byl mimo honorář 5 dukátů předán 
vavřínový věnec, na jehož stuze byl vyzlacený nápis Upomínkou na Prodanou 
nevěstu v Rychnově nad Kněžnou 16. 9. 1882. Roli Kecala zpíval studující techniky 
Vilém Kožušníček, člen pražského Hlaholu, Jeníka František Šifner, principála 
nejlepší z místních ochotníků Jan Nykysa, Míchu Karel Koun a Indiánem byl Antonín 
Kopecký. Profesor Vycpálek dbal, aby i kroje byly původní, krásné, a proto je opatřil z 
Plzeňska. Premiéra se konala 15. září 1882, opakování hned následující den. Na 
požádání ochotníci jeli hostovat do Dobrušky. Čistý výnos z představení 95 zl. 37 kr. 
věnovali na postavení Pelclova domu a z dobrušského zájezdu 39 zl. 86 kr. místní 
opatrovně. Z radosti nad úspěchem a z vděčnosti tvůrci národní opery jmenoval TYL 
spolu s dobrušskými ochotníky skladatele Bedřicha Smetanu čestným členem spolku 
8. 10. 1882. Oplátkou ochotníci z Dobrušky sehráli na rychnovském jevišti 17. 12. 
1882 úspěšnou národní hru F. F. Šamberka "Josef Kajetán Tyl". S oblíbenou pěvkyní 

Boženou  Rubešovou  bylo  znovu  jednáno  o  hostování  v 
jednoaktové opeře Antonína Dvořáka "Tvrdé palice", ale 
představení se neuskutečnilo. Ten silný hudební život 
rychnovský byl dílem našeho profesora Vycpálka, 
vášnivého hudebníka a Čecha, který tu Prodanou nevěstu 
také sám nastudoval a na klavíru doprovázel. (Rudolf 
Holowetz ve sborníku Rychnov nad Kněžnou a klimatické 

lázně Studánka, hlasy letních hostů, přátel a rodáků, 1940) 
Veselíkův podpis je 

taky v návštěvní knize chaty 
Heinricha     Rübartsche     na 
Vrchmezí v Orlických horách (tehdy stála už na území pruského Slezska) u data 14. 
září 1888. Roku 1880 na Vrchmezí, dříve Humeničném vrchu, německy Hohe Mense 
a polsky Orlica, vybudoval Heinrich Rübartsch z nedalekého Zieleniece, tehdejšího 
Grünwaldu, 16metrovou vyhlídkovou věž a o tři roky později i chatu. Pro nás je 
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pozoruhodné, že onen pán s plnovousem a smrkovou snítkou za kloboukem byl 
potomkem českých protestantských exulantů Rybářových ze Strakonicka po 30leté 
válce  a  že  tato  chata  poskytovala  přístřeší  i  východočeským  poutníkům,  kteří 
s procesím  procházeli  do  Vambeřic.  Později  Heinrich  Rübartsch  vybudoval  ještě 
druhou, o tři metry nižší, rozhlednu na Šerlichu v místě známé Masarykovy chaty; 
tehdy  na  výstavbu  oné  rozhledny  získal  povolení  knížete  Colloreda–Mansfelda. 

Potomkem Heinricha Rübartsche je Helmut Dohnálek, v minulém 
volebním období náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a 
manžel mistryně světa skibobistky Ireny Dohnálkové, rozené 
Francové. 

Víme, že v knížce Bylo nás pět tím panem učitelem Karla 
Poláčka i Bohumila Blechy, biologického otce Bohumila 
Hrabala, byl na rychnovské obecné škole Emanuel Veselík.  Jeho 
bratr Karel Veselík učil v Brně na Slovanském gymnáziu s 
Antonínem Vaškem (shodně ve stejných letech 1873- 1880, K. V. 
pak odešel na novoměstské gymnázium do Prahy a A. 
V. náhle zemřel v prosinci 1880), tak připojíme: Tam na brněnském 
Slovanském gymnáziu učil Karel Veselík od roku 
1877 i kolegova syna Vladimíra Vaška – ten tam 

pak studium končil 1885, tedy Petra Bezruče, tak třeba uvěříte, že 
jsem začátkem 60. let byl češtinářem na rychnovské průmyslovce 
Poláčkova vnuka Martina Jelinowicze. Žije v kanadském Torontu 
(na fotografii jsme u nás doma) a já Josef Krám z jeho pověření - a 
jeho maminky,  tedy  spisovatelovy  dcery,  která  žila  v té  době 
v kanadském North Yorku – přebíral 28. října 1995 z rukou 
prezidenta Václava Havla Řád TGM, udělený in memoriam Karlu 
Poláčkovi. 

 

JAK SE ŘEKNE ANGLICKY BYLO NÁS PĚT? 
  
              Sousoší Bylo nás pět, dílo 
profesora hořické kamenickosochařské 
školy Michala Moravce, odhalené 28. 
června 2003 za přítomnosti Karla 
Smyczka, režiséra televizního zpracování 
stejnojmenné knihy, a představitelů 
klukovských rolí, připomíná 
nejslavnějšího rychnovského rodáka 

Karla Poláčka.     Zleva     stojí     Josef     Zilvar z chudobince,   Čenda   
Jirsák   se   psem Pajdou, Éda Kemlink, Petr Bajza a Tonda Bejval. Pokud Vám 
vytanulo na mysli, jestli má i Rampepurda ze stejného Poláčkova díla svou sochu, pak 
vězte, že ano, a to od téhož autora na Rampuši v Orlických horách. Tu však koncem 
června 2009 rozbila při vichřici ulomená větev na tři velké kusy a stovky malých 
kousků. Opravil ji a koncem srpna 2009 pak nainstaloval Moravcův žák Hynek Mráz. 
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          Bylo nás pět poprvé vyšlo v roce 1946 a tehdy i po něm v několika dalších 
edicích bez ilustrací, až v roce 1960 ji vydal Československý spisovatel  s výtvarným 
doprovodem  Antonína Pelce.  Ale abych nezapomněl, pak tedy anglicky Bylo nás pět = 
There Were Fife of Us. Tento překlad uvádí za přesný vnuk Karla Poláčka Martin 
Jelinowicz, žijící v Kanadě. Znám však i přetlumočení pod názvem We Were a 
Handful. A jak že se řekne Bylo nás pět německy? Dovolte starému panu učiteli 
názorně: V Drážďanech každý rok probíhá tzv. čtení z české literatury na velice 
zvláštních místech podle toho, o kterou knihu se jedná. Např. Kafkův Proces četli v 
soudní síni, jinou na nádraží a   další   v továrně.   Z   Poláčkova   Bylo   nás   pět   se 
předčítalo ve sloním pavilonu drážďanské zoologické zahrady. Důvodem byl drobný 
fakt, že Bylo nás pět bylo do němčiny přeloženo pod názvem Wir fünf und Jumbo a 
vyšlo 2001 v nakladatelství Deutsche Verlags-Anstald GmbH Stuttgart-München. A  
protože Jumbo je jméno slona z této knihy, je nám pak jasné, proč čtení ve sloním 
pavilonu. Mimochodem - v tiráži je pečlivě vytištěno i s háčky a čárkami Die 
Originalausgabe Bylo nás pět erschient im Verlag Nakladatelství Franze Kafky, Praha 
1994. Přijměme teď proto s porozuměním to, co jsme si vypsali, jen pro neironické 
pousmání. Ono přeložit tuto knihu do němčiny nebylo ani trochu jednoduché (v 
překladu jsou ponechány u jmen naše čárky i háčky), a tak je třeba chválit, chválit a 
chválit. A teď tedy ty příklady: Ješiňáci Ješiňáks, Habrováci Habrováks, Dražáci 
Dražáks, Kozí Kuncka Ziegen-Kuncka a Habrová Habrová- Gebiet.  
     Na jaře 2017 vyjde v pařížském nakladateství La Différence (Odlišnost) francouzský 
překlad Martina Daneše Bylo nás pět  Nous étions cinq nákladem 2000 výtisků. 
K tomu dodal překladatel při své návštěvě Rychnova před Vánoci 2016: „Vyjde tedy 
poměrně vysokým nákladem, ve Francii je Karel Poláček neznámý autor. Bylo nás pět 
však označil vydavatel výrazem velký evropský román a že mu musejí dát větší 
publicitu jako významné věci.“ Dodejme, že předtím Martinovi Danešovi  v Paříži vyšli 
Poláčkovi Muži v offsidu Les Hommes hors jeu.  
          Vnuk   Karla   Poláčka   Martin   Jelinowicz   (*1947, na obrázku u Poláčkovy busty na 
rychnovském Slavíně)   žije   od   roku   1969 v kanadském Torontu, tam také 1984 vydal ve 

Škvoreckého nakladatelství Sixty-Eight Publisheres 59stránkové Poláčkovy „Poslední dopisy 
Doře“. Začátkem 60. let byl mým žákem na Vyšší průmyslové škole strojnické 

v Rychnově nad Kněžnou. Podle jeho maminky 
(Jelinowiczovi žili po 2. světové válce v Praze) 
Martina nechtěli v Praze přijmout do střední 
školy, a protože rychnovská průmyslovka měla 
pověst svobodomyslné školy, šel studovat sem; 
plus k tomu přistupoval fakt, že v Rychnově nad 
Kněžnou se narodil jeho dědeček Karel Poláček. 
13. října 2006 mně mailoval z Kanady Martin 

Jelinowicz: Asi pred rokem mi psali z Republiky, ze se nekdo zajima o 
prelozeni 'Bylo' do anglictiny. Jak to hodlali nazvat, nevim, ale domnivam se, 

ze 'There were five of us' je naprosto spravny a vystihujici preklad nazvu. Mel jsem tehdy malou 
debatu ohledne tohoto prekladu. Jednalo se o to, ze nektere veci proste prelozit nelze. Nejde 
jen o prekonani jazykovych prekazek, ktere jsou u Polacka (a u humoristu vubec) znacne. 
Obecne se jedna o tom, jak predstavit dilo ctenari, jenz vyrostl v uplne jine epose a v naprosto 
jine civilizaci. Anglosaska civilizace a ceske malomesto Polackova mladi jsou dva svety, ktere 
se nedaji porovnat a ktere si nikdy nebudou rozumet.  Jsou nesoumeritelne. Anglosaske deti 
jsou, pouzito pocitacoveho nazvoslovi, uplne jinak naprogramovane, nez byly deti ceske, i kdyz 
vsichni mame od prirody stejne hardware, tj mozky. Domnivam se, ze Polacka a ceske 
humoristy je vhodne  prekladat do slovanských jazyku. Takhle  to  citim ja. Pojednani o 
konkretnich rozdilech v 'naprogramovani' deti anglosaskych 21. stoleti a ceskych na prelomu 
19. a 20. stoleti by mohla leckoho zajimat. Zdravi MJ. Toronto. Nahrávka rozhovoru s ním, 

pořízená roku 1992,  je  zařazena  ve Zlatém fondu Českého rozhlasu.  
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           Další nahrávku s ním nahrálo toto studio v nových prostorách v srpnu 2005. 
V roce 2002 vydalo nakladatelství Likaklub 191stránkové České soudničky aneb 
Copak je to platný, v nichž je zastoupen třinácti soudničkami i Karel Poláček (dalšími 
jsou František Šimeček, Jakub Arbes, Ignát Herrmann, Rudolf Těsnohlídek, Jaroslav 
Hašek, František Němec a Jan Drda). Škoda, že v úvodní poznámce  není  
uvedeno  správné  datum  Poláčkova  úmrtí 21. 1. 1945, potvrzené poláčkovskými 
sympozii. Podle přání Martina Jelinowicze převzal dva výtisky této knihy 
rychnovský městský úřad a jeden jeho češtinář na rychnovské průmyslovce Josef 
Krám, autor tohoto průvodce. Honorář za České  soudničky  ve  výši  2  tisíce  
korun  nechal  M.  J.  jeho prostřednictvím poukázat Psímu útulku v Lukavici u 
Rychnova nad Kněžnou. 

           Prvním a dosud jediným nositelem 
Novinářské ceny Karla Poláčka byl brněnský 
básník Jan Skácel. Ten toto ocenění převzal 
25. října 1967 v rychnovském Domě osvěty, 
nynějším Národním domě, z rukou tehdejšího 
předsedy rychnovského městského národního 

výboru Karla Zemana. Připomeňme aspoň my tady  Poláčkovu bustu, dílo 
Ladislava Zemánka: 1967 byla slavnostně odhalena šikmo naproti Poláčkovu 
rodnému domu (byl u toho i Josef Škvorecký jako zástupce Svazu 
československých spisovatelů, první zleva), v březnu 1992 pak přenesena na 
symbolický Slavín mezi kostel Nejsvětější Trojice a starou zvonici (tam ji 
spoluodhalovala Poláčkova dcera Jiřina Jelinowiczová) a v červnu 2003 byla beze 
slávy přemístěna na náměstí Karla Poláčka. 

Že jste viděli televizní film Do Královéhradeckého kraje za Karlem Poláčkem 
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/404235100031020-po-stopach? Tak jen  opravme, 
co uniklo odbornému poradci: 1. Poláček se nenarodil v domě na rohu Starého 

náměstí a Palackého ulice, na němž je sice pamětní deska, ale o 
nějakých 200 metrů ve stejné ulici níž. Jeho rodný dům byl 
zbourán roku 1974 v souvislosti s asanací středu města. 2. 
Habrováci nebyli z Chaloupek (ty tvoří soubor kdysi 
řemeslnických dvojdomků pod zámkem ve středu města) a 
Habrová je okrajová část města. 

Jednoposchoďový dům, ve kterém se Karel Poláček 
narodil, nestojí - na jeho bourání se v době předlistopadové podíleli sovětští vojáci. 
Prvním a dosud jediným nositelem Novinářské ceny Karla Poláčka byl brněnský 
básník Jan Skácel. Ten toto ocenění převzal 25. října 1967 v rychnovském Domě 
osvěty z rukou tehdejšího předsedy rychnovského městského národního výboru 
Karla Zemana. 

17. zasedání městského zastupitelstva v rodném městě 
Karla Poláčka, které se konalo 9. prosince 2013 v Pelclově 
divadle, schválilo ze tří návrhů variantu A na pojmenování šesti 
nových ulic, které vznikají v části města zvané Sibiř II. Z nich 
pět tak ponese do budoucna jména pětice kluků z knihy Bylo 
nás  pět  plus  pana  Fajsta  (co  buřta  zblajz),  tedy  Bajzova, 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/404235100031020-po-stopach
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Zilvarova, Kemlinkova, Bejvalova, Jirsákova a Fajstova. Když už jsme byli u názvů 
rychnovských ulic, sáhněme malinko do historie: 15. května 1951 bylo – citujme z 
kroniky města – k poctě Zdeňka Nejedlého jeho jménem přejmenováno dosavadní 
Masarykovo náměstí (nyní Staré), na náměstí dr. Zdeňka Nejedlého a současně 
s tím byla přejmenována třída Štemberkova na třídu Rudolfa Slánského, generálního 
tajemníka  ÚV  KSČ,  který  byl  –  pořád  citujeme  –  oslavován  pak  v červenci  u 
příležitosti svých padesátin nadšenými slovy v tisku i rozhlasu jako jeden z nejlepších 
synů  našeho  národa  a  skvělý  zjev  revolucionáře.  Nejen  pro  mladší  doplnění: 
V listopadu  stejného  roku  byl  zatčen,  po  vykonstruovaném  politickém  procesu 
popraven a potom ta třída nesla název Únorového vítězství. Ono těch změn názvů 
rychnovských ulic a náměstí jen v naší době bylo v Rychnově víc: Od 1. ledna 1991 
Rudé  armády  je  Nad  Zvonicí,  Pionýrská  je  Českých  bratří,  Gottwaldova  je 
Ekologická, Lidových milicí je Fáborského, sady Pionýrů jsou Sady legií, Leninova je 
Masarykova, Fučíkova je Panská, Dukelských bojovníků jsou Zbuzany. A to nedošlo 
na změny, které navrhovalo 1989 rychnovské Občanské fórum, tedy že ulice Rudé 

armády bude třída Studentské revoluce, že náměstí dr. Zdeňka 
Nejedlého bude náměstí Svobody, že Sokolovská (ta zůstala) 
bude třída Bedřicha Smetany, že Obránců míru bude třída 
Jiřího Šlitra, že Lidových milicí bude třída Přátelství a že 
Revoluční bude ulicí Karla Poláčka (je nyní Zborovská). 

Sousoší Bylo nás pět se stalo známým, zrovna na jaře 
2014 jsme tu zastihli černocha, jak se tu na 
památku fotil. Slovo dalo slovo, a tak víme, že 
pochází z Ugandy, žije v Německu a mluví i 
španělsky. A že 2. června 1993 šel kolem 
tohoto místa, kde sousoší nyní stojí, i budoucí 
prezident      Miloš      Zeman      se      svými 
rychnovskými spolustraníky z ČSSD, je taky pravda. Těch sociálních demokratů, co 
ten den měli v Rychnově mítink, na nějž přišlo 120 lidí (v kině jich bylo 300 na 
bratrech Nedvědech), tak bylo taky pět. 

Kdopak ví, že existuje z roku 2001 opera Bylo nás pět, 
zdálo se mi… Na text Adolfa Goldflama ji napsal rychnovský 
rodák Zbyněk Matějů: „Podnět k této opeře dal Karel Smyczek, s 
nímž jsem spolupracoval na dvoudílném filmu podle Poláčkova 
Vše pro firmu, který televize pravidelně uváděla. Karla Smyczka 
jsem tehdy oslovil ke spolupráci na opeře - chtěl dělat Bylo nás 
pět. Seznámil mě s Arnoštem Goldflamem, ten se do libreta s 
velkou chutí pustil, Státní opera nám nabídla uvedení a operu si 
objednala. Libreto osciluje mezi dvěma Poláčkovými náměty Bylo 
nás pět a Se žlutou hvězdou (deníku Karla Poláčka z roku 1943), 
celý děj opery je jakýmsi vzpomínáním v lágru na dětství a jsou 
zde vážné i komické scény. Oba jsme s Arnoštem Goldflamem nechtěli, aby Bylo nás 
pět byla jen prvoplánová legrace, ale hledali jsme klíč k hlubšímu podtextu, který Arnošt 
našel propojením obou knih.“ K uvedení ve Státní opeře však nedošlo. Královéhradecké 
Klicperovo divadlo uvedlo 19. května 2012 v premiéře hru Bylo nás pět, její derniéra 
byla 17. ledna 2014. Tam jako autoři hudby jsou uvedeni Pavel Horák & His Melody 
Boys. V pražském Divadle ABC se konala 22. března 2014 ve výroční den Poláčkova 
narození premiéra činohry Bylo nás pět (nový scénář Arnošta Goldflama a hudbou 
Zbyňka Matějů s pěti áriemi z jeho opery plus dobovými písněmi). A kdopak ví, že 
1973-74 vycházel v dětském časopise Pionýrská stezka 20dílný kreslený seriál Bylo 
nás pět Vladimíra Renčína?  

../../Downloads/PRUVODCE/Obrázky/Rencin_Bylo%20nas%20pet.jpg
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Dceru Karla Poláčka Jiřinu Jelinowiczovou (*1921 - †2001 North York, 
Kanada), matku Martina a Tomáše Jelinowiczových, kterou doslova na poslední chvíli 
po záboru naší republiky 1939 dostala do Anglie družka Karla Poláčka Dora Vaňáková; 
ta s ním pak taky šla do koncentračního tábora. Jiřina Jelinowiczová žila od roku 1969 v 
Kanadě a byla autorkou překladů knihy Never Cry Wolf současného nejčtenějšího 
kanadského spisovatele Farleye Mowata. Ta poprvé u nás vyšla v roce 1968 pod 
názvem Nedělejte poplach a podruhé, jazykově revidovaná, roku 1997 pod názvem Vlci 
aneb Nedělejte poplach. Mrzuté bylo, že vydání této knihy provázely nepříjemnosti: Za 
první vydání nedostala překladatelka zaplaceno a ve druhém vydání bylo její příjmení 
zkomoleno na Jelowiczová. Něco o tom vím, na její žádost jsem jí pomáhal po 30 letech 
vymoci honorář. Neúspěšně, sorry. A za zkomolení příjmení se jí taky nikdo neomluvil. 
           V té souvislosti mě napadlo, jestli byla  také  "Wintonovým dítětem", tak ji raději 
cituju: Odjížděla jsem jedním z posledních transportů koncem března 1939 do Anglie. S 
otcem a Dorou jsem se setkávala potajmu v kavárně. Měla jsem už všechno vyřízeno k 
cestě do Anglie, jen jsem čekala na povolení k vývozu valut od Národní banky. Pak do 
toho přišla okupace a konec naděje na jakékoli valuty. Bylo však nutno mít povolení k 
výjezdu od gestapa. I to mi Dora opatřila. V předvečer odjezdu jsme se loučili s otcem a 
Dorou v kavárně v Revoluční třídě. Bylo to velmi smutné loučení. Všichni jsme tušili, že 
se již nikdy neuvidíme. Pak už byly jen dopisy - a pak přišla válka, která nás navždy 
rozdělila. 
          První Kindertransport z Prahy byl vypraven 14. března 1939 s dvaceti dětmi, 
nejpočetnější byly transporty červnové (každým mělo odjet 100 až 200 dětí). Často se jednalo o 
děti židovských uprchlíků z Německa a anektovaného Rakouska, kteří před mnichovskou 
dohodou hledali azyl v Československu, a více než čeští Židé si uvědomovali závažnost 
nacistického nebezpečí a současně už často neměli dost prostředků, aby mohli vycestovat 
spolu s dětmi (kauce za dospělého byla 200 liber, nehledě na to, že získat vízum uprchlíka bylo 
mnohem složitější než vízum pro dítě adoptované v Anglii). Poslední úspěšný dětský transport 
byl vypraven 2. srpna 1939, kdy celkový počet zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně poslední 
vlak s 250 dětmi byl vypraven 1. září 1939, ale byl zastaven a poslán zpět, protože ve stejný 
den vypukla válka.  

  Čtu z mailu spisovatele Stanislava Motla: Zřejmě měla jet opravdu vlakem, který 
máte na mysli. Pro Vaši informaci –  tento vlak nevypravoval zdaleka jenom pan 
Winton, ale  další britští úředníci. Bylo to vše zcela oficiální, nacisté tehdy 
vystěhovalectví Židů povolovali. Nevěřte ovšem, pokud Vám mohu radit, médiím 
vycházejícím v ČR. Dnes jsem se zrovna upřímně bavil nad výrokem předsedy naší 
poslanecké sněmovny (ty doby, kdy na těchto místech byli historicky vzdělaní lidé jsou 
už dávno pryč), který v Právu uvedl, že pan Winton riskoval život. Pan Winton, při vší 
úctě, život (na rozdíl třeba od Antonína Kaliny, který v Buchenwaldu zachránil přes 
tisícovku židovských dětí)  neriskoval. Jezdil sem legálně a přespával legálně v hotelu 
na Václavském náměstí. Jinak se o panu Wintonovi u nás oficiálně uvádí, že zachránil 
669 dětí – převážně židovských. Tehdy (již od konce roku 1938), působil ve Velké 
Británii Výbor pro uprchlíky z Československa. Nicholas Winton se podílel na tvorbě 
seznamů dětí. Sháněl pro ně, spolu s dalšími obětavými lidmi, britská víza. Povolení k 
pobytu. Finanční kauce. Pomáhal vyhledávat adoptivní rodiče. Co se však u nás už 
neuvádí – potřebné peníze pocházely – z velké části – z mnichovského úvěru. Byla to 
půjčka, kterou nám bezprostředně po takzvané mnichovské dohodě v roce 1938 
poskytla Velká Británie k překonání těžkostí. Z této částky (naše země z něho vyčerpala 
2,5 milionu liber) byl dotován, kromě jiného, fond pro vystěhovalce. Převážnou většinu 
těchto vystěhovalců tvořili Židé. Britové vyžadovali za jedno odvezené dítě 50 liber a za 
dospělého neuvěřitelných 200 liber. Mimochodem v roce 1986, když se začalo znovu 
licitovat o naše zadržené zlato, chtěli tento úvěr, i s úroky zaplatit. Nakonec jsme platili 
pouze úroky. I tak je to však docela šílené... 
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DVĚ MINUTY TICHA Z KNIHY ACHILLE GREGORA ŽIVOT JE PES - A JÁ MÁM 
PSY RÁD 

 
 

     Čteme Bylo nás pět, jejíhož vydání se Poláček už 
nedočkal, je rozkošná knížečka, tak báječně 
interpretovaná Františkem Filipovským v rozhlase, a 
při jejím čtení i při poslechu se všichni náramně baví. 
Plným právem. Jen já ne. Mně tečou slzy, protože 
Poláček mi předal hromádku fotografií ze svého mládí 
a jedna je veliká, podlepená, školní, na které je pan 
učitel  a  celá  třída  rychnovské  školy.  Chlapce  s 

nevinnýma očima slyším, „jak si povídali řeči", a uprostřed mezi ostatními sedí Karel 
Poláček osmiletý, v kalhotkách nad kolena. Nemohu se ubránit dojetí, když se na ten 
obrázek dívám. Když pozoruji toho malého, uvědomuji si, že ho zahnali do 
utěsněného baráku a zadusili plynem. Ještě teď, při psaní toho odstavce, mám 
zamlžené oči. Ne, je mi to odepřeno, nemohu se při té roztomilé knížce dětského 
povídání radovat... 

Ocitujme část k 5. červenci 1943 (dva dny předtím byl Karel Poláček se 
svou družkou Dorou Vaňákovou odtransportován do Terezína): Když jsem přijel 
domů, vytáhl jsem ze schránky jediný dopis. Roztrhl jsem obálku a nedočkavě, se 
stále stupňující se svíravou bolestí v srdci, jsem četl: Milý Achille, z našich schůzek 
prozatím nebude nic. Odjíždíme. Knížky jsem Vám nechal u Anky Vlkové. Moc Vás 
oba pozdravujeme a za vše děkujeme. Váš K. P. Přišlo to nečekaně, proto mě to 
zasáhlo tak hluboko. Konec nadějí. Konec doufání. Konec přátelství, jehož jsem si 
tolik vážil. Pokolikáté už jsem opakoval: ano – odejde-li z našeho života někdo vám 
blízký, ztrácíte polovinu sebe samého. Karla Poláčka s paní Dorou odvlekli do 
koncentráku. 
         Psal jsem v dubnu 2010 starostce Prahy-Zbraslavi, jestli něco neví o 

pozůstalosti jejich občana Achille Gregora (žil tam sám, neměl děti). A odpověď? Je 
mi líto, ale musím Vás zklamat. Bohužel o pozůstalosti pana Gregora nemáme žádné 
informace a ani odkaz, kam se obrátit. O to víc mne to mrzí, protože psal i o mém 
dědečkovi Sašu Rašilovovi. 

 
JÁ CHCI TAKY HVĚZDU 

S 87LETOU PANÍ, KTERÁ PŘEŽILA HOLOKAUST RYCHNOVSKÝCH ŽIDŮ 
 

 
Na snímku z roku 1928 je na společné fotografii 3. třídy 

rychnovské dívčí školy Hanička Fischerová (*1920), nyní Dobešová, 
jedna z mála, která přežila holocaust rychnovských Židů. Byl jsem za ní 
v červnu 2008 v Jablonci nad Nisou, kde žije, a tak po způsobu starých 
lidí zeširoka, ale snad užitečně, podávám svědectví.  
   Před rychnovskou synagogou je památník 58 rychnovským 
židovským občanům, obětem holocaustu. Autorem bronzové textové 
desky je Zdeněk Kolářský z Kostelce nad Orlicí, práce se dřevem jsou 
dílem jeho syna Petra Kolářského. Kolem jsou dvě zídky v kombinaci 
pískovec, dřevo a prvky ostnatého drátu, které symbolizují zdi 
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koncentračního tábora. Vnitřek tvoří zeleň s dlažbou a lavičkami. Vlastní pultový 
památník s deskou češtině, angličtině a hebrejštině má text Toto jsou jména 
rychnovských Židů, našich spoluobčanů, kteří byli povražděni německými nacisty 
v koncentračních táborech v letech 1939–1945. Tak přestala existovat zdejší židovská 
obec. Na vybudování tohoto artefaktu, který byl odhalen v květnu 2001 při 4. 
poláčkovském sympoziu, se podílelo město Rychnov nad Kněžnou a tehdejší okresní 
úřad.  

Hned za ním ve zrestaurované synagoze, nyní Židovském muzeu Podorlicka a 
Památníku Karla Poláčka, jsou soustředěny památky na Židy z tohoto regionu. 
Zastavme se na chvilku: Ze židovské komunity Podorlicka byli i rodiče  bývalé 
ministryně zahraničí USA Madeleine Albrigtové Josef Korbel, původně Körbel  (*1909 
Kyšperk, nyní Letohrad, † 1977 USA) a matka Anna, rozená Spiegelová z Kostelce nad 
Orlicí. Prarodiče M. A. ze strany matčiny Františka a Alois Spiegelovi jsou pohřbeni na 
židovském hřbitově ve Vamberku.   

Nu a první poschodí je věnováno Karlu Poláčkovi a k vidění tu je i Řád T. G. 
Masaryka, který byl udělen tomuto spisovateli in memoriam prezidentem Havlem. 
Přijměte prosím fakt, že jsem ho z pověření dcery Karla Poláčka Jiřiny Jelinowiczové a 
jejího syna Martina Jelinowicze, oba žili v Kanadě, převzal 28. října 1995 z rukou 
prezidenta Václava Havla.  

 Přejděme k 30. červenci 1997, kdy se konala v této synagoze tryzna za oběti 
holocaustu – to se stalo u příležitosti vydání publikace Holocaust Židů okresu Rychnov 
nad Kněžnou v letech 1939-1945 a 55. výročí transportů Židů z Rychnovska, které 
připadlo na prosinec toho roku. V této synagoze, v níž byla za Protektorátu střelnice 
Hitlerjugend a za předlistopadového režimu – taky úděsně – sklad sice topného, ale 
přece jen plynu (většina těchto obětí zahynula v plynových komorách), se pietního aktu 
zúčastnily čtyři desítky lidí.  

Byl jsem při tom jako novinář, a tak z počítače překopírovávám svoji tehdejší 
zprávu: Přítomno bylo několik přímých účastníků holocaustu, mezi nimi i 75letá Hana 
Dobešová Müllerová, původem z Betenglovy ulice v Rychnově nad Kněžnou. Byli tu 
vrchní zemský rabín Ephraim Karol Sidon, představitelé městských 
úřadů z Rychnova a okolí i autoři publikace dobrušský Radovan Dražan 
a ředitel rychnovského archivu Josef Juza. Tryznu zahájil vrchní zemský 

rabín židovskou modlitbou a o transportech Židů 
z Rychnova promluvil tehdejší tajemník městského úřadu 
Jaroslav Kos; ten zdůraznil, že z odtransportovaných jich 
nepřežilo 60. S delším proslovem vystoupil Radovan 
Dražan, sám vězněný po několik let v koncentračním 

táboře jako příslušník sokolského odboje. Velmi krátce - s židovskou 
pokrývkou hlavy - promluvil i přednosta rychnovského okresního úřadu 
Petr Narwa. Ocitoval svoje slova z úvodu této publikace: “Tato kniha je 
pomníkem našim sousedům, spolužákům, přátelům. Defilé němých 
tváří, nekončící bolesti. Snad nelze více učinit než nezapomenout.“ 
Doplňme, že v originální podobě - v úvodu k této publikaci - se pod tato 
slova podepsal jako Petr ben Pynches Narwa a že přítomen byl i jeho 
otec. Tehdy jsem se ho zeptal, proč se tak podepsal, a jeho odpověď 
byla přímá: „Petr ben Pynches Narwa? To je velice jednoduché. Ben znamená syn a 
můj otec je Pynches Narwa (ukázal na něj) a já jsem Petr, syn Pynchese Narwy. Cítím 
se spoluúčasten některých osudů těchto lidí, celého židovského lidu, i když - sám za 
sebe - definice Žida v současné době má několik různých podob a ortodoxní pohled 
praví, že bych se nemohl nazvat tímto pojmem. Ale já to beru spíš jako handicap než 
jako něco jiného. Ale cítím se velice blízce účasten osudů těch lidí.“ 
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Mezi 270 těch, kteří jsou uvedeni v této publikaci a nepřežili, najdeme i jméno 
Karla Poláčka (bydliště měl ve Švédské ulici, Praha-Smíchov, odkud šel do transportu 
5. července 1943), publikovány tu byly i tehdy nejnovější údaje o konci jeho života 
(poslední stopa končila v koncentračním táboře Dora v lednu 1945) a jeho manželky do 
roku 1939 Adély Poláčkové (po rozvodu se z Prahy odstěhovala do Rychnova, kde 
pracovala jako hospodyně u vdovce Karla Lederera, který vlastnil dúm  vedle radnice; 
do transportu šla s rychnovskými Židy 13. prosince 1942. Z těchto 270 lidí, mezi nimiž 
bylo 23 dětí do 16 let, se dočkalo osvobození  22, z dětí jen Tomáš Lederer, narozený 
1932.  

V této souvislosti nechť je uvedeno jméno Honzíka 
Deutschmanna (jeho rodiče měli továrnu na dnešním 
náměstí Karla Poláčka), který jako židovské dítě nesměl 
chodit do školy a měl tajně – stejně tak jako jeho 
sourozenci – domácí učitelku, které dětsky říkal paní 
Učáková, my si domyslíme, že onu Hanu Fischerovou. 
Chtěl si od ní vždycky půjčit její židovskou hvězdu, a i 
když mu vysvětlovala, že ji může – vlastně pak musí – 
nosit až od svých šesti let, tak mu ji pokaždé na doma 

půjčovala.  
Vracím se k naší paní Učákové, i ona byla tehdy v roce 1997 mezi účastníky 

tryzny. A taky primář Rudolf Pivec, který se tu s ní, svou studentskou láskou Hanou, 
setkal. Tehdy mně řekla, že on byl jediný, kdo se s ní, Židovkou, 14. prosince 1942 
v den jejích 22. narozenin, kdy odjížděla s transportem do koncentračního tábora, 
přišel na rychnovské nádraží rozloučit, jinak že se každý k nim bál chodit, protože by 
z toho byly jen – cituju ji – nepříjemnosti. A k tomu tehdy dodal Rudolf Pivec: „Přišel 
jsem se s ní rozloučit, poněvadž Hanka odjížděla do Terezína. Nikoho z Rychnováků 
jsem tam neviděl, zřejmě ale někdo byl v čekárně, pozoroval to a přišlo na mě udání 
hejtmanu Krzepinskému. Ten si mě zavolal a upozornil, kdo mě udal, a ať si na ty lidi 
dám pozor.“ 

Přepisuju volně ze záznamníku na mobilním telefonu její vyprávění: Hana, 
rozená Fischerová, ročník narození 1920, chodila do dívčí školy, pak až do septimy do 
rychnovského gymnázia, oktávu absolvovala roku 1939 v královéhradeckém dívčím 
gymnáziu. Chtěla se přihlásit na medicínu, to ale už začaly platit norimberské zákony. 

1941 se provdala za rodáka z Litoměřic Müllera, který své město 
musel opustit po mnichovské konferenci kvůli německému 
záboru - a navíc byl taky Žid. Tento absolvent brněnské vysoké 
školy textilní působil jako designér v Čermné nad Orlicí, ale 
z funkce jako Žid musel odejít. Vztahovala se na něj pracovní 
povinnost, nejdřív stavěl silnici na Budíně (směr z Rychnova na 
Vamberk), pak byl nakomandován na lesní práce 
v rychnovských Borovinách, kde dobýval pařezy a likvidoval s 
ostatními Židy polomy. Pak už jim vzali i kola, a tak do práce 
chodili pěšky, nemluvě o tom, že jako Židé měli omezenou 
nákupní dobu, nesměli chodit do parků, měli omezený příděl 
potravinových lístků a žili z úspor. A jeho žena Hana? Učila 

soukromě ony děti Deutschmannovy. „Ty přede mnou učil student rychnovského 
gymnázia Olda Serbousek. Ale jako árijec k nim nesměl docházet, ostatně Židi jako 
podlidi nesměli navštěvovat školu, a tak jsem jim opatřila knížky - s Honzíkem jste mohl 
mluvit jako s dospělým. byl abnormálně nadaný, už počítal.“ „Do Terezína jsem přišla 
s rodiči a mužem Františkem 17. prosince 1942, předtím jsme všichni z transportu byli 
na jedné ubikaci tři dny v karanténě v královéhradecké obchodní akademii. Po třech 
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dnech nás časně ráno pod  bodáky vedli esesáci na nádraží, dobytčí vagony byly za 
nádražím, a odvezli nás do Bohušovic. To ještě nebyla dráha do Terezína, odtud jsme 
šli v příšerné zimě pěšky, v Terezíně jsme se museli úplně vysvléct a z povolených 
padesátikilových zavazadel nám vzali, co se jim hodilo, a na ubikaci jsme měli jen to, co 
bylo na sobě. Těch 50 kg jsme nikdy neviděli. Dělala jsem tam ty nejhorší práce, jaké si 
dovedete představit, jedny z nejhorších bylo uklízení mezi blázny. Pak jsem pracovala 
na infekčním oddělení v nemocnici, kde jsem prodělala záškrt, ale čistě náhodou jsem 
přežila. Zavolali ke mně starého doktora, ten se na mě podíval - to mně řekli až 
dodatečně - a začal strašně plakat, že mám záškrt. Německy řekl: Já ji zachráním, mně 
tady dcera umřela, a ona jí je podobná. Dal mně nějakou injekci, já 
nevím jakou, a odvezli na marodku, byla jsem na umření. Ale 

přežila jsem a pokračovala v těch ošklivých 
pracích a můj muž dělal u vodohospodářské 
správy, byl tak chráněn před transporty. Nikdy 
jsme nevěděli, na koho to přijde, ale pořád jsme 
byli v Čechách, byli tam taky čeští četníci, jeden 
z Javornice – Oldřich Škop se jmenoval, 
několikrát nám do Terezína tajně přivezl 
proviant, to byla otázka života a smrti. Pak tam byl ještě nějaký 
Jaroslav Toman z Klášterce nad Orlicí u Žamberka, ten nám občas 

zprostředkoval nějaký ten dopis a jídlo. To byla údržba života. Měla jsem omrzlou nohu, 
čtyři dni jsem byla nemocná a mezitím se otvíralo - my tomu říkali - loupání slídy, 
výroba izolační hmoty pro rakety V2. Vyšlo najevo, že kdo bude plnit normu, bude 
chráněn před transporty a tam jsem se udržela až do konce. Opravdu to byly náhody… 

Do Rychnova jsem se vrátila 12. května 1945, přijel pro nás 
autodopravce Havel, zpunktovala to doktorka Ledečová, 
v Habrové měli textilní továrnu, jeho navlíkla do pyžama, aby 
vypadal jako vězeň. A pak jsem tam jela ještě jednou pro 
zbývající lidi, nechtěli nás tam málem pustit – byla karanténa, 
pan Kandler z Kyšperka dal auto. Ten pak měl později 
s komunisty strašné problémy. Moje maminka se odtamtud 
vrátila těžce nemocná, pracovala v šicí dílně, kde spravovala 
uniformy z fronty. Na otce jako vojáka v 1. válce zpočátku 
platilo, že byl chráněn před transporty, ale v roce 1944 všechny 
tyto výhody padly a všichni muži – i můj manžel – šli do 
transportu, ten poslední odjel 28. října 1944 do Osvětimi. Z  90 

tisíc v Terezíně nás přežilo 9 tisíc. A Karel Poláček? Do Terezína přišel se svou 
přítelkyní Dorou Vaňákovou, to byla velká láska, a odjížděl do Osvětimi stejným 
transportem jako můj otec 16. října 1944. Já jsem ho viděla těsně předtím, než 
nastoupil do transportu, byl tak zuboženej, když odjížděl, kost a kůže, to byla ruina. On 
už do Terezína nepřišel v nějaké velké kondici, nebyl nijak sportovně založený, byl to 
člověk, který věčně seděl v kavárně nebo něco psal, nebyl sportovec. V Terezíně měl 
přednášky, na 
několika jsem 
byla, dokonce 
mně dvakrát 
poskytl lísteček, že můžu do sprch. On byl v Terezíně mezi Čechy jako spisovatel 
známý a oblíbený, ostatně tam byly světové kapacity, a dělaly nejhorší práce. Třeba 
docent Stern už tenkrát operoval oči, to se dělá teď, nebo chirurg Löwy. Z nich se 
nevrátil nikdo.“ 

Závěrem našeho rozhovoru vzpomněla i svého švagra brigádního generála Jana 
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Kratochvíla. Toho přece jmenovala československá vláda ve Velké Británii velitelem 1. 
československého armádního sboru, ale druhý den po nasazení na frontě v dukelské 
operaci ho maršál Koněv zbavil na místě funkce (Koněv tak zrušil smlouvu mezi ČSR a 
SSSR) a nahradil Ludvíkem Svobodou. Ale to už je jiná historie.  

           V červnu 2009 mně poslala paní Dobešová v obálce dopis z 2. prosince 
1979 od Jaroslava Tomana), tehdy 
77letého: Milá paní Dobešová, když jsem 
obdržel Váš dopis, byl jsem zvědav, kdo mi 
píše. Říkal mi kamarád, že se jej ptal pan 
Štefek na vodáka, který dělal v Terezíně, 
pro nějakou paní Müllerovou, takže mu ji 
dal. Po otevření dopisu se vše vysvětlilo. Je 
to už opravdu řádka let, leccos se změnilo, a i když jsem některá jména zapomněl, 
dosud si něco pamatuji. Ten Váš Franta dělal u naší firmy, byl jsem tehdy 
stavbyvedoucí, zprvu jsme začali se 16 lidmi vrtat hloubkový vrt pro čerpací stanici na 
bohušovické bráně, v červnu 1942 pak komandatura zadala všecky vodárenské práce 
naší firmě, tak tam přišli ještě další zaměstnanci od nás a na práce ostatní nám 
komando gheta přes tzv. Wasserwerk pronajímalo lidi z tábora a bylo jich přes 60 a 
mezi nimi Franta. Já jej považoval za krajana, na jeho úsměvnou podobu se dosti 
pamatuji, občas poslal zprávu do Rychnova nad Kněžnou, jméno si už nepamatuji, ale 
říkali tam tuším V zahrádkách. Někdy jsem  posílal dopis nebo když byl čas, tak jsem 
osobně doručil zprávu pekaři Hamplovi od jistého továrníka. Bylo toho moc, adresy 
jsem si žádné nepsal, to vždy vedlo k maléru a my zaměstnanci firmy jsme taky nebyli 
100%ně jisti. Častější adresy jsem měl v hlavě a psal jsem je při čekání na vlak v Praze 
a tramvají je rozvezl na různá místa na poštu, aby se popletlo místo odeslání… Něco 
jsem v Terezíně fotografoval a ta pasačka ovcí se také vrátila a pro fotky si přišla. 
Někteří z naší party se vrátili, jeden přežil i pochod smrti, tak mě postupně navštívili i po 
mnoha letech, někteří i zapomněli. To už ale nese život. Pracoval jsem v Terezíně do 
dubna 1945, pak Němci sami další práce zastavili… Po válce jsem hospodařil po 
rodičích na 5 ha hospodářství. V JZD jsme nebyli, důchod jsem měl Kčs 365 a právě 
později na potvrzení vězňů z Terezína mi byl důchod upraven, abychom měli 
s manželkou 1330 Kč. Tak jsem Vám toho napsal dost i o sobě, a když budete mít 
možnost nás navštívit, rádi Vás uhlídáme. Jestli chcete, tak Vám fotku Franty vrátím, já 
se rozhoduji, že co mám jako doklad z Terezína (odvoz mrtvých dříve s koňmi, později 
parádním pohřebním vozem, peníze gheta, kresby akademického malíře Leo Haase, 
karikatury party, se kterou jsem začal vztah na bartošovické bráně), že daruju 
Památníku Terezín. Až zemru, tak to pro jiného cenu nemá a mladší generace si ani 
nedovedou představit, co jsme tehdy prožívali a že třeba za dopis z gheta anebo dovnitř 
se dávala hlava na špalek nebo plyn v Osvětimi. To máme příklad z party. Přeji Vám 
ještě další léta života. Srdečně Vás zdraví Toman Jaroslav s rodinou.  
                Ta Doris musela v ghetu každý den vyhnat stádo ovcí za terezínské šance 
kousek od krematoria a starat se o ně. Celé dny posedávala na louce, 

vždycky četla, a zatímco se ovečky klidně pásly, žádnou 
idylu si představovat nelze. Trpěla hlady, starostmi o 
rodiče a bratra, denně viděla umírat staré a nemocné, 
zmučené a zoufalé lidi, živořila v jedné cimře, kde se na 
zemi tísnilo devatenáct lidí. Tuhle fotografii „Dívky s 
ovečkou“, pasačky ovcí Doris Grozdanovičovou, 

nestylizovanou a autentickou, otiskly desítky časopisů a publikovali snad ve všech 
knihách o terezínském ghettu. Jedná se o zcela výjimečný snímek, právě tam tenkrát 
dělníci hloubili studnu a Jaroslav Toman tajně vyfotil Doris, terezínskou vězeňkyni, jak 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
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pase ovce. Kdyby ho při tom chytli četníci, kteří ghetto hlídali, pravděpodobně by 
skončil v řetězech v nedaleké Malé pevnosti. Toman ten snímek po válce Doris předal. 
Ta 91letá Doris je na fotografii při mé přednášce o Karlu Poláčkovi v pražském Centru 
Franze Kafky v únoru 2017, na níž  byla přítomna i  93letá Hana, sestra spisovatele 
Arnošta Lustiga, taky vězněná v Terezíně. 

V Jablonci nad Nisou 8. května 2010 předal ve foyer divadla 
starosta města pamětní listy s medailí osobnostem, zapojeným v době 
nacistické okupace do partyzánských odbojových skupin, příslušníkům 
armád ve Velké Británii, SSSR, Itálii a Jugoslávii, účastníkům Pražského 
povstání a vězněným z politických nebo rasových důvodů v době 2. 

světové války. 
Jako výraz úcty 
a díků obdržela i 
Hana Dobešová pamětní list a 
medaili s vyobrazením svatého 
Václava a rotundy na 

Pražském hradě.    
12. listopadu 2010 ji uvítali představitelé nového vedení Rychnova  v gymnáziu. 

Stalo se tak symbolicky ve škole, jejíž studentkou bývala. Starosta Jan Skořepa  jí 
předal pamětní medaili města a pak následovalo mimořádně pozorně vnímané přijetí 

víc než padesátkou studentů, spojené s téměř 
dvouhodinou besedou. Během ní mimo jiné podala 
svědectví o spoluvězni Karlu Poláčkovi: "On už do 
Terezína nepřišel v nějaké velké kondici, nebyl sportovně 
založený. V Terezíně měl přednášky, na několika jsem 
byla, dokonce mně dvakrát dal lísteček, že můžu do sprch. 
V Terezíně byl mezi Čechy jako spisovatel známý a 
oblíbený, ostatně tam byly světové kapacity a dělaly 

nejhorší práce. Do Osvětimi odjížděl stejným transportem jako můj otec 16. října 1944. 
Já jsem ho viděla těsně předtím, než nastoupil do transportu, byl tak zubožený, když 
odjížděl. Kost a kůže, to byla ruina.“  
  

HRABALENÍ ANEB BLECHA Z RYCHNOVA 
O KOŘENECH BOHUMILA HRABALA V RYCHNOVĚ, PO NĚMŽ 

13. ÚNORA 2007 POJMENOVALO MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO ULICI 

 
Pokusíme se odhalit vztah Bohumila Hrabala k Rychnovu nad Kněžnou. 

Tajemství netajemství, po komensku budeme názorní a podíváme se na kříž, co stojí 
uprostřed Starého náměstí. Je na něm nápis 

 

 
K VVIETSSI 
SLAVVE BOZI    
DAREM PANA                 
GIRZIHO 
BLECHI 
OBRAZ TENTO 
POSTAVVEN 
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To je přece chronogram = zápis času, z řeckého χρόνος chronos (čas), 
γράμμα gramma (písmeno). V něm dávají všechna písmena, která mohou být 
římskými číslicemi (M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10, V=5, I=1), dohromady rok, 
který se vztahuje k osobě, o níž se nápis zmiňuje, v tomto případě k Jiřímu Blechovi 
(hláska „j“ se tehdy psala „g“ a naše „ř“ pak „rz“). Jakoby zakódován je rok 1736, 
stačilo „sčítat“ a vyšel rok 1736. 

Vezměme příjmení Blecha za záminku dalšího povídání - na tomto kříži čteme 
Girzi Blecha, i když zrovna o tomhle Jiřím nic jiného nevíme. Ale popořadě. 

Cože   by   tedy   měl   mít   společného   slavný   spisovatel   Bohumil   Hrabal 
s Rychnovem nad Kněžnou a Blechovými z toho města? Tomáš Mazal zmiňuje ve 
své  knize   „Bohumil   Hrabal“   příjmení   spisovatelova   biologického   otce   Bleha 
(s písmenem h) a František Cinger v knize „Prokletí slavných“ (vyšla 2006) uvádí víc 
v kapitolce „Bohumilem po otci, ale považoval za něj Francina, vlastně Pepina“. 

Vezměme si tento text do ruky a sledujme: Biologickým otcem Bohumila 
Hrabala byl Bohumil Blecha (* 3. 1. 1893 Jevišovice). Budoucí 
spisovatel se narodil 28. března 1914 v Brně-Židenicích 
svobodné 20leté Marie Kilianové, přezdívané Maryška, ale 
otce bychom v křestním listě hledali marně. 4. dubna 1914 
byl Bohumil František Kilian, tedy později slavný spisovatel 
Bohumil Hrabal, pokřtěn za přítomnosti kmotrů Františka 
Hrabala, obchodníka s limonádami v Brně (nepochybně tatínka 
„Hrabala“, budoucího adoptivního otce „Francina“ Hrabala) a  
48leté babičky Kateřiny Kilianové. 

Po dvou letech v Polné u Jihlavy, kde prosperoval 
pivovar, uzavírají sňatek ona Maryška, tedy Marie Kilianová, 
a o pět let starší Francin Hrabal. 26. prosince 1916 pak právě on dává písemným 
prohlášením Bohumilu Františku Kilianovi svoje příjmení a v tom okamžiku se 
„zrodil“ Bohumil Hrabal. Aby bylo jasno: Biologický otec Bohumil Blecha se před 
adopcí svého syna vzdal. Nás může zaujmout, že biologický dědeček slavného 
spisovatele Bohumila Hrabala Bohumil Ignác Blecha (*17. 10. 1859, na obrázku s 
manželkou a synem), rodák z Rychnova nad Kněžnou, byl v době vnukova 
narození nadučitelem ve Velkém Újezdě u Brna (Oberlehrer in Gross-Augest). 
Budoucí spisovatel byl počat z mladistvé lásky jeho syna Bohumila Blechy a 
Maryšky Kilianové, dvou přátel ze sousedství v Brně-Židenicích, no a dědeček 
Bohumil Ignác Blecha volným mravům nejspíš nepřál a my se můžeme domnívat, 
že ani vztahu mladých milenců. Proč se mladí milenci nevzali, to se můžeme jen 
dohadovat. 

         Otočme list a zkusme seřadit ze spisovatelovy „rychnovské 
větve“, co víme o  spisovateli Bohumilu Hrabalovi (*28. 3. 1914 
Brno -Židenice  - †3. 2. 1997 Praha); 
        - rodiče Bohumil (na Zeugnis = vysvědčení psán i Gottfried) 
Blecha (*1. 1. 1893 Jevišovice, německy Jaispitz - tak je zapsáno 
v rodném a křestním listu, †1970 Brno) a Marie Kilianová, zvaná 

„Maryška“ (*1894); tento Bohumil Blecha byl spolužákem Karla Poláčka na rychnovské 
obecné škole a měl i stejného pana učitele Veselíka; 

- prarodiče Bohumil Ignác Blecha (*17. 10. 1859 Rychnov nad Kněžnou, čp. 
220, náboženství římskokatolické, později českobratrské, †16. 9. 1928), nadučitel ve 
Velkém Újezdu u Brna, později uváděný jako správce zemského výboru, a Marie 
Blechová, rozená Türková (*11. 11. 1863 Jevišovice), náboženství římskokatolické; 

- praprarodiče Jan Křtitel Petr Blecha (*26. 5. 1833 Rychnov nad Kněžnou 
čp. 368, †14. 10. 1864 v Rychnově nad Kněžnou), soused a písař městský (v 
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německém textu Sekretär in Rychnau) a Anna Blechová (*28. 3. 1839 Rychnov nad 
Kněžnou - †23. 12. 1905 v Rychnově nad Kněžnou), rozená Kounová (v rodném a 
křestním listu starým pravopisem geb. Kaun), manželská dcera Václava Kouna, 
souseda a mistra soukenického z Rychnova nad Kněžnou čp. 220, a jeho manželky 
Antonie, rozené Peckové z Rychnova nad Kněžnou čp. 213; 

- prapraprarodiče Jan Blecha, katolík, mistr soukenický v Rychnově nad 
Kněžnou, a Marie Blechová, katolička, rozená Filípková; bydleli v Chaloupkách (dnes 
pátá chaloupka od Kosových ze směru od Habrové); 

- praprapraprarodiče Jan Filípek, soused a mistr soukenický v Rychnově 
nad Kněžnou, a jeho manželka - dcera Antonína Rericha z Rychnova nad Kněžnou. 

Přidejme, že Bohumil Hrabal byl spolu se svou manželkou Eliškou Hrabalovou 
15. dubna 1985 v Rychnově na besedě, kterou uspořádala knihovna spolu s okresní 
odbočkou Klubu přátel výtvarného umění. Tehdy přišlo plno lidí do malého sálu SK 
ROH (nyní Národního domu). Zachovalo se o tom svědectví v Kronice BSP 
Okresní knihovny v Rychnově nad Kněžnou, ale to se raději podívejme na 
powerpointovou prezentaci Bohumil Hrabal. 

Ještě jednou citujeme Bohumila Hrabala: "Skutečným otcem byl a je pro mě 
jen ten, kdo se o mě odmala staral, kdo mě vychovával a kdo mi dal vzdělání. A to 
byl Francin, nikdo jiný." 

             P. S. Děkuji brněnské rodačce Drahomíře Kalvodové, rozené Blechové, 
nevlastní sestře spisovatele Bohumila Hrabala, za poskytnutí rodinných dokumentů a 
fotografií - cituji její slova - z úcty k otci a věrnosti pravdě. 

 
HIMLHERGOT ZA RAMPEPURDOU 

ŽE BY PŘES NEBEZKOU RYBNOU? 

 
My už víme, že v rodišti Karla Poláčka, autora Bylo nás pět, je 

sousoší pětice kluků z oné knihy, dílo profesora hořické kamenickosochařské 
školy Michala Moravce, odhalené za přítomnosti Karla Smyczka, režiséra 
televizního zpracování stejnojmenné knihy, a představitelů klukovských rolí. 
Stačí se dívat - zleva Josef Zilvar z chudobince se „žralokem“ na botě, Čenda 
Jirsák se psem Pajdou, Éda Kemlink, Petr Bajza a Tonda Bejval. Zvídavá otázka: 
Má ale sochu i Rampepurda ze stejnojmenné knihy? 

Ano, za ní však musíme na 
Rampuši do hor – ona přece byla z 
hor, tedy Orlických. Její sochu od stejného 
autora tam najdeme, vedle je povídání a z 
něj si přečteme citát z Poláčkova Bylo nás 
pět: Kristýna, ta mne tahá z postele, 
vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní 
zápasím a 

křičím:  “Nech  mne,  ty  Rampušando,“  neboť  ona  pochází  ze  vsi 
Rampuše, která jest položena vysoko v horách. A umí česky jako 
německy, se svými příbuznými mluví po haťalácku jako ti mužové, co přivážejí 
dřív z hor. „Tak abys věděla, od dneška se jmenuješ Rampepurda,“ ona se 
směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro 
Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně 
Rampepurda, a jemu se to líbí.Tak se směje. Doplněno informací, že v onom 
televizním seriálu ztvárnila filmovou roli Rampepurdy Bára Srncová. 

Ale jestli tam pojedete a budete už docela blízko, nenechte se pod 
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Hláskou zmást ukazatelem směr Nebezká Rybná. Čestný pionýrský s písmenem Z. 
Německy se tahle vesnice jmenovala Himmlisch Ribnei a teď se mně chce říct: 
Himlhergot, copak tady někdo neuměl napsat správně český překlad Německá 
Rybná? Množné číslo od slova nebe je nebesa, a ne nějaká nebeza. Za tento 
oficiální silniční ukazatel, který stojí před křižovatkou pod Hláskou směr 
Rampuše už dlóuhou - s prvním čárkovaným ó - dobu, je taky přece někdo 
zodpovědný. Rampepurdo, tohle ti himlhergot dělat neměli. 

 

DRAŠAR V RYCHNOVĚ 
O STARÝCH RYCHNOVSKÝCH ŠKOLÁCH 

 
Jméno Drašarovo nám bude sloužit jen jako záminka, abychom 

vstoupili do staré rychnovské školy. Čtenář známého románu Terézy Novákové 
Drašar se nejspíš usměje, cože by měl tento pták bouřlivák společného s 
Rychnovem. Popravdě řekneme, že tu byl dvakrát, učil na hlavní rychnovské 
škole 1844-1845 a znovu 1848-1849. Pro nezasvěcené uveďme jeho pravé 
jméno: Josef Václav Justin  Michl.  Obecně  známým  se  stal  svou  konverzí  
(přestoupením) z katolické církve k luteránům. Běžně se však neví o jeho činnosti v 
hnutí učitelském, např. 30. října 1848 se za jeho předsednictví dovolávalo zdejší 
učitelstvo oprav ve školství. 

Pojďme do školy. Stávala vždy vedle fary a ta zase blízko kostela. 
Nejstarší školu dáváme k nynějšímu kostelu svatého Havla, pak byla kolem roku 
1500 přenesena do míst nynějšího zámku. V roce 1671 se dostává do domu čp. 
206 (nyní čp. 1339 v ulici Anatola Provazníka, proti děkanství). O této škole máme 
více zpráv - zprvu měla jednu školní světnici, první třída se učila dopoledne, druhá 
odpoledne, a 1787 k ní přistavěli druhou učebnu. Tak jako tak brzo už přestala 
vyhovovat. Za dvanáct let máme doklad, že krajský úřad shledává školu 
neodpovídající lidnatosti města, nepřiměřenou předepsanému způsobu vyučování 
a podobající se spíše chlévu. 1808 se muselo učit po soukromých domech (čp. 55 
a 56), chvíli dokonce ve staré strážnici (nyní v místech hasičské zbrojnice). Až 
přišel rok 1819, kdy za 19 tisíc zlatých byla naproti zámku postavena škola 
kamenná (později v ní sídlily obecní úřad, dům politické výchovy OV KSČ – 7. 
září 1964 byla při OV KSČ zahájena výuka Večerní univerzity marxismu-leninismu, 
ve zkratce VUML, ironicky přezdívaná vulkanický učitel marxismu-leninismu, pak 
po roce 1989 speciální škola a nakonec základní škola) a s velkou slávou 
vysvěcena 23. srpna kapitulním děkanem P. Josefem Čeňkem z Hradce Králové za 
střelby hmoždířů. Přítomen byl pan hrabě, jiní vznešení hosté i četný lid a pětiletá 
dceruška prvního učitele Hynka Vorla přednesla hostům přiměřený proslov. Zde 
byly tři třídy a tři byty pro učitele, okolo zřízena zahrada (1845), jež byla 
zrušena po třiceti letech, když se upravovalo parkově prostranství před zámkem. 

Jak to v takové škole, dejme tomu před 170-180 lety, vypadalo, se můžeme 
dočíst ve vzpomínkách. Třídy nabité, 80 i více dětí, v učebně zkažený vzduch, 
nejméně polovině žáčků pan učitel denně upravoval brkové pero, děti musely 
poslouchat, a když ne, byly tu rákosky. Viník si musel před pana ředitele kleknout, 
políbit zem a pak rány jen pršely. Pamětník uzavírá svou vzpomínku: „V takové tedy 
škole musil jsem i já se učiti základům vědomosti člověčenstva.“ 

Velký obrat v Rychnově nad Kněžnou přineslo zřízení tzv. dívčí školy (ZŠ 
Komenského) roku 1882 a chlapecké (ZŠ Masarykova) 1905. Nás může zajímat, jak 
rychle se stavělo: dívčí škola - základní kámen v květnu 1881, škola vysvěcena v září 
1882; chlapecká škola - v dubnu 1904 vypsáno ofertní řízení, v září 1905 po 
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službách božích se odebral průvod k nové škole, již po zapění velebného Chorálu 
Čechů vysvětil zdejší kaplan a vikář V. Kleprlík. 

              Vy  nevěříte,  jak  bylo  ve  starých  rychnovských  školách?  Budiž  podáno 
svědectví  přímo  z rychnovské  pobočky Státního  oblastního  archivu v Zámrsku, 
ostatně jsme je avizovali, když jsme cestou hovořili o Karlu Poláčkovi. Tak tedy 
opakujeme  (ve  škole  se  přece  vždycky  opakuje),  že  tento  v budoucnu  jeden  z 
nejvýznamnějších  rychnovských  rodáků  měl  na  konci  druhého  pololetí  kvinty 
zdejšího gymnázia ve školním roce 1907/8 na vysvědčení tři nedostatečné (v jazyce 
latinském, jazyce řeckém a mathematice) a čtyři dostatečné (v  jazyce                   
českém jakožto vyučovacím, přírodopise, jazyce německém, v dějepise a zeměpise; 
tehdy to byl jeden předmět). A co se týkalo známky z chování, tehdy se klasifikovalo 
trochu jinak; v 1. pololetí měl chování zákonné a ve druhém méně zákonné pro 
vzdorovité chování. A protože se tehdy hodnotila i pilnost, tak tedy v 1. pololetí byla 
nestálá a ve druhém nepatrná. Pro porovnání hodnocení Aloise Jiráska, student 
sekundy broumovského gymnázia v roce 1864: mravy zákonné, pozornost mdlá a píle 
povrchní. 

          Abychom 
dokončili, co jsme 
nařekli: Budoucí 
slavný spisovatel byl 
poté přijat do  kvinty vyššího gymnázia v pražské Truhlářské ulici 
(druhý český ústav, kde  byla reálná naděje, aby Žid dosáhl 
maturity, byla až v Domažlicích), ale i tam bylo typické, že 
postupoval do vyšších tříd s reparátem. V septimě - jinde se píše 
v oktávě - obdržel nedostatečnou známku, jinde se praví 
minus dostatečně z české kompozice na téma Pokus o 
fejeton, kterážto práce byla předčítána za halasného 

posměchu celé třídy. No, my tu připomeňme, že na onom gymnáziu v pražské 
Truhlářské ulici byl 1896-1918 profesorem Jiří Guth, a je tedy dost dobře možné, že 
Karla Poláčka, který tam maturoval v roce 1912, učil. Jestli Vám jméno Jiří Guth, 
který od r. 1920 používal pseudonym Stanislav Jarkovský, nic neřeklo, pak to byl 
kdysi absolvent rychnovského gymnázia z roku 1878. Bylo o škole, proto pan učitel 
zadává na konec domácí úkol: V kterém století se hodnotily na vysvědčení 
prospěch a chování na škole v Rychnově slovy Stromy jeho zahrady přinesly málo 
ovoce. Souhrn vší nepravosti? A kdo by se poškleboval, dostane poznámku Za 
zády se směje učiteli do očí. Jako ji dostal v 70. letech 20. století žák Vincenc 
Pajor od svého učitele na rychnovské učňovské škole, ale nebylo to ode mě, i když 
jsem ho tak učil. 
 

BETLÉMU OBECNÍHO METAŘE 
POŽEHNAL KARDINÁL 

  
  
            Vyjděme z faktu, že dva české betlémy vyjely 
před Vánoci roku 2004 do Londýna a poté do 
skotského Edinburghu. Jeden z nich vyřezal Ladislav 
Štichauer z Rychnova nad Kněžnou, ten druhý 
vytvořila Anna Vítová z  Vysokova u Náchoda. Ani 
jeden z nich by se za svého života nikdy nepodíval za 
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hranice a přitom vytvořili díla, která v 21. století důstojně reprezentovala českou 
kulturu.  

Za vším tím stál honorární generální konzul České republiky Paul Millar – on se 
vskutku podepisuje s těmi závorkami; ten tuto 
zápůjčku ze sbírek Třebechovického muzea 
betlémů zprostředkoval a zajistil finanční 
prostředky z darů českých občanů žijících ve 
Skotsku a dalších mecenášů na úhradu nákladů 
nutných k bezpečnému převozu a vystavení těchto 
artefaktů v katolické katedrále St. Mary´s hlavního 
města Skotska. Přepravu těchto artefaktů hradilo 
naše velvyslanectví v Londýně. České betlémy 
měly na britských ostrovech velký úspěch, na Vánoce roku 2004 o nich psal britský tisk 
a jejich fotografie se objevily na titulních stránkách. Jeho Eminence Keith Patrick 
kardinál O´Brien oběma betlémům požehnal v novogotické katedrále (na horním 
snímku ho vidíme, jak žehná Štichauerovu betlému) za účasti skotských dětí a sboru 
české menšiny, který zazpíval naše koledy. pan konzul  se Štichauerovým betlémem 
v Edinburghu.  

K onomu sboru mně mailem doplnil bez háčků a čárek: Sbor ceske mensiny byl 
vskutku dosti improvizovany, ale meli jsme stesti, ze na Vanoce sem jezdi rodice jedne 
ceske zeny zde vdane a jeji maminka je nejen pianistka, ale take regenschori na 
vychodni Morave, takze jsme naverbovali par znamych z ceskych starousedliku. U nas 
doma nazkouseli par koled a v katedrale je zazpivali. 

Zpátky k Ladislavu Štichauerovi, českému 
géniovi. Narodil se 22. června 1874 v Rychnově nad 
Kněžnou v početné soukenické rodině. Jako šestiletý byl 
zasažen bleskem a zdravotní postižení nesl po celý 
život. Pohyblivou mu zůstala jen levá ruka, školu 
nedokončil, dřel v soukenické továrně a tam měl další 
těžký úraz. Pracoval pak krátce v soukenické valše, až 
se stal obecním metařem, bydlel v chudobinci a byl pak 
známou a svéráznou postavou města. Staří Rychnováci 
vám povědí, že vyřezával kudlou, ševcovským knejpem 
a třemi čtyřmi dlátky různé figurky a soubory betlémů. 
K těm větším patří betlém děkanského kostela svatého 
Havla, ten můžeme vídat každoročně o Vánocích. Teď ale budu šťouravý: Tento 
soubor, zejména však jesličky se Svatou rodinou, byl ve 30. letech 20. století nahrazen 
figurami od profesionálního řezbáře Břetislava Kafky z Červeného Kostelce. I když nová 
centrální scéna splnila reprezentační požadavky a celkový vzhled vylepšila, 
jednoduchou a prostotu krásu nenahradila. Asi jsem vás zklamal, ale takhle to stojí 
napsáno v reprezentativní 702stránkové publikaci Václava Šplíchala a Marie Otavové 
Poselství dřeva, vydané v roce 2007.  

A že Ladislav Štichauer vytvořil i busty místních politiků, např. starosty města 
Rathouského a prezidenta Masaryka v době jeho návštěvy Rychnova 1926 (kde jsou 
tyto artefakty, bůh suď), ale taky pannu na jelenu ze znaku města, je taky fakt. Tady na 
snímku je černobílá. Zemřel na Mikuláše roku 1950 v Albrechticích nad Orlicí. 

  8. října 2008 mně napsal Paul Millar (*1933) mail: 
Můj otec byl v RAF (311. peruť), a popis cesty přes Balkán 
do Bejrutu, a přes Marseille do Agde znám. Otec evakuoval 
z La Rochelle, byl ve francouzské armádě v  Régiment des 
Sapeurs. Mám schovány pohlednice z cesty, které mi (bylo 
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mi pět let) posílal podepsané Teta Marie. Samozřejmě že jsme si to s mámou za války 
"odskákali": Po heydrichiádě ona skončila ve Svatobořicích a já na převýchově, která 
jim nevyšla, aniž to vyšlo později totalitním "dědicům" útlaků, kteří, hlavně mne - máma 
po válce zemřela s podlomeným zdravím v 45 letech - řádně potrápili, otec přece 
bojoval na "špatné" straně. On tomu unikl, protože po roce 1948 zůstal v GB, kde po 
válce pracoval pro Czechoslovak Council, ale já jsem to od soudruhů dostával na husto. 
Nedávno mi kdosi řekl, že jsem vlastně něco jako oběť nacizmu. Odpověděl jsem, že 
rozhodně ne, jelikož jsem přesvědčen, že jsem obě ty svoje "války", jak tu s nacizmem, 
tak i tu s komunizmem, vyhrál.   
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DO KOLODĚJ S OTÁZKOU 
KDE V PRAZE MÁ RYCHNOVSKO SVOJE ULICE? 

 
Zpráva z tisku v lednu 2010: Zámek v Kolodějích u Prahy, který užívala vláda, 

získal Vítězslav Kumpera, vnuk posledního majitele zámku Antonína Kumpery, za 
první republiky ředitele pražské Waltrovky. Podle historických pramenů se připomíná 
ves a tvrz v Kolodějích poprvé v r. 1346 jako vlastnictví zemřelého pražského 
měšťana     Meinlina     (Menharta),     příslušníka 
patricijského rodu Rokycanských. Ani v dalších 
obdobích   není    žádné    jméno    ve    spojitosti 
s Rychnovem. 

Ale proč právě v této části Prahy jsou názvy 
ulic evidentně se vztahem k Rychnovsku? 
Záhornická, Solnická, Rohenická, Dobřanská, Bačetínská, Sedloňovská, Kvasinská, 
Kounovská, Jílovická, Bohdašínská, Šachovská a Lupenická plus evidentně 
inspirované naším regionem Synkovická (správně by bylo Synkovská), Rošovická (s 
písmenem o), Sněžná (obec se jmenuje Sněžné, pak by byl správný název 
Sněženská) a Deštná (místo Deštenská). V Praze – Kolodějích ale nemají ulici 
Rychnovská, ta je v Praze-Letňanech, zato v Kolodějích mají Panskou zahradu. Tak 
přece starší Rychnováci říkají v Rychnově zámecké zahradě. Zná někdo odpověď, 
proč tomu tak je? 

 

 
DÁLKOVÉ INTERVIEW OVER SEA 

S PAULEM MILLAREM, HONORÁRNÍM 
GENERÁLNÍM KONZULEM ČESKÉ REPUBLIKY V 
EDINBURGHU, O VYBUDOVÁNÍ PAMÁTNÍKU 
ČESKOSLOVENSKÝM PARAŠUTISTŮM VE SKOTSKU 

 
Při výměně mailů o krkolomných cestách 

českých vojáků, kteří se po okupaci 
Československa nacisty chtěli dostat do Francie, 
mně 8. října 2008 Paul Millar mimo jiné napsal: 

Popis cesty znám. Můj otec, který skončil v 311. peruti RAF, se také vydal přes 
Balkán do Bejrutu a přes Marseille do Agde. Ve francouzské armádě byl v Régiment 
des Sapeurs a po porážce Francie evakuoval z La Rochelle do Liverpoolu. Mám 
schovány pohlednice z cesty, které - bylo mi pět let - mi otec posílal podepsané „Teta 
Marie“. Samozřejmě že jsme si to s mámou tak jako mnoho ostatních za války 
odskákali a po válce od totalitních dědiců útlaku já zrovna tak. Otec přece bojoval na 
špatné straně. 
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Pane konzule, vím, že jste iniciátorem postavení pomníku 

československým parašutistům ve Skotsku, tedy i Josefu Šanderovi, Josefu 
Žižkovi a Tomáši Býčkovi z výsadku Barium, kteří za nacistické okupace 
působili ve východních Čechách. Tady u nás nacházeli obětavé 
spolupracovníky – ve Vysoké nad Labem u Hradce Králové, 45 km od 
Rychnova nad Kněžnou, mají nedaleko místa seskoku pamětní desku, stejně 
tak necelých 20 km od Rychnova v osadě Polsko u Žamberka a 3 km od 
Rychnova ve Slemeně byl Bariu odhalen 17. listopadu 2008 pomníček. Vyjděme 
prosím z toho, co vím od Vás už dřív, že před dvěma lety otevřelo Skotské 
národní válečné muzeum v Edinburghu specializovanou dočasnou výstavu 
“Commandos”. 

 

 
 

Dobře, vyjděme z ní. Mezi vystavenými předměty bylo několik málo 
drobností, připomínajících československé kursisty, cvičené v letech 1941-1943 ve 
Speciálních výcvikových školách Exekutivy pro zvláštní operace. Kurátor onoho 
muzea Stuart Allan, který v té době pracoval na knize Commando Country, mě 
požádal, abych se pokusil rozluštit podpisy v malé knížce, zapůjčené londýnským 
muzeem Imperial War Museum, kterou jedna skupina kurzistů věnovala svému 
instruktorovi Ernstu Van Maurikovi. Byl to anglický překlad Čapkových Anglických 
listů. 

 
Podařilo se? 
Se zvětšovacím sklem a s cennou knížkou v rukách jsem si uvědomil - tak 

jako často předtím - nejen existenci oné intuitivní české vzdělanosti, která se odrazila 
ve volbě dárku, ale i geniality Karla Čapka a toho, jak je svět malý. Na svých cestách 
se Čapek roku 1924 ve Skotsku přeplavil lodí z ostrova Skye kolem ostrůvků Rhum a 
Eigg do přístavu Mallaig a cestou z Mallaigu do Fort William projel Morarem a 
Arisaigem v srdci „Commando Country“, kde o sedmnáct let později naši vojáci 
bydleli u stříbrných pláží přímo naproti Rhum a Eigg. V období 17. července 1941-16. 

dubna 1943 prošlo třinácti kursy „Commando“ 
pravděpodobně 279 příslušníků Československé 
brigády. Z nich 127 prošlo kompletním kursem, tj. 
včetně paradezantního, záškodnického a radistického 
výcviku. Výsadkových skupin bylo ustaveno 47, z nich 
34 výsadků se uskutečnilo a na 13 se ke konci války 
nedostalo. A pak tu byly ty podpisy v knize: dvacet ve 
dvou  sloupečcích.  Všechny  se mi  nakonec podařilo 
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dešifrovat - co jméno, to hrdina: Drbohlav (ČSOB ?), Kubiš (ANTHROPOID †18. 6. 
1942),  Rozprým  (RAF  †  10,  12.  1942),  Mikš  (ZINC  †  30.  4.  1942),  Svoboda 
(WOLFRAM, přežil), Čoupek (BIVOUAC †22. 9. 1942), Pospíšil (BIVOUAC †28. 10. 
1944), Hrubý (BIOSCOPE †18. 6. 1942), Grabovský (INTRANSITIVE † říjen 1944), 
Tesař  (RAF  †10.  12.  1942),  Bublík  (BIOSCOPE  †18.  6.  1942),  Kolařík  (OUT 
DISTANCE † 1. 4. 1942), Trpík (GLUCINIUM, přežil), Zálešák (ČSOB ?), Škácha 
(SILVER B, přežil), Dvořák (STEEL † 9. 7. 1942), Turšner (IRON, přežil), Zemek 
(SILVER B, přežil), Kouba (BIOSCOPE †3. 5. 1942), Sedlák (ČSOB ?).  Z těch 
dvaceti se tři vrátili k brigádě, se kterou se zúčastnili pozemních akcí, a sedmnáct 
bylo zařazeno do výsadků. Z oněch 17 jich deset zahynulo již v roce 1942, dva 
v roce 1944 a pět přežilo. Úmrtnost výsadkářů? Sedmdesát a půl procenta, z toho tři 
- Kubiš, Hrubý a Bublík - v kryptě kostela Karla Boromejského. 

 
Řekl jste před chvílí, že Vás to nenechalo chladným a že se srdce 

člověku zachvěje. 
A co jiného mě pak mohlo napadnout, než požádat přátele ve Skotsku i v 

České republice, abychom společně založili charitu, která by se postarala o 
postavení pomníku našim dobrovolníkům právě tam, kde se před bojovým 
nasazením mohli naposledy nadechnout svobodného vzduchu. Výcvik ve Skotsku se 
konal v lokalitě, která je dnes pod kontrolou oblastní rady Lochaber na 
severozápadním pobřeží Skotska většinou mezi vesnicemi Morar (na severu) a 
Arisaig (na jihu). Tam se také nachází tři domy, 
ve kterých byli příslušníci československé 
brigády ubytováni, tj. Garramor, Camusdarrach 
a Traigh House. 

 
A výsledek? 
Detailní průzkum lokality a informace 

z historických rešerší zúžily počet uvažovaných 
lokalit pro výstavbu památníku na dvě: za prvé 
vesnice Arisaig a za druhé okolí Traigh House, kde byli naši vojáci ubytováni. Po 
průzkumu ve vesnici Arisaig – tam se výhodně nachází informační středisko Land, 
Sea and Islands Centre, kde bude možno instalovat stálou výstavku, týkající se 
československých parašutistů, a pomníku - a lokalit v okolí Traigh House jsme nabyli 
přesvědčení, že v souhlasu s názory mnoha obyvatel Arisaigu by jak obě rady, 
oblastní a místní, tak i místní občané uvítali postavení pomníku v přístavu Arisaig, 
křižovatce cest našich vojáků. Navíc, dnes po zbrusu nové silnici snadno přístupný 
Arisaig se nachází v turisticky vysoce exponované oblasti, a jak památník 
československým vojákům, tak i expozice v informačním středisku by popularizovaly 
nejen příslušná historická fakta, ale i Českou republiku. 

 
Vím od Vás, že se výbor charity rozhodl odklonit od tradičního 

figurativního pojetí podobných vojenských pomníků a vybudovat moderní 
pomník v konceptu vyhovujícím jak přírodnímu rámci, tak i příštím generacím. 
Jak by měl vypadat? 

Pomník si představujeme jako surový žulový balvan umělecky dotvořený 
tak, aby obsahoval formu přistávajícího padáku, důležitého „nástroje“ parašutistů. 
Přírodní rámec a zahradní úprava odlehčí formu pomníku natolik, aby nevzbuzoval 
depresi z krutého osudu mnoha našich vojáků, ale naději jak naši, tak i budoucím 
generacím, vyrůstající ze sebeobětování hrdinů. Provedení bude také vyhovovat 
místním  meteorologickým  podmínkám.  Nárazy  větru  zde  často  dosahují  160 
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km/hodinu a materiál musí vzdorovat tříšti mořské vody. Pomník by mohla doprovodit 
keramická nebo kovová pamětní deska s nápisem ve stylu Na paměť 
československým vojákům, kteří prošli výcvikem Special Operations Executive a 
obětovali své životy za svobodu druhých. 

Děkuji Vám za Vaši iniciativu. 
 

Výcvikem Special Operations Executive ve Skotsku prošly takřka tři stovky 
československých vojáků z druhé světové války, kteří se v odvážných akcích v týlu 
nepřítele, na území obsazeném nacisty i v bitevním nasazení na frontě zasloužili 
nejen o osvobození své vlasti, ale i o svobodu jiných národů. Většina z nich za to 
zaplatila životem. Pomník bude proto vybudován nejen jako připomínka jejich 
hrdinství, ale i jako pietní místo a válečný hrob těch, kteří jsou uloženi k věčnému 
odpočinku neznámo kde. Veřejnou sbírku pro charitu CZECH MEMORIAL pořádá v 
České republice nadační fond Česká rada pro oběti nacismu (účet číslo 
11446622/0800), a ve Velké Británii sama registrovaná charita CZECH MEMORIAL 
(www.czechmemorial.org a www.pomnikparasutistum.cz). Záštitu výstavbě pomníku 
udělili prezident České republiky Václav Klaus a ve Skotsku Lord High Commissioner 
The Rt.Hon. George Reid. Svoji podporu vyjádřili také ministr zahraničních věcí 
České republiky Karel Schwarzenberg a ministryně obrany České republiky Vlasta 
Parkanová. Charita Czech Memorial, jejíž výbor tvoří pouze neplacení dobrovolníci a 
která nezaměstnává žádnou placenou sílu, vyřídí jak výstavbou pomníku, tak i jeho 
financování a vyřízení žádosti o povolení výstavby ve Skotsku a podobně.Virtuální 
prohlídka místa, kde bude postaven památník našim parašutistům ve Skotsku, je na 
http://www.virtualtravel.cz. 

Koncem října 2009 se dozvídám, že tento pomník dělá kamenosochařská 
firma v Pečkách, a toto mně napsal v mailu její majitel: „S panem konzulem Millarem 
jsme samozřejmě ve styku, byl se i podívat u nás ve firmě. Autorem pomníku je 
akademický sochař Josef Vajce, který je autorem např. sochy Keplera a Tychona de 
Brahe v Praze na Pohořelci, Komenského v Berlíně, Masaryka v Užhorodě, 
Masaryka a Štefánika v Košicích atd.“ 

Přijměte závěrem citaci anglické části pozvánky: ON THE OCCASION OF THE 
UNVEILING OF THE MEMORIAL TO CZECH AND SLOVAK SOLDIERS WHO, DURING WORLD 
WAR 2, TRAINED AS SOE AGENTS IN SCOTLAND THE TRUSTEES OF THE TWO ABOVE- 
NAMED CHARITIES AND THE COMMUNITY OF ARISAIG REQUEST THE PLEASURE OF YOUR 
COMPANY AT THE UNVEILING CEREMONY IN ARISAIG WATERFRONT AND A SUBSEQUENT 
RECEPTION ON WEDNESDAY, 11 NOVEMBER 2009 AT 11.00 A.M.   Pomník byl v Arisaigu 11. 
listopadu 2009 odhalen a krátkou reportáž z jeho odhalení přinesla Česká televize. U pamětní desky 
Bariu v osadě Polsko, místní části Žamberka, předal Vladislav Severin 21. ledna 2012 prsť z Arisaigu 

. 

ČRVEN DRUHÝ 
SAKRA POZAPOMENUTÉ VÝZNAMNÉ RYCHNOVSKÉ VÝROČÍ 

 
Z doby Karla IV., nejslavnějšího 

českého panovníka, je druhá nejstarší 
zachovaná česky psaná listina, v níž mistři 
soukenického řemesla v Rychnově se 
souhlasem pánů města, bratrů Jetřicha a 
Albrechta z Rychnova, stanoví řád svého 
řemesla. V pergamenu, jímž se rychnovští 
soukeníci zavázali tkát poctivé sukno a který 

http://www.czechmemorial.org/
http://www.virtualtravel.cz/
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obsahuje pro ně závazná pravidla, sankce za neplnění povinností i za přestupky, 
jsou načrtnuty zásady pro fungování celé cechovní organizace. 

Na prvním řádku s razítkem Národního muzea – tato vzácnost je uložena ve 
sbírkách Archivu Národního muzea a publikována zde na základě smlouvy o 
poskytnutí reprodukčního práva č. 128/2008NM – přečteme slovo sukennyczy, to by 
neměl být problém. Tak přejděme na konec listiny, kde nenapsali rok vydání 
arabskými číslicemi 1378, ale slovy – my si to přepíšeme zase aspoň latinkou: tento 
lyst gest psan Tysyczyho leta Trzysteho Sedemdesateho osmeho myesycze czrwna 
druheho trzety den nastaleho. Popořadě – jsou tu spřežky, třeba „rz“ je „ř“, „cz“ 
(myesycze) je obyčejné „c“, no a psané „g“ se četlo až roku 1849 „j“ (tady máme 
„gest“ = „jest“. Ostatně ještě Karel Hynek Mácha nadepsal svoje veledílo roku 1836 
Mág, a ne Máj. Takže jasné a pokračujeme, když víme, že tento pergamen měl být 
opatřen datem 3. červenec 1378. 

Tady ale čteme Myesycze czrwna druheho trzety den nastaleho. Řeknete si, 
rozum dá, že ti literární historici to pěkně popletli, a listina je tedy z 6. měsíce toho 
roku, tehdy pro ně myesycze czrwna, a když si to přepíšeme po našem, pak měsíce 
června. 

Co s tím? Červen? Nebo že by červenec? Řešení mám od nejpovolanějších, 
tedy Národního muzea a Univerzity Karlovy, a tak předávám výsledek pátrání: Ve 
Friedrichově Rukověti křesťanské chronologie se na straně 26 píše, že ve XIV. a 
ještě i v XV. století býval 6. i 7. měsíc roku nazýván červen, a kde toho bylo potřeba, 
byl 7. měsíc jmenován druhý červen. To mně napsala paní doktorka z Národního 
muzea. 

Abyste si nemysleli, že vědci žijí jen svůj kabinetní život a nemají smysl pro 
vtip, dovolte ocitovat z mailu (snad mně ctihodný univerzitní pan profesor promine): 
Život mne naučil ničemu se nediviti, maximálně si v duchu na čelo poklepat. Ale 
vážně. Opravdu to je tak. Neboť občas je červen s červencem zaměňován a tak si 
naši předci mohli takto vypomáhat. Jednak se lze poučit v rejstříku u Friedricha (s. 
26), Bláhové (s. 272), ale zejména v Gebauerově slovníku (I, s. 189). Takže nemějte 
z toho ujímání. 

Ujímání z toho nemám a s díky přijímám poučení, paní doktorko a pane 
profesore, a pro úplnost ocituju z Malého staročeského slovníku Jana Gebauera: 
črven, červen -vna m. červen, popř. též červenec (někdy pro rozlišení označován 
červenec črven druhý; v. též črvenec, črvnec). 

No a to je všecko - druhá nejstarší zachovaná česky psaná listina je „naše“ 
rychnovská z 3. července 1378. 

 

ZA ČESTNÝMI MĚŠŤANY A OBČANY 
RYCHNOVA 

ODKDY ŽE JIMI BYLI A JSOU? 

 
1866 Richard Belgredi místodržitel Čech, státní ministr 
a ministerský předseda. 
1907 František Drtina univerzitní profesor, nadšený 
učitel dobra a krásna, poslanec Říšské rady za náš 
městský okres královéhradecký, za 1. světové války člen 

Maffie a po převratu Národního výboru. 
1907 Jindřich Maštalka jmenován tento poslanec v uznání zásluh, jež osvědčil 
účinnou přízní ve sborech zákonodárných. 
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1907 Vojtěch Balcar († 1912) od 1907 soukeník, jenž byl 36 roků radním a 42 
výborem. 
1907 Hynek Havel († 1913) dlouholetý radní (návladní) a člen obecního 
zastupitelstva. 
1907 Josef Charfreitag († 1913) první starosta rychnovského Sokola. 
1918  Alois  Jirásek  spisovatel.  O  něm  zde  kapitolka  Navštívil  Alois 
Jirásek Jiráskovo divadlo? a Nechte si Jiráska, my chceme Lenina. 

1918 Tomáš Garrigue Masaryk. Potvrzení tohoto faktu 
najdeme také ve vystoupení starosty města Karla 
Rathouského  na  zasedání  zastupitelstva  v září  1937  po 
zprávě o úmrtí TGM: „Vzpomínám jenom, že náš drahý pan prezident byl 
v našem městě před 28 lety [tedy 1909] jako univerzitní profesor, kdy 
zúčastnil se politické schůze, a že ještě za Rakouska jednomyslně se 
usnesla městská rada ve schůzi 15. října 1918 doporučit městskému 

zastupitelstvu, aby doktor Masaryk byl zvolen za čestného občana 
našeho  města.   Ve   schůzi   30.   října   1918   městské   zastupitelstvo 
s nadšením schválilo tento návrh městské rady. Naše město bylo tedy 
prvním, které jej poctilo nejvyšším vyznamenáním obce – čestným 
občanstvím…“  Jak  hanebně  byla  zneužita  jeho  pamětní  deska v 
Rychnově, o tom kapitolka Profesor s hlavou hadrem ovázanou. 
1918 Karel Kramář první ministerský  předseda  ČSR, předseda 
Československé národní demokracie; po něm byla v Rychnově 

pojmenována 18. června 1937 ulice od zvonice směrem nahoru (v roce 
1946 přejmenována na Rudé armády). 
1918 Václav Klofáč vůdčí osobnost českých národních socialistů, první 
československý ministr národní obrany. 
1918 Gustav Habrman senátor a ministr za 
Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. 

1918 František Staněk agrární politik, poslanec a ministr. 
1918 Ondřej Franta ředitel rychnovského gymnázia v letech 
1878-1898; v kronice města je o něm zápis autor latinských 
učebnic, v Rychnově účastnil se činně veřejného života. Byl 
členem obecního i okresního zastupitelstva, místní i okresní 
školní rady, předsedou odboru ÚMŠ aj. Úřady byl jmenován školním 
radou a od občanstva čestným měšťanem. 
1918 Bohuslav Franta poslanec za Rychnov a předseda zemské 
správní komise. Po vyhlášení samostatnosti byl Českou státoprávní 
demokracií v listopadu 1918 vyslán do Národního shromáždění, 1920 
zvolen senátorem a do roku 1924 zastával funkci místopředsedy senátu. 
20. prosince 1918 byl to on, kdo na československou půdu vítal TGM 
v Horním  Dvořišti  jako  předseda  zemské  správní  komise  pro  Čechy 

spolu s ministrem Isidorem Zahradníkem za vládu a Františkem Veselým za 
revoluční Národní shromáždění (to Masaryka v nepřítomnosti zvolilo prezidentem 14. 
listopadu 1918). 

 
Připomeňme si tu atmosféru přivítání: Masaryk se 

známým úsměvem svým podává ruku nejblíže stojícímu poslanci 
Antonínu Němcovi, který zřejmě pohnut tiskne mu pravici a vítá ho 
jménem všeho českého dělnictva. Za presidentem vychází i jeho dcera 
slečna Olga, jež roztoužena vítá se se svým bratrem Janem, který se 
značným  rozechvěním  objal  i  svého  otce.  Dále  přicházejí  ostatní 
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členové presidentova průvodu a seřaďují se kolem presidenta dra Masaryka. 
Nejdříve hlásil se mu sekční chef ministerstva železnic dr. Kepka, pak předseda 
Národního výboru kaplického p. Sklenář, načež předseda správní komise pro Čechy 
dr. Franta uvítal presidenta delší řečí, na niž pan president bezprostředně a bez 
přípravy reagoval slovy: „Vše, co jsme podnikli, čeho jsme dosáhli, dosáhli jsme 
skutečnou prací. Jsem si jist, že co jsme dosáhli, též udržíme, doplníme a 
zdokonalíme. Čeká nás ještě mnoho práce, snad těžší práce než dosud a já každého 
zvu k této práci, jež nám všem musí býti společnou.“ Dr. B. Franta představil 
zástupce zemských výborů českého, moravského a slezského, za klub poslanců 
přivítal presidenta dr. Veselý, předseda organisace čes. strany pokrokové. Dále 
představeni členové Národního shromáždění. Jménem politické správy vítal 
presidenta okresní hejtman Kaskeline z Kaplice, potom předseda okresního 
Národního výboru p. Sklenář z Kaplice podal mu po slovanské obyčeji chléb a sůl. 
President odpovídaje na pozdravy, ujišťoval, že v Československé republice bude se 
vládnouti spravedlivě a všemu obyvatelstvu bez rozdílu národnosti, že jsou jeho 
práva zaručena. Potom jménem vlády obšírněji mluvil ministr dr. Zahradník, jenž vítal 
srdečně zástupce spojeneckých států z průvodu presidentova. Hudba přitom hrála 
hymny francouzskou, italskou a anglickou. Po přehlídce čestné setniny II. sokolského 
pluku Stráže Svobody nastoupena ve dvou vlacích další jízda do Čech. Potom dr. 
Franta představil panu presidentovi poslance a dále členy správní komise zemské 
pro Moravu dr. Budinského, Sontága a msgre. Šrámka. Současně 
předává slovo ministru železnic dr. Zahradníkovi k projevu jménem 
vlády republiky. President Masaryk reaguje na uvítání slovy: „Děkuji 
Vám, milý kolego a pane ministře, za Vaše slova. Já nebudu 
opakovat, co jsem již řekl, chci Vám jen představit pány:“…a 
francouzsky  představuje  residenta  Simona,  italsky  jeho  excelenci 
generála Piccione a anglicky Sira plukovníka Cuninghama Baroneta. Ministr nato 

krátkou řečí osloví francouzského hosta, který v odpovědi reaguje. Slova 
francouzského vyslance jsou přijata s nadšeným voláním „Vive la France“, načež 

hudba  zahrála  Marseillaisu.  Totéž  se  opakuje  v italském  podání 
s díkem za osvobození Slovenska za účasti italských důstojníků. Italský 
projev končí pak generál Piccione česky: Ať žije svobodná 
Československá republika! Na zdar!. 
1923 August Sedláček u příležitosti jeho 80. narozenin profesor 
gymnázia v Rychnově nad Kněžnou v letech 1869-1875. 

1933 Josef Sobotka rodák černíkovický zemský prezident oceněn za zásluhy, které 
získal úsilnou snahou o povznesení celého kraje a blahovolnou účinnou přízeň, s níž 
vždy podporoval zájmy naší obce. 
1935  Otmar  Vaňorný  překladatel  z řečtiny  a  latiny  za  vynikající 
zásluhy o klasické studium a literaturu. Koncem března 2002 byla jeho 
busta  ukradena,  její  podstavec  skácen,  ale  policie  všechny  čtyři 
pachatele vypátrala. O Vaňorném zde kapitolka Sorry, pane profesore. 
1936 Jan Dostálek rodák z  Šedivce u Vamberka, ministr veřejných 
prací a ministr průmyslu, obchodu a živností. V roce 1938 byl jedním 
z ministrů, kteří odmítli přijmout mnichovskou dohodu a odešel 
z politického  života.  Komunisté  nezapomněli  na  jeho  předválečnou 
politickou činnost, ve které často zaznívala kritika jejich politiky, a v roce 
1954 byl na základě vykonstruovaných obvinění zatčen a krátce nato 
zemřel v pankrácké věznici. 
1936 Čeněk Langer dlouholetý starosta města za zásluhy o obec. 
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1936 Edvard Beneš druhý prezident Československé republiky. O tom 
zápis v kronice města: 11. 1. 1937 deputace městské rady rychnovské, 
složená ze starosty Karla Rathouského a náměstků Prokopa Müllera a 
inž. Oty Hányše, odevzdala diplom čestného občanství prezidentu dr. 
Edvardu Benešovi na Pražském hradě a setrvala s ním přes půl hodiny v 
radostném rozhovoru. Diplom napsal ředitel Bohumil Šimerda a byl 
vložen do kožených desek s reliéfy' znaku města Rychnova n. Kn. a 
letopočtem, které provedla odborná učitelka Milada Šumanová-Branná 

podle návrhu PhC. Františka Kleinera, syna ředitele učitelského ústavu v Kladně. 
Následuje pak celý záznam této návštěvy (starostův proslov, prezidentova řeč a krátce 
obsah rozhovoru). 

Uveďme z mailové korespondence s Jakubem Doležalem, archivářem z 
Kanceláře prezidenta republiky: Bohužel záznam o audienci v našem spise je velmi 
stručný. Výjimečně se stává, že je jeho součástí i záznam vzájemného rozhovoru. 
Udělení čestného občanství města Rychnova nad Kněžnou prezidentu Edvardu 
Benešovi se týkají dokumenty č. j. A 2 127/36 a D 309/37, které jsou součástí 
spisu sign. 630 582/55 „Rychnov nad Kněžnou“ (1920-1955). Kromě doručeného 
podání městského úřadu a souvisejících dokumentů se jedná o stručný záznam o 
audienci ze dne 11. 1. 1937. Žádné fotografie k této události bohužel nemáme. 
Zmíněný spis Vám může být předložen ke studiu v naší badatelně, myslím, že by 
Vás zajímaly i jiné dokumenty, které jsou jeho součástí. Doporučuji Vám obrátit se 
ještě na Masarykův ústav a Archiv AV ČR, kde je uložen fond Edvarda Beneše. Snad 
v něm najdete i diplom čestného občanství, který dne 8. 3. 1937 převzalo Muzeum 
darů Edvarda Beneše pod inventárním číslem 400, jak je uvedeno v záznamu o 
audienci. Závěrem musím ocenit Vaše zpracování návštěv prezidentů T. G. 
Masaryka a Václava Klause, které je obdivuhodné. – Tam také nic není. Jan Bilek, 
kurátor fondu E. Beneš: Náš archiv pečuje o větší část písemné 
pozůstalosti E. Beneše; další části jsou v Archivu Národního muzea a 
Archivu Ministerstva zahraničních věcí v Praze; relevantní je též 
Vámi již oslovený Archiv Kanceláře prezidenta republiky nebo Husitské 
muzeum v Táboře. Prověřili jsme u nás na klíčové pojmy "občanství" a 
"Rychnov" příslušné archivní pomůcky, bohužel mezi ve fondu uloženými 
archiváliemi s čestným občanstvím řady obcí Rychnov není. Osud 
muzea darů E. Beneše nám není znám. Benešova knihovna je zčásti 
v péči naší instituce, zčásti v Táboře. Známe neradostné osudy muzea 
darů T. G. Masaryka... 
1938 Milan Hodža ministerský předseda od července 1937 do září 1938 za jeho 
zásluhy o stát. 

1946 Klement Gottwald, předseda vlády, zastupitelé mu jednomyslně 
na návrh místní organizace KSČ udělili čestné občanství za zásluhy o 
stát, přičemž současně přejmenovali část města za ČSAD na 
Gottwaldovu čtvrť a věnovali 1000 Kč na Gottwaldův kulturní fond. 
Městské zastupitelstvo je zrušilo 25. 2. 2002 na návrh tajemníka MěÚ 
Jaroslava Kosa. Pro zrušení hlasovalo 15 z 18 přítomných členů 
zastupitelstva z celého politického spektra. Pozoruhodným rysem této 
schůze byl postoj všech čtyř zastupitelů za KSČM: Jeden hlasoval pro 
jeho zrušení, dva se zdrželi hlasování a jeden jednání opustil. 
1948 Antonín Zápotocký, předseda vlády, za sjednocení všeho 
pracujícího lidu  a  bdělou  ochranu  republiky  a  její  vítězné  cestě 
k socialismu (citace z městské kroniky) 
1948 Václav Nosek, ministr vnitra, za sjednocení všeho pracujícího lidu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1937
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
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a bdělou ochranu republiky a její vítězné cestě k socialismu. 
 1951 Zdeněk Nejedlý ministr školství, věd a umění. Stalo se tak 15. 
května k jeho poctě, když bylo jeho jménem přejmenováno dosavadní 
Masarykovo náměstí; současně byla třída Štemberkova přejmenována na 
třídu Rudolfa Slánského,generálního tajemníka ÚV KSČ, který byl 
oslavován pak v červenci u příležitosti svých padesátin nadšenými slovy 
v tisku i rozhlasu jako jeden z nejlepších synů našeho národa a skvělý 
zjev revolucionáře. Pro mladší doplňuji: V listopadu stejného roku byl 
zatčen a pak ve vykonstruovaném politickém procesu 
popraven 3. prosince 1952.  

  2000 Roman Šebrle za příkladnou a vynikající                  
reprezentaci. Roman Šebrle žil v Rychnově od svých pěti 
let, o něm zde prezentace Roman Ševele a J. A. 
Oosterhoff a Marianna Ruigrok-Verreijt, starostové 
partnerského holandského města Oudewater. 

 
 

DO ČERNÍKOVIC ZA LÉTAJÍCÍ PEVNOSTÍ 
 
Deska, osazená na pomníku v Černíkovicích na křižovatce směr Lično a 

Voděrady 8. května 1995, připomíná 10člennou posádku 
amerického bombardovacího letounu Flying Fortress B 17 G 
Laetitia 15 USA AF 463 BG, ze skupiny ABLE, zvaného Létající 
pevnost, který havaroval nad touto obcí. Jednalo se o jeden z 
bombardérů,  který  provedl  nálet  na  továrny  Daimler–Benz  v 

Berlíně. Tento slet 150 bombardérů B 17 a 271 B-24 Liberator byl severně od Mostu 
v prostoru Krušných hor napaden protiletadlovou palbou. Neočekávaný útok 
způsobil, že byl na místě sestřelen jeden z letounů a čtyři další, vážně poškozené, se 
chtěly dostat za linii fronty k Rudé armádě a právě jeden z těchto letounů havaroval u 
Černíkovic. Jména členů posádky byla zjištěna a jejich pravost potvrzena – byli to 
pilot 1st Lt. Warren B. Wilson, navigátor 2nd Lt. John Townsend, druhý pilot 1st Lt. 
De Fro Tossey, horní střelec Sgt. Malcolm F. Walker, dolní střelec Sgt. Weawer 
Doyle, levý boční střelec Sgt. Dale E. Albright, zádový střelec Sgt. Glen D. M. Martin, 
pravý boční střelec Sgt. Artur I. Bonin, radista Sgt. Georgie Holran a bombometčík 
2nd Lt. Jarvis W. Murény. 

Mám svědectví od dvou přímých svědků této události – Karla Žabokrtského 
z nedalekých Ještětic (viděl, jak na letadlo nalétávají německé stíhačky; jako kluk si 
pak odnesl z havarovaného letadla kus přídavné nádrže, z jejíhož 
materiálu pak jeho otec dělal podrážky, a motorek) a tehdy 
16letého lesního praktikanta v Doubravě u nedalekých Ještětic 
Josefa Moravce. Ten je na snímku s pamětním listem, kde jsou 
uvedena všechna jména členů posádky, hodnosti i funkce; u tří 

z nich má jejich podpisy). Poznamenal, že kolem 11. hodiny 24. 
března 1945, kdy k té události došlo, byl od místa pádu dva 
kilometry, na čisté obloze viděl devět parašutistů (původně se 
domníval, že jde o balónky), jak v asi 10kilometrové výšce 
vyskakují z letadla; teprve později se dozvěděl, že desátý člen 
posádky  seskočil  nad  nedalekými  Uhřínovicemi.  Pak  letadlu 

vyšlehly pod levým křídlem plameny, otočilo se vlevo, ozval se výbuch a poté spadlo. 
Jeho trosky pak byly odvezeny před nádraží v nedalekých Kvasinách. 
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Černíkovický kronikář zaznamenal, že v onen osudný den letadlo letělo ve 
veliké výšce a za ním se táhl bělošedý kouř a po chvíli bylo vidět padáky s 10 členy 
posádky. Mezitím z letadla vyšlehl plamen a to nakonec za strašného rachotu 
proletělo  nad  střechami  Černíkovic  a  spadlo  do  polí.  Následovala  velká  rána, 

výbuchy nádrží a oheň. Esesmani, ubytovaní v místním zámku, zajali během dvou 
hodin členy posádky a odvezli je nejprve do Rychnova nad Kněžnou a odtud snad do 
Pardubic.  

Tady svědectví kronikářovo končí, jen dodejme, že jeden z letců si při seskoku 
zlomil kotník, a to potvrdil i Josef Moravec. Druhý detail spíš charakterizuje tehdejší 
dobu - američtí vojáci se prý smáli, když viděli, jak šofér nákladního auta, které je 
vezlo, topí dřívím. Třetí poznámka je spíš pro hledače kovů – našly se tři motory, ale 
čtvrtý ne; snad je pod vrstvou hlíny v zavezeném rybníku. Zbytky kulometu jsou 
uloženy na skříni v černíkovickém obecním úřadu. 

Připomeňme, že 24. srpna 1996 byli uvítáni v Černíkovicích z této posádky 
Tossey de Fro, Malcom F. Walker a Weaver Doyle. S nimi tehdy zavítal i syn 
navigátora polského letadla, které se zřítilo koncem války u Vratislavi, Joel 
Swindlehurst – právě on účinně napomohl k objasnění jmen posádky letadla 
havarovaného u Černíkovic. Ti, kdo se touto problematickou zabývají, oceňují – i já – 
objevitelskou práci Libora Pařízka (viz např. v seznamu literatury u článku Petra 
Broulíka). 

 

ČASTOLOVICKÁ ZHŮVĚŘILOST 
KOMUNISTICKÁ I POLISTOPADOVÁ 

 
Nejdříve na připomenutí ta málem zapomenutá 

komunistická: Častolovice měly na místě dnešní kruhové křižovatky 
kapli svatého Václava s přilehlým barokním špitálem. Ty chátraly a 
chátraly až do doby, kdy bylo rozhodnuto o jejích zbourání a jejichž 
odstřel provedl 25. dubna 1975 n. p. Ingstav. S úpravou křižovatky 
a stavbou nového mostu tak došlo k nejdrastičtějšímu zásahu do 
historického jádra Častolovic. 

A ta polistopadová? Od 14. června 2006 měly Častolovice 
třetí exteriérovou novodobou plastiku historického znaku tohoto 
městyse (zlatá ryba, protknutá šípem, na modrém pozadí), ocelový 

artefakt Vladimíra Peška, který našel své umístění pod křižovatkou v nenápadném 
malém parčíku u mostu. Dílo, představující rybu se šípem, jež 
obecní pokladnu přišlo na 37 tisíc korun, bylo vysoké přes 3 
metry, vážilo 500 kg a natřeno bylo zlatavou barvou se 
stříkanci modré. Na tomto artefaktu bylo patrné svérázné a 
naprosto  netradiční   pojetí   pstruhovité   ryby   ve   tvaru 
jejího  skeletu. Další Peškova  díla Čáp, Cyklista, Torzo, Vážka 
a Stříbrný kůň můžeme vidět v tamním zámeckém parku, ale Rybu už ne. V 
souvislosti s budováním kruhové křižovatky skončil totiž tento artefakt za minulého 
vedení městyse rozřezán ve sběru. 

Co na to autor? "Odstraněná socha je pro mne již dávno uzavřená etapa jak 
po stránce uměleckého jazyka, tak rozhořčení nad nestandardním jednáním 
bývalého (do roku 2010) vedení městyse Častolovice. V souvislosti s nákupem 
uměleckého díla totiž investor nenakupuje pouze solitérní dílo bez souvislostí, je to 
mnohem obsáhlejší a komplikovanější problém. V okamžiku, kdy se někdo rozhodne 
investovat peníze do nákupu umění, často o tom uvažuje jako o určité investici, která 
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v průběhu času zvyšuje svojí uměleckou, společenskou a v ne poslední řadě finanční 
hodnotu, a to tím, jak se dále vyvíjí osobnost a umělecká tvorba autora nakoupeného 
díla, kolik a kde měl výstav, zastoupení ve státních i soukromých sbírkách atd. 
Rozřezáním,  poškozením,  zničením  jakéhokoli  díla  bez  oznámení  nebo  jakékoli 

konzultace s jeho autorem a jeho písemným souhlasem se mimo jiné dostává 
dotyčný do konfliktu s platnými zákony ČR, které chrání tzv. duševní vlastnictví a 
které v žádném případě nezaniká prodejem díla. Obecně musím říci, že jak byl vždy 
kontakt s paní Stenbergovou velmi kultivovaný, milý, grandiózní, bylo jednání 
bývalého (do roku 2010) vedení Častolovic zcela opačné. Velmi mě to mrzí, neboť 
spolupráce na určité úrovni s městem v okolí mého narození je mi velkým potěšením 
a považuji jej prospěšný nejen pro sebe sama, ale i obyvatele obce. Přece bylo 
téměř historickou tradicí spolupráce umělců s obcí Častolovice, konkrétně osobou 
Antonína Hudečka, jeho přátel atd. A když už vidím velice zajímavé historické 
fotografie, jde z nich na člověka veliký smutek. Byla to nádherná stavba... Velice se 
obávám, že podobný osud však potkal i mnoho jiných pozoruhodných staveb, 
uměleckých děl a vůbec asi všeho možného, co se politicky nehodilo. V této 
souvislosti je zapomínání opravdu milosrdné. Přesto si jasně uvědomuji, že právě 
zapomínání vede k opakování takovýchto zvěrstev, a proto považuji i Vaši práci za 
velmi důležitou, možná důležitější, než se zdá, a to nemyslím v souvislosti s mou 
práci pro Častolovice a zničenou sochu, uvažuji o tom v globální rovině.“ 

Vladimír  Pešek  (*1979),  absolvent   Akademie  výtvarných  umění  v  Praze 
v magisterském programu intermediální  tvorba,  Vysoké  školy 
uměleckoprůmyslové v Praze v doktorandském programu volné a užité umění, 
Divadelní fakulty AMU v oboru divadelní scénografie a v letech 2006 - 2007 The 
National University of Australia, Canberra. 

 
 

BYL FERDA MRAVENEC V 
RYCHNOVĚ? 

ANEB KANT PO RYCHNOVSKU 

 
            Řekněme úvodem, že on ne, ale autor knih o něm Ondřej  ano; a že těch knížek 
o Ferdovi Mravencovi bylo!  Ferda Mravenec poprvé  Lidových novinách 1932 jako 

postavička v kreslených seriálech pro dospělé), Ferda Mravenec v 
cizích službách, Ferda v mraveništi,  a stejně známý je i  jeho 
Brouk Pytlík (poprvé  1939).  
  Ondřej Sekora se dostal do Rychnova 13. července 1926 
jako redaktor Lidových novin, aby  
pro ně zpravodajsky pokrýval cestu 
Tomáše Garrigua Masaryka do 
východních Čech 10. – 13. 7. od 
Chlumce nad Cidlinou po naše 
město, v němž prezidentova 
návštěva vyvrcholila. Ověření faktu, 
že  O. S. v Rychnově byl, mělo 
trochu komplikací. Nejdříve článek, otištěný před časem v 

Lidovkách, pak originál velké reprezentativní fotografie fotografie od vnuka bývalého 
starosty Rychnova Františka Holoubka z oné návštěvy TGM (na ní prezident s 
doprovodem, ale člověk označený jako Sekora byl někdo jiný, jen jemu podobný) a pak  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brouk_Pytl%C3%ADk
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neúspěšný výsledek korespondence s redakcí Lidových novin (jejich odpověď ptal jsem 
se kolegů komentátorů-historiků a dozvěděl jsem se, že na Vaši otázku patrně neznají 
odpověď ani historici). Až řešení přinesla publikace Blanky Stehlíkové, Věry Vařejkové a 
Ondřeje J. Sekory "Ondřej Sekora / Práce všeho druhu - osobnost a dílo". V ní je 
uveřejněna na str. 214 mj.  fotografie - vidíme ji tady s popiskou  Reportérem v 
doprovodu prezidenta Masaryka při jeho cestě po pohraničních městech 1926. No a na 
jiném místě je v  oné publikaci zmínka, že Ondřej Sekora kreslil i starosty. My 
upřesníme, že ten snímek - byť to ani tam, ani v onom článku uvedeno není - byl 
pořízen u nás v Rychnově. Zachycen je na něm  úplně vlevo Eduard Beneš, třetí zleva 

se zápisníkem v ruce Ondřej Sekora - vlevo ho vidíme na detailu 
snímku - a vpravo starosta města František Holoubek, 
vítající pana prezidenta. Po prezidentově návštěvě vyšla ještě 
v červenci 1926 v Lidových novinách  celostránková série 
Sekorových kreseb, v ní dole – tady je 
zvětšena – z Rychnova jen 300 roků starý 
prapor  cechu obuvnického v Rychnově (ten 
však nikde není, ani v muzeu).  

Dovolte kontrapunkt: Napadá mě 
Někrasov a jeho Рaзмышления у парадного 
подъезда, jenže  po rychnovsku.  Když se 

posuneme v životě Ondřeje Sekory od poloviny let dvacátých do 2. 
světové války, pak přežil koncentrační tábory – a tady mluvím pokorně a s úctou. Ale 
přejdeme-li ještě dál, do neblahých let padesátých, pak se mně vybavuje zapomenutá  
Sekorova 12stránková skládanka O zlém brouku Bramborouku. O mandelince 
americké, která chce loupit z našich talířů, kterou vydalo ve 120tisícovém nákladu Státní 
nakladatelství dětské knihy v Praze roku 1950.  A to už bylo o něčem úplně jiném. 
Nemluvě o tom, že na zadní straně Mateřídoušky, tehdejšího časopisu pro nejmenší, 
vycházel Sekorův komiks Kousky mládence Ferdy mravence a ten zde v létě 1950 
svedl boj s mandelinkami, které vyskočily z letadel a pomocí padáků se snesly na naše 
pole. Ferda nad nimi samozřejmě zvítězil, americké nepřátele pobil a vložil do lahví, do 
kterých ještě triumfálně zapíchl americkou vlajku (Už jsou v lahvích, už jsou v pánu, 
padlí pod vlajkou svých pánů!) Nechci být soudcem, byl jsem tenkrát kluk a zažil to s 
americkým broukem, tedy i já chodil povinně sbírat mandelinku bramborovou.  Vy starší 
si vzpomenete a pro mladší to bude třeba teď jen úsměvná citace z této knihy: 

Podívejte se! Tolik hostí k nám přichází ze západu! Jen se sypou. A nějak se jim 
u nás líbí. Už se ohlížejí po našich brambořištích, aby se usadili. Rychle, nasadit vajíčka 
někam, kde budou jako pod střechou! … Ne, nedáme se! Celé výpravy dětí půjdou 
zachránit naši úrodu. Uděláme všechno, abychom mandelinku vyhubili. Budeme ji 
stříkat, pálit, prášit, i pod zem za ní půjdeme a znovu a znovu ji budeme hlídat, sice 
bychom se jí nezbavili. Naše talíře budou v bezpečí, až vyhubíme poslední mandelinku. 
A svět, ten si oddychne, až budou také zneškodněni poslední nepřátelé míru. 

Tenhle Bramborouk už nebyl Sekorův Ferda Mravenec či 
brouk Pytlík, kuře Napipi nebo čmelák Aninka a 
ani ne – uveďme název další Sekorovy knihy z 
roku 1948 – Žertíky pro malé čertíky, ale holá 
komunistická a zaslepená propaganda, pro 
autora určitě velmi nešťastná. Jak říkala moje 
maminka, co se stalo, nedá se odestát. A nebyl 
v tom sám, přečtěme si text plakátu z roku 
1952: Krajská komise pro boj proti americkému 
brouku v Karlových Varech vyhlašuje dne 19. 
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července 1952 celokrajskou generální hledačku na největšího škůdce našeho 
hospodářství AMERICKÉHO BROUKA. Jest vlasteneckou povinností každého občana 
zúčastnit se této celokrajské hledačky, aby americký brouk - posel imperialismu - byl v 
našem kraji zničen a zabráněno mu jeho další šíření do východních krajů a k našim 
východním spojencům. Sraz všech hledačů jest v 15 hodin před MNV a v městech na 
určených seřadištích.                           

                 Krajský zmocněnec pro potírání amerického brouka: Beneš Josef, v. r. 
 

            Dejme závěrem do širokých souvislostí – z Rychnova pocházel redaktor Lidovek 
Karel Poláček (ten zase zapomněl přijít v Praze jako novinář na Masarykův pohřeb, byť 
měl službu) a v našem městě chodil nedlouho předtím na tehdejší tkalcovskou školu 
Sekorův málem jmenovec Josef Sekera. Ale to byl už jiný autor, tak si tu připomeňme 
aspoň Sekerův nejznámější román Děti z hliněné vesnice. 
            Mohlo by se mávnout rukou na tímto textíkem o Ondřeji Sekorovi a říct pche, co 
nějaký Rychnov! Jenže i takový světově proslulý Immanuel Kant žil taky „jen“ ve svém 
Königsbergu, pro nás v Královci - založil ho Přemysl Otakar II. - a pro Rusy 
v Kaliningradu. A jaký to byl slavný filozof!  Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon 
ve mně, jen ty dvě věci ho udivovaly. 

  Dočetli jste. Co udivuje vás? 

 _____________________________________________________________________ 
 

  Ondřej Sekora  (1899-1967), jehož manželka byla Židovka, musel na začátku 2. 

světové války opustit svou práci redaktora Lidových novin, 1941 byl 

vyškrtnut z Národního svazu novinářů, 1944–1945 byl vězněn 

v pracovních táborech Kleinstein  (dnes v Polsku) a Osterode 

v Německu. V autentickém deníku s hořkým humorem vylíčil strasti 

táborového života, i v táboře kreslil a psal a se spoluvězněm Oldřichem 

Novým hrál maňáskové divadlo. Od roku 1964 nositel titulu  zasloužilý 

umělec. U nás patří ke klasice kocourkovského žánru kniha  Ondřeje 

Sekory Kronika města Kocourkova. Podle pravdy dodejme, že svůj 

Kocourkov má Řecko (Abdéry), Morava (Šimperk), Francie (Brétizy a 

Zvonokosy), Německo (Schilda), Holandsko (Kampen),  

Anglie(Gotham), Polsko (Pacanów),  Srbsko (Balov) i  Slovensko 

Kocúrkov(o) či Čudáková. No a u nás v Rychnově vznikli 1913 slavní 

Kocourkovští učitelé. Co já vím, tak jedinou sochu Ferdy mravence mají v Novém Boru; 

jde o dílo Bořka Šípka, tak se na ni podívejme i my. 

PO STARÝCH ZÁMECKÝCH SCHODECH DO 
RYCHNOVA? 

         Ale ano - prohřešme se a prozraďme pointu: Pravda je, že slova ke slavné      
staropražské  písničce Po Starých zámeckých schodech si 

napsal roku 1910 sám Karel Hašler 
(1879-1941; vpravo ve filmu z roku 
1941 Za tichých nocí. Ale autorem její 
melodie byl jeho blízký přítel 
rychnovský rodák Anatol Provazník 
(1887-1950), v té době 1907-1911 
varhaník ve svatovítské katedrále. 
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Vyjmenujme z webových stránek občanského sdružení pro zbudování pomníku k 
poctě Karla Hašlera http://www.pisnickar.cz/hasler.php všecky Provazníkovy melodie 
na Hašlerova slova: Nedorozumění (1907), Pan Johanes a panna Pavlínka (1907), 
Kde, prosím, jste tu smělost vzal (1907), A budu vzpomínat (1909), Po starých 
zámeckých schodech (1910), Raněným srdcím (1910) a Prolog kabaretní (1918). 

Anatol Provazník (psaný taky Antonín) se narodil v nynější Javornické ulici. 
Buďme s Janem Ámosem názorní, vybavme si ten jednopatrový dům a rozklikněme 

si kapitolku Zasmucující Karlinka (z ní citujeme později slavného historika 
Augusta Sedláčka, který tam o 18 let předtím bydlel: poslední dům vlevo, 
když se šlo ke Studánce, zcela na konci města na té straně k pruské 
hranici). Ale zpátky k našemu Anatolovi: Autor 240 hudebních prací byl 
synem rychnovského regenschoriho Aloise Provazníka, v Rychnově 
chodil do gymnázia, odtud přešel na varhanickou školu do Prahy studovat 

skladbu, pak do Berlína radiofonii, až se roku 1929 stal zástupcem šéfa hudebního 
odboru Radiojournalu. A proto i jeho zásluhou byli v něm angažováni Kocourkovští 
učitelé, kteří se tak stali známými po vlastech českých. No a že Kocourkovští vznikli 
v Rychnově a že je uvedl Karel Poláček, je taky pravda. 

            Co o Anatolu Provazníkovi psal okresní Posel z podhoří? 1907 
absolvent konzervatoře pražské byl jmenován při metropolitním chrámu svatého  
Víta provisorně na jeden rok a pak ustanoven také v císařské kapli varhaníkem. 
1909 se mu za skladbu, věnovanou Jeho c. a k. Výsosti arciknížeti Františku 
Ferdinandovi d´Este, dostalo milostivého přijetí, nejvyšší uznání a císařský dík; 
1909 Urbánek v Praze vydal Provazníkův „Valčík mrtvých“, kompozici originelní, 
zajímající od prvého akkordu svou mysteriosností, nýbrž i krásnou. Týmž 
nákladem od téhož skladatele a známého komika Hašlera vydány byly popěvky s 
průvodem klavíru Pan Johanes a  Pavlínka, Kde, prosím, jste tu smělost vzal a 
Nedorozumění. 1913 složil operettu „Bonbonový král“, která se bude dávat na 
Královských Vinohradech, celá pražská společnost s napjetím očekává premieru. 
Bude se též dávat ve Vídni, Berlíně a v Paříži v „Apollotheater“. Operettu „Dáma s 
modrým vlasem“ dokončil při posledním pobytu u Studánky a připravuje novou 
velkou práci pro Vídeň. 1924 profesor Blumen na svém koncertě v Praze zahrál 
Provazníkovu balladu pro klavír, jeho skladby pro housle a klavír, vydané právě 
Universální Edicí ve Vídni, provedeny byly s velikým úspěchem Vášou Příhodou v 
Římě a Palermu… 1933 vyznamenal ho jugoslávský král Alexandr řádem svaté 
Sávy IV. stupně. 1937 po úspěchu, kterého dobyl na festivalu v Salcpurku svou 
novou kantátou „Cantatibus oranis“, byl vyzván pořadatelstvem  salcpurským  o  
nové  dílo  na  text  žalmu  116.  Její  premiéra  byla provedena v Salcpurku. Byl to 
jediný český skladatel, který byl na tomto mezinárodním festivalu zastoupen. Sluší 
mu jistě ke cti, čteme-li jeho jméno na programu vedle Mozarta, Bacha, 
Brahmse j. Koncert byl čsl. rozhlasem přenášen… 1938 italský král jmenoval 
našeho rodáka rytířem koruny italské, slavnostní dekorování rytířským křížem 
provedl italský vyslanec Ex. Preciosi v Praze při velké recepci. 

Kdopak ví, že Anatol Provazník byl i klavírním doprovázečem Marie Jany 
Kolowratové (1909-2006), dcery Hanuše Kolowrata a Huberty, hraběnky z 
Wurmbrand–Stuppach, a sestry rychnovského Kryštofa Kolowrata. Často zpívala v 
pražském rozhlase, především za 2. světové války, a spolu s Anatolem Provazníkem 
přispěla ke kulturnímu životu v Černíkovicích, v jehož tamním zámeckém parku 
pořádala kulturní vystoupení. Měla mj. v královéhradeckém muzeu v únoru roku 
1944 písňový koncert jako komtesa Marie Jana z Kolowrat za klavírního doprovodu 
Anatola Provazníka. Dodejme, že v listopadu 1945 se provdala za Ivana Laxu, 1967 
vysídlila legálně do USA a Českou republiku, Rychnov i Černíkovice několikrát 
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navštívila. V roce 2006 byla pohřbena v kryptě rychnovské Trojice. 
 
Přidávám drobnost, kterou jsem právě našel na internetu: V prodeji je 

originální krásně zachovalý klavír Anatola Provazníka značky Bösendorfer o délce 
240 cm… 

Že Karel Hašler a Anatol Provazník byli přátelé, 
víme, ale už ne, že slavný písničkář navštívil Rychnov 
prokazatelně dvakrát: Zatímco kronika Rychnova se o 
Hašlerových návštěvách nezmiňuje, v Poslu z podhoří se píše, 

že 15. února 1929 uvedl v rámci tourné československými městy v Národním domě 
zcela novou revui Pro každého něco. Že do ní zařadil několik divadelních scén, 
v nichž sám vytvořil hlavní role, že tendence revue není politická a sleduje jediný cíl 
poskytnout obecenstvu mimopražskému příjemnou, uměleckou a veselou zábavu. 
Podruhé byl v Rychnově o prázdninách 1934 na Studánce – v hotelové knize se 
slavný host sám zapsal a uvedl i svoji adresu. Nu a protože vnuk tehdejšího nájemce 
Studánky Jana Uhlíře toto svědectví pečlivě ochraňuje, my tu tedy můžeme uvést 
z ní Hašlerovo jméno s podpisem. A že je v ní i podpis herečky Jiřiny Štěpničkové a 
nakladatele Jana Laichtera, je už však jiná kapitola. O Hašlerovi víc a z moderního 
hlediska na http://czechfolks.com/plus/2009/11/03/miroslav-sigl-pocty-nejvyssi-jsou- 
v-srdcich-lidi/ článek Miroslava  Sígla  Pocty  nejvyšší  jsou v srdcích lidí. 

S autorstvím „naší“ písničky Po Starých zámeckých schodech je to tedy 
zamotané: V titulcích filmu Za tichých nocí (název podle písničky Rudolfa Frimla) s 
romantickým příběhem mladého hudebního skladatele, který se proslaví až v daleké 
cizině a v němž Karel Hašler jako písničkář zazpíval Po Starých zámeckých 
schodech, jsou uvedeni režisér Zdeněk Gina Hašler (1909-1972, syn Karla Hašlera, 
známý v uměleckých kruzích pod jménem Gina; Karel Hašler měl dvě děti Gina a 
Karla z manželství se Zdenou, rozenou Frimlovou, a tři nemanželské) i autor námětu 
Miloš Havel (filmový podnikatel a producent). Ale u autorů hudby čteme: Miloš 
Smatek (s použitím písní Rudolfa Frimla) a Karel Hašler (staropražské písničky složil 
a zpívá, některé z nich zhudebnil Rudolf Friml) a Vítězslav Nezval (píseň Magnetová 
hora). Že ve filmu ožívá Praha z let 1908-1914, že vidíme a slyšíme, jak se tehdy 
tančilo a zpívalo, a že sám Karel Hašler si tu zahraje na svá mladá léta a zazpívá 
jednu ze svých staropražských písniček (tedy tu Po Starých zámeckých schodech), 
je všecko pravda. Jen náš Anatol Provazník se nám tu vytratil… 

           Ve výčtu Hašlerových operetních libret v knize Rudolfa Deyla Písničkář 
Karel Hašler (1968) najdeme na straně 199 tři tituly, mezi nimi z roku 1913 operettu 
Prodaná  láska  s hudbou  Anatola  Provazníka  podle  hry  Jana  Nerudy,  ve  stejné 
publikaci je na straně 191 v kapitole Vlastní hudební tvorba uvedeno v soupisu 
tvůrčího díla Karla Hašlera, že autorem hudby i slov k písničce Po Starých 
zámeckých schodech byl Karel Hašler. 

             V  Deylově  knize  čteme  k roku  1900  na  straně  79:  Jednou  
po  skončené   pochůzce zašel Friml do Niklovy vinárny na Pernštýně. 
Bylo tam hlučno. Hašler měl v kruhu mladých přátel sólo… Jaký údiv se 
však zmocnil společnosti, když vešla dáma, ustrojená, jako by vystoupila 
z rámce starosvětského obrazu. Vzduté rukávy upjatého černého živůtku, 
zdobeného bílými knoflíčky, široký klobouk se splývající plerézou a 
zvonová sukně dodávaly její plnoštíhlé postavě zajímavého rázu. Byla to 
sestra  nového  hosta,  klavírní  virtuoska  Zdenka  Frimlová.  
Černovláska  jiskrných mandlových očí, orientálního typu, s pikantní jizvou na horním 
rtu, ač ne tak výraznou, jako byla ta, která roztínala ret bratrův. Na straně 90 Hašler 
doprovodil Zdenku domů na Hradčany: Cítil, že nemůže jít jinudy, než kudy vedl 

http://czechfolks.com/plus/2009/11/03/miroslav-sigl-pocty-nejvyssi-jsou-
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Zdenku na Hradčany. Je to oklika. Ať! Hnal se po schodech jako 
štvaný. Tudy s ní šel. Tady ji políbil. Na starých zámeckých 
schodech. Co se tudy nachodil, když se chtěl potěšit pohledem na 
Prahu. Nikdy nepomyslel, jaké ho tu potká štěstí. Soutěska staré 
cesty mu vehnala děvče do náruče. Vztáhl obě ruce,objímaje 
vzdušný přelud. Staré zámecké schody – mazlil se se slabikami a 
zvolna skandoval: Staré zámecké schody – schody z kamene. Usmál 
se svému počínání. Je jako student, srdce má zmámené. Má, 

ovšem, přiznával; zmámené láskou. Co se však s ním děje? Třeští? Když docházel k 
Brusce, zpíval si: “Schody, nejste z kamene, vy nejste, jste z mramoru, vedl jsem po 
vás princeznu.“ Pocházeje Malostranským náměstí, ohlédl se k Hradu, zamával 
kloboukem a výskl si: „Na starých zámeckých schodech, to by mohla být opravdu 
hezká pražská písnička. Nevím, nevím, Zdeničko, zda jste mi nedala tip.“ (V knize je 
napsáno typ). 

Na straně 97 se připomíná k roku 1901 vydání Rudolfem Frimlem 
zhudebněných Závišových písní na slova Jana Červenky. Ty se staly hitem, a jak 
ukázala budoucnost, jejich nakladatel F. A. Urbánek měl dobrý instinkt. My víme, že 
poslední píseň z jeho prvního cyklu Za tichých nocí posloužila po létech jako hudební 
podklad i titul filmu z roku 1941. Závišovy písně také Frimlovi pomohly, když se 
rozhodl odjet do Ameriky definitivně. Ema Destinnová je přeložila do němčiny a 
honorář za německé vydání podstrčila mladému hudebníkovi, aby měl na cestu. Že v 
New Yorku začínal jako baletní korepetitor v Metropolitní opeře a jako the greatest 
improvisateur since Mozart, je pravda. 

Ale neodbočujme – my hledáme autora melodie Po Starých zámeckých 
schodech. Na straně 97 čteme, že Hašler nosil při sobě sešitek plný hudebních 
náčrtků a připojoval k nim své neumělé rýmovačky. Až se o nich doslechl mladý 
skladatel Anatol Provazník. Sám se sice teprve prodíral k úspěchu cestou stejně 
trnitou jako většina jako většina tehdejších mladých umělců, ale nabídl se zhudebnit 
Hašlerovy verše. Kdyby byl Karlík vyhrál na los, nebyl by zažil větší radost než nad 
projevem Provazníkovy důvěry. Na podzim vyšly u Mojmíra Urbánka tři různorodé 
kabaretní popěvky. Nevynesly autorům ani slávu, ani užitek, ale jejich jména se 
skvěla na obálkách tištěné prvotiny. My doplníme, že to bylo roku 1907 a ty tři věci se 
jmenovaly Pan Johanes a panna Pavlínka, Kde, prosím, jste tu smělost našel a 
Nedorozumění. 

Přejděme na strany 138-139 (Hašler prochází Prahou po jednom večírku) 
Vzrušen  dojmem,  vzpomněl,  jak  stoupal  kdysi  se  Zdenkou  Zámeckými  schody 
k Hradčanům. Kolikrát se mu ten obraz vybavil. Teď se mu vtíral s neodolatelnou 
naléhavostí. Karlík opět prožíval dojem nezapomenutelného večera, kdy uviděl před 
sebou útlé děvčátko ve zvonové sukni, upjaté v kožíšek, s koketně nasazenou 
perziánovou čapkou na hlavě. Staré zámecké je tenkrát svedly, v jejich šeru sládla 
první hubička. Hlavou mu šlehl nápad: To by mohla být písnička, tvořící předehru 
k ostatním! Zněla mu už dlouho v duši, roky ji zapuzoval, čekal, až zazní v plním 
rozsahu. Motiv mučící a stále se vracející. Co tak rozjímal, drala se mu na rty 
melodie a k ní se řadila slova…Než se nadál, stál před domem. Otevřel zlehka vrata 
a kradl se po schodech do bytu. Usedl v zadním pokoji, rozsvítil a pustil se do práce. 
Šla  mu  od  ruky  snadno… Den  se  díval  zvědavě  do  oken,  když odložil  pero  a 
s úsměvem prohodil: „Narodila se písnička o Starých zámeckých schodech. Ta bude 
klíčem k ostatním.“ Hned odpoledne se vydal se svitkem upravených skladeb do 
Urbánkova nakladatelství. Rukopis přijali, ale autorská smlouva dlouho nepřicházela 
Přítel Mojmír se vykrucoval. Měl chladné obchodnické srdce, poukazoval na 
množství neprodaných Hašlerových písniček s Frimlovou hudbou.
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         Teprve po delším vyjednávání se podařilo nakladatelově choti uskutečnit její 
slib. Na vánočním trhu se v roce 1910 objevil první sešit Hašlerových 
„Staropražských písniček“. Paní Zdena našla pod rozžehnutým stromečkem jejich 
výtisk, sepjatý hedvábnou stuhou… Ani do něho nenahlédla, odvolána dětským 
pláčem. Urbánkovy obavy se splnily, Hašlerovy písničky odpočívaly po svém vydání 
v přihrádkách krámu. Nikdo se po nich nepídil. Veřejnost se dále opájela cizími 
šlágry mondénního stylu. Původní písně a ještě k tomu z domácího prostředí, jež 
neopěvovaly Vídeň ani Paříž, nadchly tehdy málokoho. Jen tu a tam se ozvaly ze 
zastrčené dílny Staré zámecké schody, jinak o novinku nebyl zájem. – V poznámce 
na straně 217 se uvádí: Staropražské písničky obsahovaly Po starých zámeckých 
schodech, Ty petřínské stráně, Zvonečky v Loretě a Píseň o ztraceném věnečku, 
napsány pro zpěv a klavír, jejich obálku navrhl Josef Wenig, sešit stál 1,60 K. Vyšly 
pak ještě v dalších vydáních, jež šla do desetitisíců. 

Když si vezmeme k ruce knihu Stanislava Motla Cesty za oponou času, pak 
v kapitole Poslední dny Karla Hašlera čteme: První veřejné vystoupení coby 
písničkář měl v roce 1907. Zazpíval píseň o tom, jak za Strahovskou bránou, vždy 
když vyjdou hvězdičky, potají se v šeru schází pan Franc s hezkou paní Stázi. Píseň 
se stala přes noc hitem. Stejně jako jiná, již Hašler složil pro svou dívku a později 
ženu, klavíristku Zdenu Frimlovou, sestru slavného česko-amerického skladatele 
Rudolfa Frimla. Karla Hašlera tehdy inspirovala cesta, kterou Zdenu Frimlovou 
doprovázel do jejího bytu. Ta cesta vedla – po Zámeckých schodech. 
            Karel Janeček (*1927), stále aktivní profesor houslové hry na kroměřížské 
konzervatoři, píše v mailu 3. srpna 2011: „S Anatolem Provazníkem jsem se 
znal, dokonce se pamatuji na jednu skladbu, kterou v Praze hrál, a jak 
kouzelně švindloval. Samozřejmě i v doprovodech. Ale pozor, jemu ten klavír vždy 
zněl! On to opravdu byl velice dobrý hudebník, více spontánní než přemýšlivý, proto 
vždy při jeho vystoupeních jste mohl čekat nějakou odchylku od tradice i jeho 
vlastního provedení při jiných příležitostech. Navíc i jako člověk působil velice 
příjemně, já jsem si ho velice vážil. Po válce se Marie Jana Kolowratová rozhodla, že 
se zúčastní pěvecké soutěže ve Švýcarsku. Aby mohla, musela nahrát a poslat dvě 
písně. To udělala v AR studiu v Praze (v Lucerně) a poslala jim ji. Vyhrála druhou 
cenu (čili byla druhá nejlepší mladá sopranistka na světě!) a tím i její deska náhle 
byla cenná. A teď ten hlavní důvod, proč to píši: Aby nemuseli Marii platit žádné 
peníze za tuto desku, dali do středu novou nálepku, rozmnožili ji a prodávali kopie. 
Ovšem na bílém pruhu Made in Switzerland, který vede přes drážky, to už 
přetisknout nemohli, takže tam se to částečně ještě dodnes dochovalo. A nyní 
hádejte, kde ta deska je! To byste asi těžko uhodl, je v mém majetku, ani M. J. K., ani 
nikdo jiný z rodiny to nevěděl, kdybych jim to neřekl. Nějak se k ní dostal Kryštof 
Kolowrat, a ten mi ji věnoval. Byl byste překvapený, jak Kryštof měl rád vážnou 
hudbu a jak znal i poměrně moderní skladby. A co se týče autorství písničky Po 
starých zámeckých schodech, tak toto Vám přesně neřekne nikdo. Kdysi jsem viděl 
seznam písniček, které na Hašlerovy texty složil Anatol Provazník, mezi nimi Po 
starých zámeckých schodech. Anatol sám nikdy o těchto skladbách nemluvil, jeho 
hlavní zájmy se samozřejmě ubíraly jinudy. Navíc ani u ostatních skladeb si 
nemůžete být jistý, kdo přesně tu kterou melodii vymyslel. Oni prostě spolupracovali 
u klavíru a hodně toho složili společně. Víte, život každého člověka posuzujeme 
podle určitých schémat, která si sami nebo s pomocí ostatních lidí formujeme.
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Můj názor tedy nemusí být správný. Já si myslím, že první část, tj. Po starých 
zámeckých schodech, Hašler stvořil současně se slovy. Když slyšíte druhou část, 
která se hrává rychleji, a vzpomenete si na povahu Anatola, okamžitě získáte 
dojem, že toto je právě typické pro něho. Proto soudím, že tato skladba pochází od 
obou. 16. října 2016 mně mailem doplnil Karel Janeček: Opravdu zřejmě tu rychlejší 
část Po zámeckých schodech napsal Provazník, nikoli tedy Hašler sám. Oni totiž 
seděli u klavíru a dost toho složili spolu, proto je to taky dost jednotné.  

         Pátrání po  rukopisu  melodie  Po  Starých  zámeckých  schodech  končíme 
v Českém muzeu hudby Praha citací mailu Markéty Kabelkové, vedoucí jeho 
hudebněhistorického oddělení: „Obávám se, že Provazníkův autograf písničky Po 
Starých zámeckých schodech asi už nenajdete. České muzeum hudby koupilo v roce 
1960 Provazníkovu pozůstalost, ale ve zpracovaných materiálech tato píseň není a 
ani jsem se s ní nikdy nesetkala. Myslím ale, že pokud by autograf existoval, bylo by 
to určitě známé a již často publikované.“ Opakovaně 16. října 2016 Karel Janeček: 
Autograf Provazníka je samozřejmě nesmysl, ten to hrál a Hašler zapisoval. 

 
     Co  dodat?   Že   se   krade,   víme,   jen v Rychnově 
to byla v roce 2002 busta vynikajícího překladatele z 
řečtiny a latiny Otmara Vaňorného (zloději chtěli peníze na 
diskotéku v Králíkách), a pamětní desku na  domě,  kde  
se  narodil  Anatol  Provazník,  ukradl neznámý zloděj v 
dubnu 2005. 

 

J'ACCUSE PO RYCHNOVSKU 
 
Plastika Panna na jelenu ze znaku Rychnova nad Kněžnou v průčelí 

Komerční banky  na  Starém  náměstí,  jejímž   autorem byl sochař Jan Moravec 
(1910 Česká Skalice - 1983 Levice), mj. tvůrce světoznámého loga firmy FAB s 
motivem dogy, byla léta pryč. Zrekapitulujme její anabázi:  

Když za druhé světové rekvírovali Němci barevné kovy, tak tehdejší domovník 
ze spořitelny Rudolf Melichar přesvědčil řemeslníka Jaroslava Nováka, aby udělal 
ocelovou mříž ve stejném rozměru jako panna na jelenu, a spolu sami dva mezi jednou 
a čtvrtou hodinou noční sundali originál a dali místo něj mříž, aby tam něco bylo. 
Dlužno říct, že si toho nikdo důležitý nevšiml. Válku přežila na půdě a po válce s vrátila 
na své místo.  Z budovy, rekonstruované   v   letech   1994-1995, zmizela podruhé a  
vypátral ji až v jedné garáži v Kostelci nad Orlicí rychnovský patriot Jaroslav 
Kos. O tom, že toto dílo zmizelo, nemělo ponětí ani dosavadní vedení 
rychnovské pobočky Komerční banky a už vůbec ne její centrální ředitelství v Praze.  

A tak jsem zašel pro vysvětlení na rychnovskou 
pobočku, a protože jsem neuspěl, obrátil se na 
generální ředitelství do Prahy. Odpověď mailem 13. 
května 2011 k mému dotazu: "Tehdy byla plastika z 
fasády snesena, její další osud bohužel není znám, 
podle dostupných informací byla plastika odvezena 
do Prahy," podepsána Monika Klučová, Head of 
External Communication Arm - Chief Executive 
Officer and Chairman of the Board, Komerční 
banka, a. s., Praha 1. 
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Ta   angličtina   mně   nevadí,   ale   kvalitní   plastika   v    průčelí    banky 
nebyla. Ona přece jen budova rychnovské Komerční banky  je  sama  o  sobě 
unikát – jejím autorem byl Jan Rejchl (1899-1985), architekt mj. hlavního nádraží v 
Hradci Králové (jako spolupracovník svého  bratra Václava), Státní průmyslové školy v 
Hradci Králové (dnes stavební průmyslovky), Sborového velitelství v Hradci Králové 
(dnes Lékařské fakulty Univerzity Karlovy), Národní banky v Hradci Králové (dnes 
Komerční banky) a v Rychnově sokolovny a Městské spořitelny (dnes oné Komerční 
banky). Že tuto plastiku Panna na jelenu poctil – cituji z dopisu Jana Moravce 6. 9. 1935 
– obzvláštním uznáním sám architekt Jan Rejchl, to je pravda. 
            Uvedl jsem v  mailu do Prahy, že zachráněná plastika je v bezpečí atria 
rychnovské ZŠ Javornická, kde ji po jejím objevu umístil náš Rychnovák po dohodě s 
ředitelem oné školy. "Nález plastiky v garáži v Kostelci nad Orlicí je velmi záslužný 
čin a KB se pokusí plastiku zpět získat, aby mohla být umístěna na odpovídající 

místo," odpověděla 13. května 2011 Monika Klucová. 

Protože od té doby uplynulo víc než šest 
měsíců, tedy dost dlouhá doba na to, aby se  dílo 
vrátilo a nainstalovalo na původní místo, přeptal jsem 
se    současného    zástupce    ředitele    rychnovské 
KB znovu. Případ předal vejš a výsledek? 2. prosince 
2011 mně došel mail od Věry Rouskové, Support of 
Region East Bohemia Region Services, Support 
Services, Komerční banka, a. s., Trutnov: "Je to 
opravdu zvláštní případ, budu muset jít do historie 
budovy v souvislosti s rekonstrukcí a pokusit se 
kontaktovat kolegy, kteří v té době práce na budově 
prováděli,    pokud    jsou    ještě    zaměstnanci    KB 
a.s.  Nejedná se o záležitost rychnovské pobočky." 

Následoval 4. 1. 2012 mail od Jiřího Fencla, 
Support Services Team Leader, Real-Estate 
Management, Support Services, KB Praha, že mu 
včera volal ředitel školy a řekl, že plastiku mají 
zapůjčenou z MÚ a že její umístění je evidované. Ing. 
Fencl pak prosí svou podřízenou o podklady z doby 

nabytí budov a že pan ředitel říkal, že budova bývalé městské spořitelny byla v 
majetku města. Dal mu kontakt na tajemníka MÚ, zkusí s ním domluvit schůzku a 
mezitím požádá účtárnu o vyhledání účetních podkladů. 

Konám osamoceně: 18. ledna 2012 se obracím mailem na starostu a jeho 
prostřednictvím na radu a zastupitelstvo města Rychnova nad Kněžnou, aby se 
zasadili o návrat této plastiky na původní místo,  a  připojuju,  že  je  to  -  z 
mého  pohledu  -  stejná  zhůvěřilost  (= byla  vzata,   ukradena,   odejmuta, 
odcizena, přemístěna, dejte si synonymum), jako kdyby se odstranily  z 
rychnovské   sokolovny   od   stejného   architekta   čtyři   plastiky   sokolů,   díla 
Leoše Kubíčka (to je ten, co vytvořil známé busty TGM, co byly nedávno 
ukradeny v nedaleké Javornici a Pěčíně). Nebo jako kdyby v Hradci Králové z 
budovy hlavního nádraží v Hradci  Králové  zmizelo  sousoší,  které  znázorňuje 
dva světlonoše s ozubeným okřídleným kolem  a  má  symbolizovat  přínos 
železnice rozvoji lidstva, dílo Josefa Škody, autora slavného Soutoku  Labe  a 
Orlice (je v Hradci Králové na soutoku těchto řek),  a  v  Rychnově  pamětní 
desky Patriku Blažkovi na Národním domě. Nebo kdyby se "ztratilo" z průčelí ZŠ 
Masarykova v Rychnově poprsí Jana Ámose Komenského, které podle návrhu 
význačného sochaře Stanislava Suchardy vytesal rychnovský Karel Michálek.  Nebo 
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jako kdyby v Praze odstranili (dali pryč) z průčelí Národního divadla trigu, dílo 
Bohuslava Schnircha, a uložili ji někam jinam. 

           Napsal  jsem  se  i  na  rychnovský  městský  úřad,  a  neuspěl.  Raději  cituji 
odpověď: Zabývala se tím Rada 23. 1. 2012, kdy vzala na vědomí všechna vyjádření a 
požádala odbor kultury - památkáře, aby se k tomu vyjádřili. Ti dali stanovisko na Radu, 
která se konala 20. 2 a rada se k jejich stanovisku vyjádřila následovně: odboru  
školství,  kultury,  mládeže  a  tělovýchovy  k  záměru  umístění plastiky Jana Moravce 

"Panna na jelenu" na budovu KB v Rychnově n. Kn. Všichni 
radní obdrželi písemný materiál odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. Hlasování 5 pro, 
USNESENO Rada města v Rychnově  nad vzala  na  vědomí  
vyjádření  odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy k 
záměru umístění plastiky Jana Moravce "Panna na jelenu" na 
budovu Komerční banky v Rychnově n. Kn. Tady  je  její  závěr: 

Z  pohledu  památkových  zásad,  je příhodné  navracet  „věci"  do  svého  původního  
stavu.  V tomto případě se ale jedná o navrácení heraldického znaku bronzové plastiky 
na značně zmodernizovaný objekt, což by ruční umělecké práci bronzové plastiky 
neprospělo. Heraldické znaky jsou znakem městským, proto by měl zůstat tam, 
kde existuje souvislost s městem Rychnov nad Kněžnou. Objekt Komerční banky 
není institucí městskou, proto by se sem panna na jelenu vrátit neměla. Mimo to, 
dle vyjádření pamětníků, si autor rekonstrukce nepřál umístit plastiku na budovu 
Komerční banky, a my, jakožto orgán památkové péče bychom měli jeho přání 
respektovat. Plastika by měla zůstat v atriu Základní školy Javomické, kde má svůj 
smysl a význam i z hlediska výchovně-vzdělávacího. Hana Dvořáková, referentka 
památkové péče odboru školství, mládeže, kultury a tělovýchovy. 

Přidávám, že od stejného autora Jana Moravce zmizela v Rychnově pamětní 
deska pplk. ruských legií Karlu Vašátkovi, legendárnímu veliteli našich legionářů v 
bitvě u Zborova, po němž byla pojmenována rychnovská Panská ulice, než ji 
komunisté přejmenovali na Fučíkovu. On by si toho taky nikdo ani nevšiml, ale 
deska byla mezi balkonem a prvním oknem tzv. ředitelské vily gymnázia. My už 
víme, že byla slavnostně odhalena rychnovskou jednotou Československé obce 
legionářské 4. července 1937 u příležitosti oslav 20. výročí bitvy u Zborova a 
Rychnovák Karel Rathouský tuto událost dokonce zdokumentoval kratinkým filmem, 
který se jako zázrakem zachoval. Při té příležitosti byla přejmenována vedlejší ulice 
na Zborovskou (za komunistů se tak jmenovat nemohla, byla tedy Revoluční, nyní 
je znovu Zborovská) a sady před gymnáziem nesly jméno Sady Čs. legií. V nich 
byla z pomníku z období 2. světové války odstraněna socha legionáře se lvem. 
Pak byla zapomenutá na dvoře pojišťovny, která tehdy sídlila v radnici na Starém 
náměstí. Odtud si ji v březnu 1989 odvezl na chalupu v Orlických horách jeden 
Rychnovák. Tím ji paradoxně zachránil – půl roku poté spadla zeď, před níž 
socha stála, a na jaře 1990 ji vrátil na původní místo. Dodejme, že 25. ledna 1938 se 
městská rada jednomyslně usnesla, aby rychnovská kasárna byla nazvána 
jménem, k jejich slavnostnímu odevzdání mělo dojít 1. května 1938, ale pro 
neklidnou dobu byla tehdy slavnost odložena a pak už k ní nedošlo…Ta deska tam 
není a nikdo neví, kde je. Ani muzeum, ani ředitel gymnázia. Poslední její stopu 
jsem objevil v dokumentu protektorátního Zemského úřadu v Praze ze 14. září 
1939, kde v této věci je rukou dopsáno: sejmouti a pietně uložiti do musea. A pak je 
tam přeškrtnuto slovo pietně. 

Komu to je málo, ještě pár příkladů, byť už o nich víme: 
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- Sochařská práce Josefa Wagnera z roku 1930 s motivem rychnovské 
panny na jelenu a československým státním znakem na historickém průčelí 
městského úřadu, původně okresního, je 
poničena. Zmizela tam slova LÉTA PÁNĚ a 
odstraněn byl znak Slovenska na prsou 
českého lva a nahrazen tmavou "opravou", 
která je velmi dobře vidět. V městské kronice se 
dočítáme, že její provedení vyvolalo mnoho 
zbytečné, nepovolané a zbytečné kritiky, jejíž 
výtky se obracely nejen na „klerikální“(!) prý znění nápisu (pro slovo „Páně“), ale i 
futuristicko- kubistické  provedení  v kameni.  Ten  druhý  zápis:  30.  července  1942  
byla  sňata z budovy okresního úřadu kamenná deska nad hlavním vchodem; 
znak ČSR už dříve z ní otlučen. Místo desky proveden ve štuku nápis Der 
Bezirkhauptmann. Česky okresní hejtman. O obnovu této desky akademickým 
sochařem Zdeňkem Kolářským usiloval v letech 2005-06 tehdejší místostarosta 
Jaroslav Kos, ale po jeho odchodu z funkce k tomu nedošlo.       

-  Za 2. světové války zmizely bohoslužebné věci ze synagogy.  
         Budiž tu uvedeno svědectví mimořádně svěžího Rychnováka Zbyška Středy 
(*1919), že se 1970 setkal v Rudé hvězdě (nynějším hotelu Havel) se synem 
rychnovského rabína Fischera z jedné londýnské čtvrti, původem Rychnovákem 
(této rodině, jež přežila válku v Anglii, patřil rohový dům v Komenského ulici pod 
základní školou). Ten mu vyprávěl,  že  jeho  otec  používá  v  Londýně  původní  
rabínský šat a další bohoslužebné věci z rychnovské synagogy, které se do  Londýna 
dostaly tak, že je Němci za války prodávali Židům ve světě. Pátral jsem bezúspěšně, 
tady je odpověď z Židovského muzea v Praze 25. 5. 2016: Naše muzeum obdrželo 
v rámci tzv. válečných svozů v období 1942-1945 liturgické předměty, knihy a archiválie 
předané rychnovskou židovskou obcí a tyto předměty jsou od té doby uloženy v našich 
sbírkách. V roce 1964 bylo tehdy Státní židovské muzeum pod nátlakem státu nuceno 
odprodat do Anglie soubor svitků Tóry; byly mezi nimi i svitky z Rychnova a je možné, 
že některý z nich užívá některá z londýnských synagog. Svitky totiž formou výpůjčky 
distribuuje po celém světě The Memorial Scrolls Trust v Londýně. 
        - Ve stejné válce byly v dubnu 1942 zrekvírovány zvony (zachoval se 
amatérský filmek Karla Rathouského z toho dne; takto byly zrekvírovány pro 
válečné účely nacistického Německa  zvony  z  24  kostelů  a kaplí na 
Rychnovsku). V Rychnově byly zvony snímány 21. dubna 1942 z kaple 
Proměnění Páně: 40 cm vysoký a 50 cm široký, na jeho  oblině  byl  reliéf 
Kristus na kříži a pod korunou zvonu nápis Sláva Bohu na  výsostech;  ze 
zvonice u kostela svatého Havla, vysoký 60 cm, široký 105  cm  s  reliéfem 
Madony  s  Ježíškem  na  oblině  a  na  koruně  nápis  Zdrávas  Maria,  milosti  plná; 
z  kostela  svatého  Havla  polední  zvon  Panna  Maria  s  Ježíškem,  vysoký  46 
cm, široký 56 cm, na jehož oblině byl také reliéf  Madony  s  Ježíškem  a  na 
koruně nápis Zdrávas Maria, oba ulité mistrem Buřilem v Kuklenách 1924; 
umíráček z věžičky, vysoký 20 cm a široký 28 cm, na jehož oblině bylo datum 
1822. V kronice města je záznam: Zvonek tento byl zrekvírován už za  první 
světové války, ale roku 1925 se dostal zpět do Rychnova. Je zajímavo, že 
tentokráte zazvonil naposled 20. dubna 1942, provázeje duši toho  dne 
zvěčnělého zdejšího oekonoma Františka  Kurze,  jehož  povoz  přivezl 
repatriovaný zvonek před 17 lety do Rychnova. 

- Prezident Masaryk měl v samotném Rychnově extra smůlu: Pamětní 
deska TGM, osazená v průčelí  kdysi  obecního  úřadu  (nyní  ZŠ  Kolowratská), 
byla 1940 odstraněna a 1952 z průčelí tehdejšího domu politické výchovy OV KSČ 
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znovu a zůstala po ní jen světlá skvrna. Až po revoluci 1989  byla  přenesena  na 
průčelí domu na dolní části Starého náměstí, jenže tam se stala i  jakýmsi 
věšákem reklamy. Že Masarykova socha byla za minulého režimu potupně 
"zahalena" pytlem v podloubí na třetím nádvoří  zámku  (nyní  napraveno  –  je 
opět v Českém Meziříčí). To nemluvím o krádežích jeho bust v  Javornici, 
Pěčíně a Potštejně. 

- V hale polikliniky u nemocnice chybí vynikající sklářská práce  Petra 
Rydla z roku 1977. Zbyly po ní jen úchyty dole a nahoře v lékárně polikliniky; 
objevil   jsem   ji   naprosto   zapomenutou,   naštěstí   nezničenou,   v   suterénu   té 
budovy  v  dílně.  Sklářské  práce  tohoto  umělce  přitom  zdobí  zrenovovaný  hotel 
Havel, i svítidla v hodovní síni jsou jeho pracemi. 

- Rodný dům Karla Poláčka byl zbourán v roce 1974 – to v souvislosti s 
asanací  středu  města,  na  té  akci  se  za  komunistického  režimu  dokonce 
podíleli sovětští vojáci. 

- Sgrafita Leoše Kubíčka (autora slavných bust TGM) na domě JUDr. 
Miroslava Frauenberga v Panské ulici byla zničena při asanaci města v souvislosti s 
budováním sídla OV KSČ. 

- Jedinečná vyobrazení Rychnova ve zbouraném trávnickém mlýně neexistují 
(podařilo se mně objevit jejich černobílé fotografie). 

- Video z událostí listopadu 1989, protokolárně předané rychnovskému 
muzeu, se tam ztratilo. 

- Poláčkova busta je už na třetím místě - odhalena byla 1967 za přítomnosti 
mj. Josefa Śkvoreckého šikmo naproti Poláčkovu rodnému domu, odtud pak 
přenesena v  březnu  1992  na  symbolický  Slavín  mezi  kostel  Nejsvětější  Trojice 
a  starou  zvonici  (odhalovala  ji  Poláčkova  dcera  Jiřina  Jelinowiczová)  a 
potřetí  přenesena  ve  vší  tichosti  koncem  června  2003  na  Poláčkovo  náměstí. 

- 1977 zrušili komunisté hřbitov u kaple Proměnění Páně, pomníky zničeny 
a rozkradeny i na stavbu domků. V roce 2007 se mně podařilo objevit  ve 
Zdobnici v Orlických horách v kůlně  sochu  zmrtvýchvstalého  Krista;  teď  znovu 
stojí  obnovená  před  touto  kaplí.  Na  jaře  2008  byly  objeveny  ve  sklepě 
jednoho činžáku tři náhrobní desky z onoho  hřbitova  (nyní  jsou  v  kapli). 
Zachráněný křížek z tohoto zrušeného hřbitova je umístěn na novém hřbitově u 
emauzského hrobu. 

- V chráněné kulturní památce Chaloupky pod zámkem byla zbourána po 
roce 1989 jedna chaloupka (první ze směru od hodinářství Schediwy). Na jejím 
místě měla být postavena zrenovovaná, ale není tam. 

- Nahoře z průčelí měšťanského domu na Starém náměstí bylo v komunistické 
době odstraněno boží oko, nyní nahrazeno motivem zvonu – majitel penzionu U 
Zvonu, který ho z  toho  domu  vybudoval,  si  nezjistil  jeho  historii  a  dostal 
na přestavbu dotaci. Cedulka na něm hlásá: Tento projekt je spolufinancován 
Evropskou  unií  z  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj.  To   přece   taky 
někdo schvaloval. 

- "Rodný domek" Kocourkovských učitelů byl v roce 2007 zbourán. 
Největší sláva později osmičlenného kabaretu  Kocourkovští  učitelé  –  jejich 
výrazem  řečeno  představitelů  popukalistiky  –  vrcholila  ve  30.  letech  20. 
století. Do roku 1958 měli  1390  veřejných  vystoupení  (mj.  v  Rychnově 
devětkrát, v Dobrušce sedmkrát), zpívali  ve  filmech  Kariéra  Pavla  Čamrdy,  U 
nás v Kocourkově, Katakomby a Z českých mlýnů, vytvořili 150 původních 
skladeb,  natočili  18  gramofonových  desek  a   na   rozdíl   od   V+W   byli 
nepolitičtí. Z  jejich  repertoáru:  Otoman  a  lesní  panna,  Balada  o  hřídeli 
osmkrát zalomené a Balada na váhu. Abychom si udělali trochu představu, pak 
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např. Balada na váhu byla parodií na stejnojmenný sbor Vítězslava  Nováka  v 
podání Pěveckého sdružení moravských učitelů; zatímco  Novák  apoteozoval 
řeku Váh, Kocourkovští učitelé pěli o obyčejné decimálce. 

Kdo měl konat s pannou na jelenu z Komerční banky? Řečeno se 
Shakespearem this is a question, česky to je, oč tu běží. A kdo nerozuměl slovům v 
nadpisu francouzskému výrazu J'accuse, napovím: Použil ho v Paříži spisovatel 
Zola v souvislosti  s Dreyfusovou aférou roku 1898. Ale tady jsme roku 2016 v 
Rychnově nad Kněžnou, tom Rychnově, který má ve znaku pannu na jelenu. 
Pravověrně po rychnovsku padnu na jelenu. 

O DVOU RYCHNOVSKÝCH SOCHÁCH V 
PRAZE 

ZMÍNÍME ZNIČENÝ NÁSTĚNNÝ OBRAZ POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ A 
UKRADENOU GOTICKOU SOŠKOU PANNY MARIE 

 
Úvodem: 8. května 2012 bude předsedat Miloslav 

kardinál Vlk slavnostní mši svaté v chrámu Nejsvětějšího 
Srdce Páně na pražských Vinohradech v den 80. výročí 
jeho posvěcení a 20. května bude sloužit mši svatou biskup 
Václav Malý. Pastorační návštěvu tohoto chrámu tu vykonal 9. 
října 2011 pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. 

Vlastní stať: Tento chrám, nejvýznamnější česká 
sakrální stavba 20. století, je dílem slovinského architekta 
Josipa Plečnika z roku 1932. V něm jsou  i dvě dřevěné 

sochy raně barokní sochy z doby kolem 1650 s výraznou novodobou přemalbou 
Panna  Maria  a  svatý  Jan,  miláček  Páně, 
které podle starých rychnovských pamětníků 
byly odstraněny v letech 1863 – 64, když 
byla bourána, z rychnovské dřevěné 
hřbitovní kaple (na detailu veduty Jana 
Antona Venuta z roku 1818), která tu stávala 
od roku 1559. 
Ty  pak  ležely  19  let  pohozeny  na  půdě 
obecního úřadu v čp. 686 ve Svatohavelské ulici. Od obce je získal 

rychnovský soused Antonín Šmika a roku 1911 po smrti své matky je převzal 
profesor Rudolf Šmika, který posléze učil na vinohradském ústavu, a sochy daroval 
tehdy dostavěnému chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Tam 
nyní vedle kříže jsou. 

Místo původní rychnovské hřbitovní kaple vidíme kapli Proměnění Páně, která 
byla na jejím místě vystavěna podle plánů Aloise Turka v novobyzantském slohu na 
půdorysu řeckého kříže 1865–1868. 

A proč připomínáme jméno Dominika Duky, arcibiskupa pražského a primase 
českého? Kdopak si ještě vzpomene na 9. červen 1999, kdy v rychnovské 
Ekologické ulici vysvětil ekumenickou emauzskou kapli Josefa Damiána de Veuster 
za účasti několika set lidí jako hlavní celebrant a světitel právě Dominik Duka, 
tehdy biskup královéhradecký. Připomenu, že mezi hosty byli mj. přednosta 
Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou Petr Narwa, jeho náměstek Jan Šimáček, 
starosta města Jiří Rokl, více než třicítka kněží i jáhnů českých, německých, 
rakouských a belgických. Kázání při venkovní bohoslužbě pod přístřeškem, kde stál 
oltář, měl na téma když šli učedníci do Emauz brněnský farář Miloš Kabrda. Do 
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kaple byly vloženy ostatky tohoto blahoslaveného 
Josefa Damiána de Veuster (ten jako mladý 
kněz šel na ostrov Molokai mezi malomocné), jež 
přivezli belgičtí jáhnové. Kaple měla uprostřed kříž,  
unikátní  lepená  okna  a  po  celé  jedné  straně 
nástěnný obraz Poslední večeře Páně od tehdy 
78letého slovenského malíře Jána Svrčka. On byl také autorem vitráže a 
svatostánku v této kapli. Ale ten obraz už tam není, prostě je zabílen. 

 
Když už byla řeč o současném arcibiskupovi pražském, připomeňme i 

prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic, který 1344 položil základní  
kámen  ke  katedrále  svatého  Víta,  o  tři  roky  později  korunoval  Karla IV. a stál 
pak u zrodu Univerzity Karlovy. Tento Arnošt z Pardubic věnoval kolem 1350 do 
rychnovského kostela svatého Havla (tehdy to byl kostel zasvěcený Panně Marii) 
dřevěnou polychromovanou gotickou sošku Panny Marie s Ježíškem. Prý ji sám 
vyřezal, mezi Rychnovskými se těšila úctě a byla jí připisována ochrana nad 
městem.  O  ní  musíme  s  lítostí  povědět,  že  18.  července  1960  byla  zcizena 
z hlavního oltáře a tajně vyvezena do Německa. Tam má být prý v kostele na 
neznámém místě, takže podklady pro zpětné vymáhání návratu nám chybí. Právě 
tato socha měla podle Weidnerova rukopisu stát ve výklenku oltářní archy z roku 
1521. 

V tomto kostele však najdeme od roku 2003 jinou, 500 let starou gotickou 
sošku Panny Marie s Ježíškem; restaurováním tohoto artefaktu, napadeného 
červotočem, pověřilo ministerstvo kultury pražskou restaurátorku Naďu Maškovou. 
Stát uvolnil na tuto akci 80 tisíc korun a zbytek – 13 tisíc korun – doplatila farnost. 

Závěr: V dokumentaci u chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně je mylně uváděno 
příjmení dárce těch soch jako Šmiha, tedy s písmenem H. My 
víme, že správně s K je Rudolf Šmika (1882 – 1937). O těchto 
sochách psal Eduard Weis v kronice Rychnova 1933 a stejného 
roku i Posel z podhoří, ale to už všecko zapadlo do zapomnění. 
A to je od ateisty pana Kráma všecko. 

Vzpomínám vynikajícího rychnovského profesora, 
historika a kronikáře Eduarda Weise, který k roku 1949 píše v 
městské  kronice:  Koncem  června  promítán  byl  ve  zdejším 

státním kinu film podle Poláčkova Hostince U Kamenného stolu; naše mnohé diváky 
trpce zklamal. Co se natěšili, že uvidí své tváře, graciésní půvab plavné chůze a 
okouzlující charm úsměvu na plátně. Že budou obdivováni a ještě více obdivovány 
zraky svých přátel i nepřátel, a on byl zatím film zestříhán hlavně ve výstupech 
komparsu. Jedna z těch, která tam jako ochotnická herečka hrála významné "křoví" 
(vše bylo vystřiženo), byla dcera sekundáře rychnovské nemocnice. A proto 
odsouzen a zavržen: nemo propheta in patria se znovu u nešťastného Poláčka 
osvědčilo. Kolikrát už a kolikrát ještě? 

P. S.  Latinsky nemo propheta in patria (sua) = nikdo není prorokem ve své 
vlasti. Hostinec U Kamenného stolu uvede koncem května 2017 na Studánce divadelni 
spolek Tyl – realizace náročná, otáčivé jeviště, kapela "Pružná těla" se songy 30. let, 
taneční kreace,  režie Karel Uhlíř a Josef Koráb. 

 

J. L. BUDÍN A  J. L. RYCHNOV 
 

Třeba neznáte texty Karla Poláčka Císařské manévry na vrchu Budíně (Lidové 
noviny 30. srpna 1922) ani Paměti o válce rychnovské (Lidové noviny 29. prosince 
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1935). Ale určitě ano tu epizodu o klukovských manévrech na Budíně z Poláčkova Bylo 
nás pět, psaného za protektorátu a vyšlého poprvé až v roce 1946: 

 
Válka s Habrovou počíná se obyčejně 

na podzim, když rolníci sklidí, radují se z 
hojné úrody a ze stodol se ozývá buchání 
cepů. Tehdy naši vystoupí na stráň, z níž 
možno zhlédnouti celou zemi habrovskou, až 
k obzoru, kde sousedí s územím lukavickým. 
Oko se pokochá úchvatnou vyhlídkou a ústa z 
plných hrdel spustí potupnou píseň, která jest Habrovským proti mysli. Tato píseň zní:  
 
U Křížů v maštali  
chcípla kobyla  
Radujte se,  Habrováci,  
bude hostina!  
Habrováci - hup!  
Nažrali se krup.  
Napili se syrovátky,  
až jim bříšek puk, puk, puk!  

 
Jakmile se píseň ta válečná ozve, již vyřítí se ze všech chatrčí, domků, ano i 

obydlí, občané habrovští a mávají klacky a divoce pokřikují.  
Avšak každé válce předcházejí manévry, aby si vojsko zvyklo pobytu v poli a 

drsnému životu válečnickému. Také letos jsme se ustanovili, že budeme konat manévry, 
a to na vrchu Budíně, jenž vévodí našemu městu a odkudž je překrásný pohled, jemuž 
se obdivují i cizinci. Na Budíně jest les, kde nerostou ani jahody, ani borůvky. Nic tam 
není.  

Karel Poláček v Pamětech o válce rychnovské píše, že vrch 
Budín je nazván podle jména slavného spisovatele a rodáka J. L. 
Budína  
          Že ho neznáte? Jmenoval se Jan Lowenbach (psán i 
Loewenbach, Löwenbach), který publikoval pod pseudonymy J. L. 
Budín, Jan L. Budín, Jan Budín Löwenbach,  Jan Löwenbach Budín, 
J. L. Rychnov, Jan V. Löwenbach a Johann Löwenbach. Narodil se 

Adolfu (1850) a Babettě (1855) 
Lowenbachovým 29. 4. 1880 v Židovské 
ulici čp.109, nyní Palackého, a zemřel 13. 
8. 1972 v Glenn Falls, USA. V Rychnově absolvoval 1898 
gymnázium (Alois Provazník a profesor Josef  Vycpálek 
vzbudili v něm zájem o hudbu a literaturu) pak vystudoval 
práva. Tento hudební publicista, organizátor, kritik a právník se 
věnoval činnosti zejména v Umělecké besedě a vydavatelství 

Hudební matice, byl redaktorem časopisu Hudební revue a podílel se 
na činnosti Sboru pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi. Byl 
zakladatelem Klubu českých skladatelů, jako člen československé 
sekce Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu se organizačně 
podílel na přípravách jejích festivalů v Praze 1924 a 1925. Přispíval 
také do Listů Hudební matice, Lidových novin, pražského německy 
vydávaného časopisu Der Auftakt a německých hudebních periodik Der 
Merker a Die Musik, přičemž soustavně propagoval díla českých 
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klasiků a českou moderní hudbu. Pod pseudonymem J. L. Budín napsal operní libreta, a 
to pro Bohuslava  Martinů Voják a tanečnice podle Plautovy komedie “Lišák Pseudolus” 
formou jakési operní revue a pro operu Jaroslava Křičky Bílý pán aneb těžko se dnes 
duchům straší. Jan Loewenbach překládal texty vokálních kompozic do němčiny (mj. 
Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, Novákovu kantátu Bouře a Sukovu dramatickou 
legendu Pod jabloní, do češtiny naopak díla Arnolda Schönberga, Luise Gruenberga, 
Eugena Goossense a dalších. Před nacistickou okupací se mu v roce 1939  podařilo z 
Československa dostat do USA. Tam propagoval především Leoše Janáčka (na snímku 
spolu v Benátkách 1925), překládal do němčiny českou lyriku a lidové 
písně, publikoval v New York Times, Musical Quarterly a Musical 
America, působil jako kulturní poradce československého konzulátu v 
New Yorku. Po návratu do vlasti 1946 se stal expertem hudební sekce 
ministerstva školství. Poúnorový převrat vedl k jeho novému odchodu 

do USA. Americký muzikolog Jaroslav 
Mraczek založil pro mladé studenty v San 
Diego State University stipendium Jana 
Loewenbacha Jan Loewenbach Scholarship. 

Fotografie Jana Loewenbacha chybí na maturitním 
tablu jeho třídy na starém rychnovském gymnáziu z roku 
1898 (zrovna ta jeho je mezi sedmi ztracenými). 

            P.S. Babetta, jméno maminky Jana Lowenbacha, je u nás nezvyklé. Brigitte 
Bardotová 1959  zpívala Babette s´en va-t-en guerre / Babetta jde do války, no a 
písnička Jiřího Šlitra Babetta šla do světa je ve  filmu z roku 1964 Kdyby tisíc klarinetů, 
ve kterém hrála i Šlitrova partnerka Sylva Daníčková.  

                  
A NA KONEC DO VÍDNĚ 

            Dovolte závěrem možná ješitnou, ale současně asertivní poznámku: 
Desítky let jsem publikoval v tisku, nejčastěji pod značkami, málokdy pod jménem. 
Tady na http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2007080038 je to výjimka, navíc pro 
mě velmi milá. Že tu je ocenění od profesionála Ondřeje Suchého, mě samozřejmě 
těší, ale ten ohlas s fotografií slepého děvčete u Mozartova hrobu je víc než milý.

 
 
 
 

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2007080038
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PhDr. Josef KRÁM (*1937) pochází z Vysoké nad Labem u Hradce Králové, 

vystudoval obory český jazyk a literatura (1959), španělština (1966) a dosáhl 
doktorátu filozofie (1978), spolupracuje s rozhlasem, publikuje v tisku a svých 
jazykových znalostí využívá mj. jako průvodce českých a polských turistů po 
Česku a Evropě. Má podíl na objasnění závěru života Karla Poláčka. Původně 
uváděný údaj o Poláčkově smrti 19. říjen 1944 koncentrační tábor Osvětim je tak 
oficiálně opraven na 21. leden 1945 Gleiwitz. Z pověření Poláčkovy dcery Jiřiny 
Jelinowiczové a jeho vnuků Tomáše a Martina Jelinowiczových (Martina, žijícího 
nyní v Kanadě, učil v 60. letech na rychnovské průmyslovce) přebíral z rukou 
prezidenta Václava Havla 28. října 1995 Řád T. G. Masaryka, udělený in 

memoriam Karlu Poláčkovi. 18. března 2011 byl oceněn medailí hejtmana Královéhradeckého kraje za významný přínos rozvoji 
cestovního ruchu a 25. června 2011 převzal v Rychnově z rukou starosty města a hejtmana Královéhradeckého kraje Cenu Města 
Rychnova nad Kněžnou. Podrobně se stovkami historických obrázků, starými filmy a dokumenty, to vše doprovázeno mluveným 
slovem autora, je na DVD. O této práci www.rychnovskypruvodce.info. Tento průvodce začal vznikat studiem rychnovských reálií 
začátkem 80. let 20. století na objednávku tehdejší okresní lidové knihovny k 725. výročí první zmínky o Rychnově. Prošel 
recenzním řízením, nakonec však nevyšel kvůli autorovým politickým aktivitám v roce 1968 (mj. dával příspěvky do Rádia Svobodné 
Podorlicko a do Jiskry Rychnovska), přesto z něj byly publikovány  v Rychnovském zpravodaji kapitolky pod tehdy naprosto 
neznámými pseudonymy Rich. Novák a K. Něžná, což nebylo nic jiného než Rychnovák a Kněžná. Teprve rok 1989 přinesl naději na 
vydání – dal přečíst rukopis  novým představitelům města i okresu a oba jej uvítali s doporučením vydat, ale že nemají peníze. A tak 
od začátku 90. let vycházel tištěný průvodce autorovým vlastním nákladem, později na jednom a poté dvou CD, až nakonec na DVD; 
např. ze 3. vydání věnoval 2500 výtisků městu jako občan zdarma na jeho propagaci.  Na podzim 2012 dal městu formou licenční 
smlouvy DVD průvodce i eBook průvodce Rychnovem a Čtení o Poláčkově městě. To si město prodává v informačním centru a 
eBook je na webu města a kdokoliv tak má možnost si ho odtamtud stáhnout zdarma. Poslední tištěné Čtení o Poláčkově Rychnovu 
nad Kněžnou vydala s.r.o. Kultura Rychnov v prosinci 2013; autor nabídl předtím tuto k tisku připravenou publikaci ČSOB Praha (její 
rychnovská pobočka sídlí v domě Poláčkovy rodiny), ČSOB ji ocenila grantem celkem 39 000 Kč ne však pro autora, ale na účet 
s.r.o. Kultura RK, a už je rozebrána. Je pro něj ctí, že s ním je zván i na univerzitu, mezinárodní veletrhy a konference o internetu i 
cestovním ruchu, mj. na mezinárodní festival turistických filmů TOURFILM Karlovy Vary, od roku 2004 je pravidelně vystavovatelem 
a v posledních letech jeho zvaným hostem na mezinárodní konferenci „Internet ve státní správě a samosprávě" - v roce 2016 
hodnotil její ředitel RNDr. Tomáš Renčín tento DVD průvodce Rychnovem jako skvělý projekt. V poslední době autor odmítl oficiální 
pozvání na velké mezinárodní akce do Berlína (dvakrát) a do Londýna. Samozřejmě ho těší uznání i ocenění (naposledy cena 
Senior roku Nadace Charty 77 za rok 2013), ale chtěl by, aby se na takovýchto prestižních platformách prezentovalo město Rychnov 
nad Kněžnou, o němž to je, ne však on, byť autor.  
        Z ohlasů: RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel mezinárodní konference „Internet ve státní správě a 
samosprávě“  (březen 2004 po jeho návštěvě prezentačního místa „CD průvodce Poláčkovým městem“ na této konferenci, kde 
tento průvodce byl poprvé představen) Váš projekt CD mě zaujal. Internet a projekty na něm nejsou jen pro nějakou úzkou elitu a pro 
mladé, ale komunikační prostředek pro všechny generace, aby nevznikala digitální propast mezi nejen bohatými a chudými, ale i 
mezi generacemi. - (květen 2016 po skončení 19. ročníku této mezinárodní konference ISSS) Váš DVD průvodce je skvělý projekt. - 
Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu (duben 2013) - Průvodce Rychnovem a jeho dějiny ve Vašem 
podání jsou jistě zajímavé pro dnešní čtenáře, badatele i studenty, neboť jsou jim předkládány v nové moderní internetové a digitální 
formě. Zaujaly mě také Vaše badatelské výsledky, které se týkají osobnosti regionu spisovatele Karla Poláčka. Věřím, že se brzy 
dostanou mezi širokou veřejnost a že budou zaneseny i do oficiálních zdrojů české literatury. Přeji Vám další úspěchy ve Vaší 
zajímavé publikační činnosti, mnoho elánu a entuziasmu, které jsou nezbytným předpokladem k práci, které se úspěšně věnujete již 
mnoho let. - PhDr. Petr Kovařík, spisovatel (březen 2013) - Poprvé jsem se s Vaším jménem setkal v souvislosti s konferencí 
věnovanou Karlu Poláčkovi (v první polovině devadesátých let jsem byl místopředsedou Obce spisovatelů) a musím Vám vyslovit 
poklonu za práci, kterou jste tomuto spisovateli věnoval, i dík za to, jak se Vám podařilo upřesnit datum jeho úmrtí. Vím samozřejmě i 
o řadě dalších Vašich prací věnovaných Rychnovu a jeho významným osobnostem. K Vaší práci: Nemám jiných slov, než 
KLOBOUK DOLŮ !!! Tušil jsem, že jste se tím vším zabýval, ale teď, když to vše vidím, obdivuji Vás ještě víc. Je to neuvěřitelná 
práce a je z toho cítit nadšení a obrovské osobní nasazení. Umím si představit tu práci, protože to znám z vlastní zkušenosti. Je 
neobyčejně záslužné, co děláte pro svůj region, ale samozřejmě nejen pro něj - ta práce region zcela přesahuje. A navíc je nesmírně 
inspirativní. – (po 2. vydání Čtení o Poláčkově Rychnovu nad Kněžnou v listopadu 2013) Pročetl jsem si Vaše Čtení o Poláčkově 
Rychnovu nad Kněžnou a pouhá gratulace nestačí. Je to obdivuhodná práce nejen množstvím informací, ale důsledností, s jakou 
dokážete dopátrat se detailů a možných dalších zdrojů informací, precizností, s níž opravujete omyly a nepřesnosti jiných. Je dobře, 
že jste si dal práci, abyste upozornil na všechny omyly a nepřesnosti informací i překladů. - PhDr. Emil Voráček, DrSc., zástupce 
vedoucího oddělení dějin 20. století Historického ústavu Akademie věd České republiky (únor 2011) - Myslím, že vskutku asi 
budete v rámci našeho státu jeden z mála lidí, kteří na tématu delší dobu, systematicky a s neskutečnou pílí pracují. Nechci Vám 
lichotit a ani nehodlám, ale myslím, že tomu tak skutečně je. -  Ing. Jozef Víšek, Žilina (prosinec 2012)  – Obdivujem, ako stále 
držíte krok s najnovšími IT technológiami. Starosta Rychnova by Vám mal postaviť v tomto technologickom duchu minimálne eSochu 
na virtuálnom námestí Rychnova. - Petr Rudolf Manoušek, zvonař (únor 2016) - Přestože nejsem Rychnovák, celou Vaši publikaci 
jsem si prošel a musím říct jedním slovem úžasná. Nedokážu pochopit, proč ji Město Rychnov nedokáže vydat, vždyť které druhé 
město něco takového má! Taková důkladná práce by si zasloužila rozhodně klasickou knižní vazbu, celobarevný tisk a měli by 
hodnotného reprezentačního průvodce historií i současností města.  

      

 

 
 

http://www.rychnovskypruvodce.info/

