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Svatý Václave!
Josef Václav Sládek.
|

Tisíc tólinu let,
co's byl kníže náš,
tobě byla řada věků

jako noční stráž.
Ale přes tvou zem
za těch tisíc let
vln jak mořem převalilo
všelikých sc běd.
x\l'c Tý's jc znal,
při svém lidu stál,
Ty's té země nezapomněl,

již jsi miloval.
V tísni duše své,
v číše hořkostech
jméno tvé za útočiště
měla na svých rtech.

V skvoucínl brnění
slávou zářící,
v čele vojsk jel's na své brůně
s černou orlicí.
Svatý Václave,
volá tě tvůj lid:
vrať své zemi požehnání,
vrať svým dětem klid!

%?

Sv.Václav,životní program státu &národuCeskoslovenského.
Dr. Milan. Hodža, ministr národní osvěty.
lv;
...Použiji dnešní chvíle k tomu, abych upozornil na blížící se příležitost,
kdy národ náš bude míti možnost prokázati, že zachovává oddanou a upřímnou

věrnost k své velké tradici a svou oddanou vůli k národnímu solidarismu. ——
Příštího roku budeme vzpomínali desetiletého trvání našeho státu. To bude
zpytování svědomí, zdali každý z nás vykonal pro stát to, co bylo jeho povin—
ností a možností. Avšak blížíme se také k jinému jubileu, je to, vážené shro
máždění, jubileum svatováclavské. Co nevidět bude tomu tisíc let od onoho
krvavého lána 28. září, kdy raněn zbianí biatiov1ažednou, pudl svatý Václav.
Nechci vzbuzovati Sentimentální historické vzpomínky ale připomínám to co cítí

a čeho je si vedom každý z nás jak se říkávalo „Věrný Čech“ a doplním ,Každý
věrný Slovák".
'
Budeme- li si o jubileu vzpomínat na sv. Václava, musíme si vzpomenouti na
všeclmo to, co sv. Václav pro náš národ, jeho samostatnost a naši velkou kul
turní a národní tradici znamenal. Bude vzpruhou pro státnickou zkoušku naši,
dovedeme-li udržeti velikou morální a dějinnou kontinuitu svou. “Svatý Václáv
je symbolem. Všichni se pamatujeme, co říká o něm Palacký. Byl především
mučedníkem, ale byl také ochráncem a zachráncem-. On v kritické době, kdy
Čechům hrozil osud polabských Slovanů, svou politickou a kulturní orientací
zachránil Čechy. Dále připomíná o něm Palacký, že pro tento jeho instinktivně
procítěný úspěch stal se legendárním mluvčím orodujícím za Čechy, stal se
mentorem národa a konečně personifikací všeho krásného a ušlechtilého, co
národ náš k pojmu češství si představoval, byl symbolem národního ideálu čes
kého. Budeme-li oslavovati památku sv. Václava, nebude to svátek jedné skupiny
národa, ať už církevní, politické, společenské nebo vědecké, nýbrž bude to svátek
národa celého proto, že celá státně-politická koncepce sv. Václava '— transpono
váno do moderní terminologie — je něčím živoucím a prograinatickým také pro
dnešek.
On především v nejkritičtčjší době těžké isolace národa českého, po pádu
Nitry a Velehradu, dal českému národu onu kultuiní a politickou orientaci.
kteiá byla v té době jedině možna. Dovršil dílo pokřesťanění Čech, což zna
mená vtažení národa českého do soudobé moderní kulturní orientace. ——Zdaliž
není také dnes naším velikým úkolem, abychom nalezli onu správnou politickou
a hlavně kulturní orientaci, která by právě tak, jako před 1000 lety zajistila
existenci a budoucnost národa? Bude to orientace jiná, než byla před 1000
lety, kde znamenala vazalství německé, ale také my jsme jiní, než byli Čechové
před 1000 lety, a také situace mezinárodní je jiná, než byla tehdy. Je nám to
pouze mementem, že národ náš musí si odvyknouti mysleti pouze s hlediska
jednoho okresu nebo země, a musí ve velkých otázkách mysleti národně—polilicky
a státně—politicky.

Jednou z velmi pozoruhodných koncepcí sv. Václava bylo to. o čem legenda
praví, že byla křesťanská dobrotivost k chudým. Dnes bychom tomu řekli smysl
socia'ilně-politický, který ovšem musí míti své kořeny ať již v náboženství anebo
v sociální morálce. Nezapomínejme nikdy, že my Čechové a Slováci jsme náro
dem drobných lidí, že nejsme národem' tak zvaných hospodářských silných je—
dinců, kteří jsou u nás výjimkou. My jsme typickou demokracií, ze kteréhožto
faktu vyplývá, že nesmí býti mezi námi žádného sociálního fouňovství, že přes
všechny sociální protivy musíme ve velkých okamžicích najíti to, co nás pojí
a zapemenouti na to, co nás dělí.
Sv. Václav byl mučedníkem své veliké a silné snahy, aby odstranil s cesty vý
voje národa zástupce partikuláristických, feudálních zájmů. Vy se pamatujete
z dějin, že zvedali proti němu hlavy páni, kteří nemohli snésti jednotného kní
žectví, jednotného silného státu a chtěli uplatniti své partikularistické mocenské
prospěchářské zájmy. Zlomiti_tento odpor bývalo nejtěžším úkolem vladařů
tehdejší doby. Sv. Václav podjalse tohoto úkolu a stal se jeho obětí. Zdaliž
není v tom přímo analogie s tím, kám musíme dospívati i my ve své státní a ná

lodní politice? I pro nás nadchází čas od času nutnost proti zájmům jedněch
nebo diuhých skupin uplatniti jednotící momenty a kolektivní vůli národa a jeho

zájmy i všechno to, co jest podmínkou jeho budoucnosti. Tato silná snahabyla
tak charakteristickou črtou státní politické koncepce sv. Václava, že ještě dnes
ji můžeme pokládati za jeho velkou závět politickou.
Je pravda, že to, co vytvořil sv. Václav a jeho doba, vztahovalo se jen na
jednu část nynějšího našeho státu. Musíme vděčiti osudu, že i když padla Morava
se Slovenskem, státní myšlenka našla'útulek svůj aspoň v Praze, aspoň v Čechách,
poněvadž z toho, co zachránil sv. Václav, vznikla dlouhá, 700 let trvající existence
českého státu.
Nal-ezla-li česká státní myšlenka útočiště své jen na území Čech, není lo nijak
důvodem, abychom my Slováci nepokládali tuto tradici za svou, tím spíše, ponč
vudž pak nadešla zase doba — bylo to po Bílé hoře — kde útočištěm českoslo
venské vzdělanosti po celých 150 let bylo Slovensko.
Není to lhostejný moment, že můžeme pohlížeti na tisíciletou státně politickou
tradici. Budeme slaviti millenium. Jen se vynasnažme, abychom byli hodni a dů
stojni toho, že česká, resp. československá státní myšlenka má své tisícileté trvání.
jen se vynasnažme, abychom ve všem, co podnikáme, prokázali svou státně politic
kou vyspělost, abychom se neztráceli v drobných politických šarvátkách a všednos
tech dne. lleztrácejme s očí ten veliký úkol, že musíme býti, jako byli předkové
naši, moudří a dobří a že musíme umět vítězit a přemáhat všecko, co osud navalí
do cesty budoucnosti naší.
Jubilejní oslavy svatováclavské nebudou podnikem soukromým. Prohlašuji, že
si vláda republiky Československé pokládá za čestný úkol býti protektorkou oslav
těch (výborně ——potlesk), že chce býti nejen protektorkou jubilejních oslav, ale
že se chce vedení jejich činně zúčastniti na důkaz, že tradice tato je tradicí nás
všech, tradicí našeho státu a naší tisícileté státní československé myšlenky.
7, řeči proslavené dne 4..září 1927 při otevření Rašínova gymnasia v Hradci Králové.

Španiel Otakar a Benda Jar.: První cenou poctěný návrh na'československé dukáty.

ILIEDIEN
1+ TÝDEN,den 15
STAROČESKÁ PÍSEN K sv. VÁCLAVU
Z rukopisu universitní knihovny XVII. F. 50 ze XIV. stoleti.
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no vÝ nou

Středa

2
JM. JEŽÍŠ

Čtvrtek

3
J ENOVEFY

Pátek

4
GORDIA

5
TELESFORA

Swaty' Waczlawe! \Newodo
Czeske 'Lemye. Kneze nasschie!
Pross zany Boha, Swateho l.)u
cha. Kyrieleyson! Nebeske gest
Dworstwo krasne., blaze tomu,
ktoz' tam poygde (w) zywot
wieczny, ohen iassny Swateho
Ducha, Kyrieleyson! Pomoczy
twe zadamy. smyluy sie nad
namy; vtyess smutne, otwed
wse zle, Swaty Waczlawe.. Kyri
eleyson.

Datem 1. ledna 1595jest věnován arcibiskupu pražskému
Zbyňkovi Berkovi z Dubé a Lippého »Kancionál Šimona
z Budčea s několika písněmi o sv. Václavu a sv. Ludmile.
Dne 1. ledna 1866 založen kostelní »Spolek sv. Václava“
v Chicagu, kteréžto datum též vyšito na jejich praporu.
Dne 1. ledna 1925 uzavřen velechrain sv Víta k vůli
bourání zdi, jež rozdělovala původní chrám od novostavby.
1. ledna 1927 začíná. Dr. A. Podlaha otiskovati místopis
svatováclavský v „Časopise katol. duchovenstvaa.
Zvonek sv. Václava. na. návsi v Sukoradech (okres Ml.
Boleslav) má. nápis: »Tento zvonek byl zřízen nákladem
obce Sukoradské 2. ledna 1750.(<
V noci z 1. na 2. leden 1890 vznikl na hlav-ním oltari sv.

Václava \' Radnicích u Rokycan oheň, který celý oltář
stravil. Tehdejšímu kaplanu Kašp. Iblovi podařilo se z ta
bernakula odnésti nejsv. Svatost s monstrancí i ciboriem.
svolaný lid zabránil dalšímu šíření ohně. Nový oltář svato
václavský postaven roku 1891.
Dne 2. ledna 1812 narodil se v Kutné Hoře malíř Antonín
Lhota.; maloval obraz sv. Václava do Drachova u Třebovle.
Dne 3. ledna 1905 zemřel v Brně význačný malíř nábo
ženský Felix Jenewein, autor krásného obrazu sv. Václava.
Dne 3. ledna 1907 zemřel v Praze vynikající církevní hu
dební skladatel Josef Foerster, autor několika. svatováclav
Ských

skladeb.

DfEC “J.G.

“N.VACLťlVr'lnchova"].VÁLHWQ

Dne 3. ledna 1918 zrekvirován zvon sv. Václava v Jílo
vém u Prahy.

Roku 1466 »tu středu na nové léto“ vystavili pražští
sládci českou listinu, kterouž udělují svým spoluřemesl
níkům a mistrům cechu sladovnického v Chomutově
právo, používati & na korouhví nositi obraz sv. Václava.
Na omluvu! Pi-i četných datech, místních jménech
i osobnírh- zajistó že vloudila se do kalendaria 1 článků
nejedna chyha ve spěchu s jakým byl kalendář tisknut,
pročež autor již předem prosí za. jejich omluvení.

Dne 5. ledna 1703roznášel kostelník kutnohorský gratu
lační tříkrálový lístek s veršovaným přáním, na němž je
též pěkna rytinka sv. Václava. Ve veršovaném přání se
žádá, aby s ostatními patrony kostelů kutnohorských též
sv. vaclav orodoval za stříbrné doly.
Dne 5. ledna 1887 narozen v Slavkovicích malíř Blažíček
()ldřich, autor čelných interiérů kostelů svatováclavských.
Dne 5. ledna 1917 rekvirován zvon sv. Václava v Čeláko
vicích, pol. okres Karlín.

LEDEN

.

Dne 6. ledna 1692ík-níž-ecí rychtář

2+ TÝDEN,den 6-12
v Opavě Jindř. Boh.

Kurz oznámil, že při klášteře a kostele sv. Václava v Opave postaví kapli loretánskou.

__

"Edele

Dne 6. ledna 1876 narodil se v Ohništanech u Nového

Bydžova kanovník
Dr. Josef
propagačních
brožurek
svatováclavských
proHanuš,
Francii,autor
Anglii
atd.
V 17. a 18. století služebníci kostelní roznášívali »tříkrálové lístkya, na nichž zobrazen býva též svatý Václav.
Dne 6. I. 1789zříz. lokalie při kostele sv. Václ. v Bubovicích.

Dne 7. ledna 1279byl vydrancován chrám sv. Víta & hrob

sv. Václava.zneuctčn od Braniborů.

Dne 7. ledna 1769 narodil se v Týně nad Vltavou Ant.
Jar. Puchmajer, který 28. září 1818založil na své faře první
český čtenářský spolek v Radnicích pod patronátem sv.

Václava..
Dne 7. ledna 1928 prudký vítr silně poškodil věž kostela
sv. Václava v Budyni nad Ohří.

Dne 8. ledna 1890 narozen v Hradci Králové legionářský
plukovník Rudolf Medek, propagátor svatováclavské blanické legendy v ruských legiích a autor dvou publikací
„Blaníku.
Kalendař Ustř. Matice Školské-na rok 1888, redigovaný
Jarosl. Vrehlickým a Svatopl. Čechem, přináší jako titulní
obrázek malíře Hcllicha: „Založení metropol. chrámu sv.
Víta<<a řadu obrázků a článek () velechrámu sv. Víta na

Hradčanech.

Dne 9. ledna 1917 zrekvírovan v Písku veliký zvon sv.
Václava děkanského kostela ve váze 1925kg, původem z r.

1552, přelitý v letech 1727, 1760 a 1900.

©
_
sv. TŘI KRÁLU

pondě"
>

LUCIANA

.

Uterý

ERHARDA

Středa

Roku 1512 den po Zjevení Páně v Opavě Kateřina
7, B—ocku,vdova po statečném rytíři Janu Trnkovi, luxpisuje
konventu sv. Václava v Opavě důchod- 200 zl. uherský-ch.
BASILIŠE

Dne 10. ledna 1055 zemřel v Chrudimi Břetislav I., kníže

český, zakladatel kostela sv. Václava na Brůdku v průsmyku Všerubském.
Dne 10. ledna 1654dava olomoucký biskup Leopold Vilím

Václava
nad kapitulnímu
hlavní oltář vděkanu
Olomouci.
vzhotovení
Brusseluobrazu
pravésv.dlící
povolení
ke
Dne 10. ledna 1768benedikován od černokosteleckého dě
kana Frant. Boskovského nově postavený kostel sv. Václava v Kozojedech (pol. okres Český Brod).
Dne 11. ledna 1925 posvěcen Msgr. Drem Fr. Hrubíkem

zvon sv. Václava v Kolodějích u Říčan.

čtvrtek

10
AGATHONA

Pátek

Dne 11. ledna 1684 zemřel v Praze Jiří Filip Mazanec
(Massanecz), který roku 1666 maloval oltářní obraz sv.

Václava
pro
v C-hotusicích.—
Na »Sv.
Mělníce
maloval
roku
1679
prokostel
proboštský
chram obraz:
Ludmila
učí
sv. Václavaa.

11
HYGINA l.

Dne 12. ledna 1722 hráli v Hradci Králové drama „Svatý

Václav, následovník Davidův, na český trůn povýšenýa,
opakováno t. r. 29. září.
Dne 12. ledna 1838 narozen v Riegersburku

Sobota

v Dol. Ra

kousích
Dr. Borový
Klement, metropol. kanovník vPraze,
ctitel
a spisovatel
svalováclavský.

12
PROBA

!()

LEDEN

3+ TÝDEN, den 13-19

113
LEONTINA

Pondělí

14
HILARIA

Úterý

15
PAVLA P.

Středa

16
MARCELLA I.

Dne 13. ledna 1658 přijat do litoměřického zednického
cechu Ital Oktavian Broggio. který později (v letech 1714
až 1716) vystavěl kostel sv. Václava v Litoměřicích.
Dne 13. ledna 1916 dle našeho kalendáře jmenován prvý
československý pluk na Rusi plukem sv. Václava.
NáměStí svatováclavské měli a mají v Praze, v Kutné
Hoře a ve Velvarech. Náměstí pražské tak pojmenováno
na. popud Havlíčkův. Kutnohorští, kteří tak rádi se honosí
pobytem Havlíčkovým, pojmenování náměstí změnili.
Dne 14. ledna 1354 ke cti sv. Václava a sv. Karla založil
Karel IV. v Dolejším Ingelheimě nad Rýnem (v nynějším
Hessensku) klášter augustiniánský, jehož mniši byli tam
dosazováni z Karlova v Praze a musili býti rodilí Čechově
a mocní milého jazyka českého.
Na Jména Ježíš roku 1863shořel kostel sv. Václava v No
vé Praze ve státě Minesota v Americe.

Dne 15. ledna 1894 usnesl se český sněm postaviti na
Václavském náměstí v Praze a při vnitřní výzdobě musea
sochu sv. Václava. Němci odřekli účast na hlasování.
Sochv sv. Václava na" kašnách: V Naumburce nad Sá.
lou; v Praze bývala na kašně Krocínově na Staroměstském
náměstí do roku 1862;památná jest socha sv. Václava na
kašně v Přešticích, zvláště tím, že ji roku 1867 věnoval
městu dr. Brauner, rada pražský a poslanec za město Pře
štice.

Roku 1656 v měsíci lednu provozován byl v'Jindřichově
Hradci při svatbě pana Adolfa Vratislava ze Šternberka
s Lucií Slavatovou několikahodinový kus »Všech sedm čilí
Sedm českých svatých dědicůa, v němž uvedena na jeviště
i post-ava sv. Václava
Svatý Václav v českém mudrosloví. Čelakovský v »Mu
droslovía a. Fleischhans ve sbírkách přísloví uvádí toto po
řekadlo:
clava.

»Ne z “každého dřeva (nebo kamene) svatý Vá
_

Dne 17. ledna 1888 narozen v Bohdalicích na Moravě An—

čtvrtek

11

tonín L. Stříž. nyní farář v N. Strašecí, překladatel Křišta
novy legendy a jiných legend o sv. Václavu.
mě a léčivé pramenv pod patronátem sv. Václava:
Oberlawterbacthorních Bavořívch,Jílové; studánky vlese
u Němčic„ Podol, Čistá, v Semilech pod Kostofrankem atd.

ANTONÍNA P.

Pátek

18
PETRA V R.

19
KANUTA

Dnem 18. ledna 1158 jest datována listina, kterou císař
Fridrich Barbarosa udělil českém-u knížeti Vladislavovi
titul královský a právo. aby hlavu zdobil zlatým kruhem
neboli korunou. Císař při tom ustanovil, že Vladislav má
nosití ten kruh v ty časy. když on, císař, nosí korunu, totiž
na body Boží »a krom toho na svátky sv. Václava a sv.
Vojtěcha, poněvadž ty svátky patronův svých celá země
Česká ctí větší úctou & oslavoua.
18. ledna 1357 připomíná se kaple sv. Várl. vKrumlově.
Dne 19. ledna 1621 protestantští povstalci otevřeli po 22
neděl kanovníky kapituly hájený kostel sv. Václava v 010
mouci. vyloupili poklady. rozmetali ostatky svatých, po
šlanali a do vody zahodili.
Dne 19. ledna 1837 narodil se v Praze sochař Lud. Šimek.
autor sochy sv. Václava na proboštství na Hradčanech a
Prašné bráně a reliefu v basilice na Smíchově.
Dne 19. ledna 1898 povýšena byla fara při kostele sv.
Václava v Lišovč (Budějovicko) na děkanství.
11

LEDEN

4M TÝDEN,den 20-26

Dne 20. ledna 1640 vypálen Švédy kostel sv. Václava ve
Staré Boleslavi, při čemž i zvony rozlity a pukla klenba.
Dne 20. ledna 1863 v Soběslavi narodil se Žák Emanuel,
autor četných článků svatováclavských v »Čechu<<a knihy
»Svatý Václava.
Křtitelnice s relieíem sv. Václava mají v Chržíně z roku
1695, _ve Vrbně na Mělnicku ze stol. XVI., v Cetorazeclí,
v Horní Sloupnici u Litomyšle atd.

Dne 21. ledna 1925 započato s bouráním štítu zdi, dělící
starý svatovítský dóm od novostavby. Zeď byla 32 metrů
vysoká, nahoře 96 cm silná, dole 146 cm. Kubatura zdi mě
řila 472 kub. m a ssutky se nahromadilo 590 kub. m.
Dne 21. ledra zen'í-el na Velehradě nerhanický rodák
Ignác Raab z řádu T. J., autor četných obrazů sv. Václava.
Zvláštní památky svatováclavské. V Jaroměři jest lampa
s lnu-okovým reliefem sv. Václava, v Hradci na přesce plu
\'iálu.
Dne 22. ledna 1759 byl nový hlavní oltář sv. Václava na
domě v Olomouci konsekrován.
Dne 22. ledna 1865 narodil se biskup Dr. Antonín Podla
ha. slovutný učenec a nejvýznačnější horlitel pro rozšíření
úcty svatováclavské v naší době, jehož péči a úsilovným
snažením bude roku 1929 dokončen verlechrám svatovítský.
Dne 22. ledna 1923 vypsala Družina literární a umělecká
\' Olomouci soutěž o »ccnu Hrubanovm na původní dra
matické dílo o sv. Václavu: 2000 Kč.

Neděle

2G
FAB. A ŠEB.

21
ANEŽKY P.

Úterý

22
VINCENCE

Dne 23. ledna 1870 předseda katolického spolku »Svatý
Václava v Baltimore, rodilý z Písecka. svolal všeobecnou
schůzi. ve které se čeští kat'olíci v Baltimore (počtem 816)
usnesli postaviti chrám sv. Václava.
Dne 23. ledna 1902 byly schváleny místodržitelstvím (č.
11451; spolkové stanovy »Spolku pro postavení chrámu
Páně sv. Václava ve Vršovicích, který byl ustanoven na
podnět dp. Frant. Dusila při povýšení Vršovic na město.

ZASN. P. M.

Dne 24. ledna 1803 narozen Karel Vinařický, nadšený ka.
ZHÍOla básník svatováclavský.

čtvrtek

Sladovnická svícny se sv. Václavem se zachovaly: V Pra
ze \" kapli svatováclavslu'u v Kolíně nad Lali., v Uherském
Hradišti. v Liblici; pochodně se sv. Václavem cechu sla
dovnického jsou v mnucseuv Kutné Hoře.

23

24
TIMOTHEA

Nápis na oltáři sv. Ludmily & sv. Václava v proboštském
chrámu na Mělníre: „L. P. 1673.25. dne měsíce ledna. tento

Pátek

Václava nákladem slovutné poctivosti pana Daniele Jana
Jedličky. na památku Tomáše. Jedličky. někdy měšťana n
primátora města Mělníka n. l,.a

oltář. postav-em“r ke cti & chvále

25

Dne 25. ledna 1788 byl povýšen na farní chrám sv. Vá
rlava na Hoře sv. Václava u lloršova Týna. Původní ko
slcl se připomíná již roku 135.0.

OBR. PAVLA

. . . sv. Ludmily

a Sv.

Dne 26. ledna 1894 »Prager Tagblatt“ se omlouvá, že od
řoknntím hlasování pro soch'u sv. Václava na Václavském
náměstí nechtěli sn Němci postaviti proti úctě sv. Václava,
který »byl otcem Němců . . .(<.

Dne 26. ledna 1927 v posluchárně Ústavu pro dějiny umě

ní Karlovy university uspořádána klubem za Starou Prahu
anketa o oproštění svatovítského chrámu zbořením román
ské části hradu.
IL)

26
POLYKARPA

5+ TÝDEN, den 27-35

LEDENÚNQR

Dne 27. ledna 1792 narodil se v Nov. Ehrenbergu u Šluk

Nedě|e

n0\-a August Leopold Fiiese, malíi' histonických obiazů
českých
Fůhíichův). Maloval obraz »Sv. Václav jest
vyučován(žák
kíestanstvía.
Dne 27. ledna 1924 otiskl v »Náiodních listecha cenný
článek Dr. Vojtěch Birnbaum: »Moderní péče o památky

a dostavba chrámu svatovítského“
JANA ZLAT.

Ponděll

28

Dne 28. ledna 1721odtržena od zemí koruny svatováclav

ské obojí Lužice.

Kazatelny s výzdobou svatováclavskou nalézají se v ko
stelích: V Chorvuíri, \'e \'elíši, \'e Velešíně, v Širokém Dů

lu u Poličkyatd

KARLA VELKEHO

,

Dne 29. ledna 1925 doporučil Dr. Karel Chytil v Praze

Uterý

k uveřejnění knihu Antonína F1íed1a:»lluminuce Gum
poldovy legendy o sv. \'úclznu \'c\\ olfonhut'íeluu vzácné
to studie k dějinám středověkého malíisuí v Čechách.

29

Páně
na Kladně.
Zpovědnice
jest ozdobena SOCIIOU
sv. Václava v chrámu

FRANT. SAL.

Středa

30

Dne 30. ledna 1927 prvně byly čsl. rozhlasem vysílány

zprávy o přípiavách k tísícímu výročí smrti sv. Václava.

U mikiofonu Dr. Václav Janda.
Varhany u S\. Apolináie \ lhruze b_\lv ozdoben) roku
1768 sochou S\.\"ácl.1va;\
Koniimi posune-ny loku 1701
na kůr sochy sv. Václava a sv. Víta atd.

MARTINY PAN.

čtvrtek

V lednu roku 1860 padesát českých vystěhovaleckých ro
din \'e Spillvill-e. stát 'Jowa v Americe, založilo osadu &
kostel sv. Václava.

31

Kasuli se sv. Václavem mají \ Iliadci Kiálmó ze 16.
století.

PETRA NOL.

Pátek

1
lGNÁCE B.

OČIŠ'I'. P. M.

Dne 1. února 1878 narodil se ministr Dr. Milan Hodža,
který při“otevření Rašínova gymnasia v Hradci Králové
propaguje kult sv. Václava jako životní program státu a
národa československého.
Dne 1. února 1927dosiala řádové imprimatur význačná
adorace P. Alfonse Daňhy C. 88- R. »Ve šlépějích sv.

Václavaa, která vydána Výborem pro oslavy svatováclav
ské a rozšířena i konána ve všech zemích našeho státu
jako duchovní průprava k jubilejnímu roku.

Dne 2. února 1809 narodila se sestra Marie Věnceslava
baronka Puteani, vstoupila do řádu Alžbětínek 3. V. 1829
a malovala obraz »Svatý Václav doprovázen sv. Ludmilou,
koná skutky křesťanského milosrdenstvía. Sv. Václav ob
darovává žebráka. Anděl nad ním se vznášející ukazuje ke
kapličce, u jejíchž stupňů leží chorý stařec. V kapličce
'jest obraz P. Marie s Ježíškem na klíně, kterému podává
děvčátko květinu. Na druhé části obrazu za sv. Ludmilou
vychází z klášterní brány řeholnice s mísou hroznů.

ÚNQIR

© TÝDEN, den 34-40

Dne 3. února 1888 v Střížově u Olomouce narozen dóm

ský vikář František Večeřa-Střížovský_'básník »Kan-tát 0
sv. Václavua, zhudebněných mistrem Řihovským. Kromě
toho věnoval svatému Václavu celou řadu veršovaných
legend
Nápisvypros,
na zvonu
Václav
1.1924:
»Mír,
blaho
\alkuSV.
zažeň,
\last\ Beiotínč
(chraňuj, 2svatý
Václave
pahone a dědici České zeměm

'

Dne 4. února 1808narodil se v Kutné Hoře Josef Kajetán

Tyl, autor svatováclavské hry »Krvavé posvícení<<.

Dne 4. února 1815 narodil se v Oseku Jos. Jiří Stross-

Neděle

3
BLAŽEJE B.

Pondělí

mayer, biskup djakovský, vřelý ctitel českých svatých pa
tronů.

Nápis na zvenu svatováclavském v čes. Brodě: »Ulit
1924 na památku 28. října 1918 — dne znovudosažení sa
mostatnosti České země.“

V únoru 1864 patnáct českých rodin založilo obětavě
kostel sv. Václava v Cedar Rapids, stá-t Jova v severoamerických Spojených státech.
Autor tohoto kalendáře prosí, aby mu podobné místní

zprávy
a data
o kultu
svatováclavském,
které
v kalendáři
tomto
obsaženy,
byly posílány
na dosud
adresu:nejsou
Ant.
Šorm, pracovník Výboru pro oslavy svatovácl., Praha III.,
Josefská 8

Dne 6. února 1652 J. K. Vanecký z Jemničky. pán na

Horní Polance 'lapisuje konventu sv. Václava v Opavě 300
slezských tolarů.
Dne 6. unma 1925 konala se u sv. Kajetána v Plaza Ill.
po hne smíina adorace »Ve šlépějích sv Václa\ aa, která
nale7la zvláštní obliby co vhodna duchmní příprava k mi
leniu. Pontifikmal sam J. M ndp. arcibiskup D1. Koula?

4
ONDŘEJE KORS.

Úterý

5
AGATY P.

Středa

DOROTY P.

Dne 7. února 1797 prohlásila knížeti Kinskému arcib.

konsistoř v Praze výsadu Zámecké kaple sv. Václava

čtvrtek

v Budenících, pol. okr. Slaný, za svatyni pro poddaný lid.
Na svatováclavském zvonu v žebráoe čteme: „Svatý Va

clave,
zahynouti
ni budoucím.zvonů,
Peřízen
za pět nedej
ve světové
válcenam
rekvirovaných
r. z1 peněz

'
ROMUALDA

Dne 8. února 1862 v Praze narodil se Julius Košnář, pro

fesor náboženství a spisovatel, autor »Svatováclavské čítankya (1912), knihy »Úcta sv. Václava

slav“ (191

Nápis
na zvonu
v LibřieíchRodič-ky
u černilova.
ozdoban
reliefem
sedmibolestné
Boží který
a sv. jest
Václava:
„K uctění památky vojínů padlých ve světové válce
1914—1918 věnují

vděční katolíci

Pátek

a »Stara Bole

libřičtí.<<

8
JANA Z M. V.

Dne 9. února 1872 začal Dr. Josef Kalousek otiskovati

výborný cyklus feuilletonů v deníku »Pokrokua_ -»Obrana

sv. Václava, které byly později doplněny a. vydány knižně.
Zachráněný zvon kaple sv. Václava ve Stříteži. Ve Stří

ní
a přes valku
uchováván
u několika
občanů;tampo
ležikaple
u Litomyšle
byl před
rekvisicí
ukryt zvonek
válce pak vyzvánčn-o jím vstříc svobodě národa.

Sobota
9
APOLENY P. A M;

Ill

ÚNQR

74 TÝDEN, den 41-47
Neděle

“9
ŠKOLASTIKY

Dne 10. února 1856 jest datováno vyúčtování za oprave
nou svatováclavskou kašnu na náměstí v Třebíči na Mo
ravě, která stála 1125 zl. 29 kr. Obnova sochy svatováclav
ské stála 24 21.

Dne 10. února 1917 týdeník »Československá samostat
nosíta
ryt ři(<.v Paříži přináší dřevoryty malíře Kupky »Blaničtí
Nápis na zvonu v Písku: Sv VaCLaV u V 10. rok SVobo
Dy _—u. k 1000. Výročí sMrtI

11
" ZJEVENÍ P. M. v L.

česká. srdCe posvěCujÍ.

Dne 11. února 1827 biskup František Paul Pištěk znovu
posvětil kostel sv. Václava určený za kostel pro trestnici
svatováclavskou.
Dne 10. a 11. února 1923 při mezinárodníchlyž-ařských
závodech na Novém Světě poctěn čestnou cenou p. presi

denta

_— bronzovou

soškou sv. Václava _— Nor Oekem

Harald.
Nápis na zvonu „Sv. Václav“ ve Vršovicích: mNa památ
ku osvobození národa 28. října 1918“

Úterý

12
EULALIE

Středa

13

Dne 12. února. 1858 povýšen kostel sv. Václava v Bu-bo- '
vicích na farní; původní kostel svatovácl. tamže sc. připo
míná již roku 1384
Dne 12. února 1863 po vyhoření kostela v Borotíně, pol.

okres Sedlčany zřízen postranní oltář sv. Václava dle ná
vrhu faráře lun. Havlíka od píseckého řezbáře Habrdy.
Obraz maloval Bedřich Kamaryt, farář v Deštné, a před
stavuje sv. Václava se sluhou Podivenem, kterak :těší si
rotky na hřbitově plačící u hrobu svých rodičů.

V breviáři dcery krále Přemysla Otokara II. '—Kunhuty,
abatyše u sv. Jiří — jest ke dni 13. února poznámka: »Léta
P. 921 zemřel Vratislav, otec svatého Václava.“ Našel Dr.
Karel Konrád roku 1878.
Nápis na zvonu Sv. Václav ve Včelákově: „Moje jméno »—
Tvá. sláva, moje víra — Tvoje dědictví! Nedej zahynouti
nám ni budoucím! — Ulil mne ]. 1). 1925 Buřil a Riss v Ku

POPELEC

klenách.<<

čtvrtek

"Dne 14. února 1705 posvěcena byla od Tobiáše Jana Be
kra, biskupa v Hradci Králové, tumba hlavního oltáře ko
stela sv. Václava v Jezbořicích u Pardubic.
Dne 14. února 1925 začal profesor Dr. Václav Hrudka

14
VALENTINA KN.

otiskovati v »28. říjnUa cyklus článků »Náš dóm -—kamen—

ná pohádka nad Prahou.<<

Na sv. Valentina slavila se v klášterním kostele svatého
Václava v Opavě počátkem 18. věku zvláštní slavnost
s „moravskýma kázáním.

Dne 15. února 1738 zemřel v Praze Matiáš Braun, sochař
šporkovského baroka, od něhož nebo z jiné dílny pochází
krásný relief „Smrt sv. Václava<<v lese u Lysé nad Labem,
socha sv. Václava u Piaristů v Litomyšli a jiné.
Dne 15. února 1848narodil se vynikající spisovatel Karel
Klostermann v Haagu v Horních Rakousích, který dva dny
před svou smrtí podepsal a svatováclavskému výboru za
FAUSTINAA JOVITY slal manifest pro mileniové oslavy.

Pátek

15

16
JULIÁNY

V únoru 1928 vykazuje nejštědřejší seznamy sbírka na
čelcnku sv. Václava, kterou uspořádal mezi našimi kra—
jany v Americe štědrý a pro vše dobré obětavý Dr. Hynek
Dostál ze St. Louis, horlivý propagátor úcty svatováclavské
za oceánem.
Nápis na zvonu v Plzni (rekvirovún 1917): »Svutý Václa
ve, vévodu, kníže k mému hlasu vedi-ž věrné k Pánu
blíží!!a

s.

LN

úNolR

8+ TÝDEN, den 48-54

Dne 17. února 1853 narozen v Lounech nejslavnější bás

ník český Jaroslav Vrchlický, který napsal řadu básní

s náměty svatováclavskými. (Balada, psaná Dědici České
země, Svatý Václave! — Balada blanická atd.)
Nápis na zvonu
v Myslivě
»Tisíc
tomu let, u Olšan z roku 1928:
cos byl kníže náš.
tisíc nových lot
chraniž národ náš!<<

Dne 18. února 1126 pod znamením dvou světců českých

zvítězil Soběslav I., který k hrozbě Lotharově odpověděl

krátce: »Doufám v milosrdenství Boží a v pomoc svatých
Václava i Vojtěcha, že země naše nikdy nebude dána v moc
cizinců.“ Dle Lehnera; některé jiné prameny udávají da
tum 20. února 1126.
Dne 18. února 1848narodil se v Haagu \' Dolních Rakou

sích spisovatel Karel Klostermann, krterý d\'a dni před
svou smrtí podepsal svatováclavský manifest.
Dne 19. února ve válečném roce 1915 schválena konsi
stoří v Olomouci knížka Fran-t.. Střížovského pro obvod
arcidiecése olomoucké: »Modlitby vlasteneckéa s básní
k sv. Václavu, kresbou sv. Václava od J. Kóhlera a „Mod
litbou k sv. Václavovi, dědici České země.“
Nápis na Svatováclavském zvonu ve Mšenci: »Blaze zním
díkem den co den, že lid m-ůzjčeský svoboden!

1928.<<

Dne 20. února 1928 vyšel první sešit významného »Sbor
níku SvatováclavskéhOa, uspořádaného Vilémem Bitnarem
v knižnici »Raná. setba<<.Kniha tato řadí se k nejcenněj
ším jubilejním svatováclavským publikacím.
'
Zvon sv. Václava v Humpolci z r. 1928: »Dědici milý, 'I'ys
tisíc let vítězně Čechy \'evd'.na nově, slavně tisíciletí svo
bodný národ

Tvůj zvon Ti světí . . .<<

Dne 21. února 1379 obdržel kostel sv. Václava před mé

stem píseckým a kostel sv. Palmacia pod Karlštejnem na.
prosbu Králové Johanky u kardinála Pileusa plnomocné
odpustky pro všech-ny věřící, kteří do těch kostelů vstoupí.
Kostel sv. Václava v Písku založen “byl již v 13. století.
Nápis na zvonu v Knířově: »Ke cti a. clwále Boží a sv.

Václava a za dar samostatnosti věnovali katolíci farnosti

lx'níi-orskó l. P. 1927 za faráře dra Jindř. Duška.“

Nedele
il7
,
FLAVIANA

Pondělí

18
ŠIMEONA B. A M.“

Úterý

19
MANSVETA

20
HILARIA

čtvrtek

21
ELEONORY

Dne 22. února 1872 otištěn poslední šestý feuilleton Ka
louskovy výtečné „Obrany sv. Václava<<v deníku »Pokroka,

které ve zvláštních otiscích vydal knihkupec Theodor Mou
rek; tyto záhy po vydání byly úplně rozebrány.
Nápis na zvonu sv. Václava ve Skále: »Utěš smutně, za
žeň \'še zlé! Milěmu Dědici České země — farníci skalští
s farářem

Václavem.

1926.a

22
NASTOL. SV. PETRA

Dne 23. a 24. února 1593 v mincovních listinách kutno
horské obce mincovní a pregerské činí se zmínky, týka
jící se kostela sv. Václava v Pněvicích; pocházel z 12.
století a byl Žižkou rozbořen; obnovený zrušen za Josefa II
Nápis na zvonu v Poděbradech: »Kc cti a. chvále Boží a
sv. Václava k lisícimlln výročí jeho smrti věnovali farníci.
1928.— Láska. dala, válka vzala, láska opět darovala“

II)“

Sobota

23
PETRA DAM.

KAPLE sv. VÁCLAVA VE VELECHRÁMU SV. VÍTA NA HRADČANECH.
Uprostřed socha Parléřova. v levém rohu svícen pražských sládků. v pravém rohu hrob sv. Václava

VINCENC BRANDL: ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA.
Oltářní obraz v Břevnově.

9+ TÝDEN,den 55-61
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ÚNQlRáBlŘlEZIEN

Dne 24. února 1527 korunován byl korunou svatováclav
skou stavy českými (32 protestanty'a jen 2 katolíky zvo
lený) Ferdinand I., arcivévoda rakouský.
Dne 24. února 1671 konsekroval arcibiskup pražský Ma
touš Ferdinand Zoubek ke cti sv. Václava a .sv. Leopolda
kapli v Kladrubech nad Labem.
'

MATĚJE AP.
Dne 25. února 1928 na valné hromadě

25
VALBURGY

Úterý

MARKÉTY K.

Středa

27
LEANDRA

čtvrtek

28
ROMANA

1
ALBINA B.

>>Spolku pro zbu—

dování jubilejního kostela sv. Václava v Praze-Vršovicích“
schváleno, aby nový kostel nesl jméno »Jubilejní kostel
sv. Václava<<.Z dobrodinců kostela budiž jmenován Vilém
Šubrt, profesor konservatoře & ruský státní rada v Petro
hradě, který roku 1909 ve své závěti odkázal na tento
kostel ve svém rodišti 31.000korun. Základní kámen bude
v rámci jubil. oslav sva-továclavských položen roku 1929.
Roku 1670v Jičíně na tři masopustní dny sestaven velký
dramatický obraz „Svatý Václav, kterak krajiny císařské
před půlměsícem tureckým ochraňujea. (Balbín, Historia
collegii Jičinensis.)
_Dne 27. února 1831 narodil se v Hořicích v Podkrkonoší
Petr Maixner, který maloval sv. Václava pro kostel v Kar
líně, na prapor řeznický v Hořicích a j.
Dne 27. února 1849 narodil se na Třebízi Václav. Beneš

Třebízský, vyhledávaný kazatel svatováclavský a autor
českých povídek s náměty svatováclavských památek. ja
ko: »Korouhev svatováclavsluia a, jiné.
Dne 27. února 1928 dokončil autor tohoto kalendaria. ma
pu Svatováclavských Čech, kde zakresleno přes čtyři sta
svalyň (kostelů a kaplí) zasvěcených sv. Václavu. Mapu
tuto vydá tiskem zvonárna Buřil a Riss v Kuklenách.
Dne 28. února 1803 ve sněhové chumelenici udeřil blesk
do věže velechrámu sv. Václava v Olomouci s měděnou
kopulí, jež chytla; požár propukl teprve za 3 dny. Urputný
zápas lidu a hasičů s ohněm trval kolik dní. Velechrám
svatováclavský připraven o své tři průčelní věže.
Dne 28. února 1816 narodil se v Chrastavě malíř Vilém
Kander rodák Ftihrichův; jeho kresba sv. Václava je ve
sbírkách Dra Ant. Podlahy.
Dne 29. února 1784 před polednem při povodni poško
zena socha sv. Václava na. Karlově mostě; jeden z andělů
zřítil se do Vltavy.
Dne 1. března 1928 na výroční schůzi »Spolku česko
bratrského duchovenstvaa rozhodli se českosl. evangelíci
na popud prof. dra. Hrejsy oslavovati tisícileté jubileum
sv. Václava. Usneseno, aby byla vydána tiskem přednáška
a bylo od přítomných hned objednáno 2000 výtisků.

Dne.2. března 1458 po volbě Jiřího z Poděbrad kališníci
vedouce s katolíky krále do dvora králova v Praze, zpí
vali chorál svatováclavský.
V březnu 1871 založena byla osada. sv. Václava v Alle

ANEŽKY (E. P.

gheny, stát Pensylvania v Americe, p. Janem Vídenkou,
rodákem z Moravy.
Dne 2. března 1858 povýšena lokalie kostela sv. Václava
v llod'ušíně na farní kostel.

17

BŘEZEN

1194TÝDEN,den 62-68

Dne 3. března 1680, v den před svátkem Přenesení těla
sv. Václava, byla v semináři svatováclavském v Praze
před císařem Leopoldem I. a císařovnou vystrojena hra o
bratřích sv. Václavovi a Boleslavovi_ vzorech to dobrého
a špatného vychování.
Dne 3. března 1886 započaty některé opravné práce při
kapli sv. Václava ve velechrámu sv. Víta na Hradčanech,
při čemž objeveny různé památky z doby karolinské.
11. 1902 dokončil K. Procházka knihu o Stochově.

3
KUNHUTY

Dne 4. března 1874 narodil se v Bavorově Josef Jakší,

malíř motivů svatováclavských.

Dne 4. března 932 dal kníže Boleslav převézti tělo sv.
Václava do kostela sv. Víta v Praze; výroční den ten býval
vždy v Čechách oslavován jako svátek.
V seznamu relikvií a skvostů před husity uschovanými
v Krumlově psaném 4. března 1418 jest obrázek sv. Vá
clava, stříbrný, pozlacený a ruka sv. Víta.

4
KAZIMÍRA

4. III. 1918 rozbit na věži v Josefově zvon »Sv. Václava.

Od 1. až do 5. března, 1803 stála v dómu sv. Václava

Úterý

v Olomouci čestná, stráž (ve dne 66, v noci 78 mužů), kdež
stále ještě bylo nebezpečí, že oheň znova v doutnajících
troskách chrámu vzplane.
Dne 5. března 1922 v Písařově na Moravě zemřel horlivý
propagátor úcty svatováclavské, kněz František Dokoupil,
který zvláště mládež na svých působištích organisoval ve
spolky a besedy pod jménem sv. Václava.

FRIDOLÍNA

Dne 0. března 1597 narodil se v Antverpách Jan Kašpar
Dooms (zemřel r. 1675 v Praze), mědirytec, v Praze činný

Středa

v letech

1644—1675. Byl zejména

též rytiny svatováclavské.

dle

obrazů

5

Šln'ótO\'_\"(zli

Dne 6. března 1926 opraven starý kalich v Sedlci (pol.
okres Sedlčany), který má na noze reliefy sv. patronů
českých, též sv. Václava.

Dne 7. března 1884 narodil se v Dolní Kalné profesor
kreslení Josef Tomáš Blažek od něhož na vile min. Dolan
$kóilí' v Lochově jest kresba »Sv. Václaw.
Dne 7. března 1928 rozhodovala zvláštní porota (za před
sednictví biskupa (lra Ant. Podlahy) o plakátové soutěži

Výboru svatováclavského pro mileniové oslavy na rok

1929. Došlo celkem 84 návrhů.

Dne 8. března 1780 datuje se obraz sv. Václava na hlav
ním oltáři kostela svatováclavského v Kyšperku. který
maloval ve Vídni Christián Sam'bach. Popis zajímavých
detailů obrazu uřinil sám autor.
Dne 8. března 1878 o 8. hodině ranní, právě při mši sv.
za kruté vichřice sněhové. udeřil blesk do kostela sv. Václa
va ve Václavicích, okres Benešov.
Dne 8. března 1903 pronesl T. J. Jiroušek přednášku »O
sv. Václavu jako vládci země Českéa, jež vyšla tiskem v
»lllasech svatováclavskýcha.
Ze dne 9. března 1709, t. j. v den 47. narozenin Fr. Ant.

Šporka, datována jest zakládací listina památné kapličky

BEDŘICHA

'čtvrtek

7
TOMÁŠE AQ.

Pátek

JANA Z B.

sv. Václava u Byšiček na toušenské cestě u Lysé nad Lal).
Dne 9. března 1820 uveden do dómu sv. Václava v 010
mouci nový arcibiskup Rudolf, ke kteréžto příležitosti sva
továclavský velechrám značně zveleben.
Dne 9. března 1919 zemřel na Král. Vinohradech Frant.
FRANTIŠKY Ř. VD.
Urban, malíř četných motivů svatováclavských.

'18

“nýtem

den69-75

BŘEZEN

Dne 10. března 1801zavázali se zástupcové osady Zrnětína
(farní osada Mladoč0v v pol. okrese Litomyšlském), že
obecní pozemek čís. par. 540 věnuji pro stavbu kapličky
k uctění sv. Václava.

119
40 MUČ.

Úcta horníků k sv. Václavu. Četné památky svatováclav

ské nalézáme ve spojitosti >“ úctou svartovacL u horníků,
jako v Jílovém, K. lloře, Ranku, v Bergstattu na Moravě,
ba i na Slovensku v hornických místech. A.

Dne 11. března 1463 povolil král Jiří cennou vymoženost

Netolickým, totiž, aby mohli držeti trh i také jarmark na

11
KONSTANTINA

Úterý

12
ŘEHOŘE I. C. U.

13
RUŽENY

Čtvrtek

14

den sv. Václava v»'ačtyři dni nato pořád sběhlé po sv.
Václavua.
Dne 11. března 1848 konalo se shromáždění lidu v láz

ních Smtováclavských pod kláštelem na Zderaze, kdež
jednáno o pcžadavcích na zeměpánu a kde zvolen dvaceti
členný historický \ýbor »Svatoxáclavskýa.
Dne 12. března 1785 byl zrušen klášter i kostel sv. Vá

clava na Zderaze, kde po staletí úcta k sv. Václavu byla
všemi prostředky prohlubována. Vojenský erár rakouský
za nájem 700 zl. ročně zřídil si tam skladiště a prádelnu.
Dne 12. března 1785 patentem josefínským zrušen kostel
sv. Václava v Úbočí Horním, pol. okres Domažlice.

Dne 12. března 1832 shořel kostel sv. Václava v I—Iodušínč,

připomínaný jako farní již r. 1384.
Dne 12. března 1714oznámeno lnngistráhu Menšího města
Pražského. že Česká kancelář, t. <:.místo ve Vídni v Plzni.
povoluje stavbu morového sloupu Nejsvětější Trojice. Pů
vodně žádal magistrát () postavení sochy sv. Václava„ ale
výše uvedená kancelář stavěli nedovolila.
Dne 13. března 1927 zahájena výstava soutěže na bron
zové dveře pro dóm svatovítský v refektáři Klementina.

Dne 14. března. 1928 skončila plakátová

soutěž na jubi—

lejní oslavy svatováclavské, v níž první cenu obdržela H.
Dostálová, druhou Ot. Fuchs, třetí J. Kaplický a Jar. Ko
řínek. Výbor svatováclavský však rozhodl se později vy-.
dati jako jubilejní plakát návrh prof. A. Mudruňky.
Dne 14. března 1017 rekvirován zvon s reliefem sv. Václa
va v Chrasti u (lhrudimč.

MATYLDY

Pátek

15
LONGINA

16
KLEMENTA V.

Dne 15. března 1400 byla před oltářem sv. Víta na hradě

pražském korunována korunou svatováclavskou královna
Žofie, druhá manželka krále Václava IV., princezna ba
vorská, známá penitentka sv. Jana Nepomuckého.
Dne 15. března 1848 nese datum prapor Národní obrany
v Hradci Králové; heslo: »Síla svorná nerozbomá<<, na dru—
hé straně český lev.

Dne 16. března 1729 poručil papež Benedikt XIII., aby
svátek sv. Václava slavil se závazné pro celou církev jako
svátky ostatních svatých králů.

Dne 16. března 1820 narodil se v Ivančicích Beneš Me
thod Kulda, vřelý ctitel a “básník svatováclavský.
Svatý Václav patronem českého mincovnictví. Podobně
jako horníci, ctili i mincíři sv. Václava, o čemž svědčí pře
četné doklady v historii českého mincovnictví.

19
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1 2+ TÝDEN, den 76-82

Roku 1656 farář schrobenhausenský vystavěl nad pra
menem oberlauterbašským v Bavořích kapli sv. Václava
a od neděle Smrtelně 1657 opět začali sem putovati ne
mocní v hojném počtu.
Dne 17. března 1893 založil Miloš Wachek, redaktor
„Českého jihu<<,konferenci sv. Václava v Táboře, která již
následujícího roku vedle 10 činných členů měla 97 dobro
dinců a ošetřovala 65 rodin.

Neděle

17
PATRIKA

Ministerstvo národní osvěty zakoupilo dne 18. března
1923 bronzovou sochu sv. Václava od sochaře Karla Dvo

řáka a darovalo ji chrámu sv. Víta na Hradčanech.
'Úcta sv. Václava v českých mlýnech. Zachované četné
památky cechu mlynářslu'who (pečetí_ korouhve. prapory.
v_vuí'ni listy atd.) dokazují, jak úcta svatováclavská byla
domovem v českých a moravských mlýnech. Zajímavé ta.
kové památky se zachovaly v Praze, v Kouřimi. v Klato
vech, v Protivínč. v Ronovň n. D., v Turnově atd.
!

18
EDVARDA KR.

Dne 19. března jest svátek sv. Josefa, který byl prohlá—
šen za spolupatrona země české a proto velmi často se
vyskýtá vyobrazen se svatým Václavem. Starobylou_tako
vou památkou je cínová křtitelnice ze 16. století ve Vrbně.
Dne 19. března 1848 o 6. hodině ranní sloužil arcibiskup
pražský Alois Josef Šrenk mši svatou u Pendlovy sochy
sv. Václava českým poslancům, uhírajícím se s poselstvím
do Vídně. Nová národní obrana je doprovodila na nádraží.

JOSEFA PĚST.

Přispěním záduší kostela sv. Martina v Praze obnoven
kostel sv. Václava na Proseku u Prahy a dne 20. března

Středa

r. 1675 znovuzřizena t—uduchovní správa.
Dne 20. března 1924 proslovil v Měšťanské Besedě biskup

Dr. Antonín Podlaha před četným vybraným obecenstvem
přednášku o dějinách i krásách domu svatovítského, pro
vázenou význačnými světelnými obrázky.

Úterý

19

20
JÁCHYMA

V březnu roku 1916 při tvoření 3. pluku (Jana Žižky) na

Rusi, daroval moskevský biskup Dimitriev tomuto pluku
polní oltář sv. Cyrila & Methoděje, který má po epišt.
straně ikonu sv. Václava na koni, po evang. straně sv: Jiří
5 drakem.

Nápis na mlynářském praporu sv. Václava ve Strakoni

cích: T_vtoobrazy ohětovánv ke cti a chvále Boží od Pani
Alžběty, manželky vrchního ředitele na velkopřevorskěm
panství Strakonice. vlastnice mlýna Slanického, 1834.

čtvrtek

21
BENEDIKTA OP.

Český král Vladislav slavě v Olomouci velikonoce, po
tvrdil 22. března 1160 statky velechrámu sv. Václava.
Dne 22. března 1925posvěcen v Jaroměři při kostele sv. Mi

knláše zvon »Václava; váží315kg. Na něm je obraz sv. Vá
clava, znak republiky a nápis: »Sv. Václave, nedej zahy
nouti nám i hudourím.<< Současně posvěceny 3 zvony jiné
p. kanovníkem Gustavem Domabylem z Hradce Králové.

OKTAVIÁNA

V magistrátních listinách města Jílového čteme, roku
1735 dne 23. března . . __aby se kaple sv. Václava vystavěla.
Dne 23. března 1853 narodil se v Brandýse nad L. Josef

Braniš, historik umění, který popsal řadu památek sv.
Václava.
Zákonem ze dne 23. března 1923 projevil stáJt svoji úctu
k sv. Václavu v životě státním tim, že nařídil, aby první
zlatě dukáty byly raženy s obrazem sv. Václava.

“JU

23
SERAPIONA

BŘEZEN

134 TÝDEN, den 83-89

Dne 24. března 1124 pohřbeny biskupem Menhartem
kosti bl. l'odivena, věrného sl-uhy sv. Václava a jeho spolu—
mučedníka v kapli mezi oltářem sv. Mikuláše a hrobem

24k
KVĚTNÁ NED.

biskupa Jaromíra.

Roku 1690 hráli v Brně 0 Květnou neděli na novém je
višti nejmladší školáci drama »Svatý Václav a Boleslava.
Svatováclavské zvony v Praze. V kostele sv. Prokopa na
Žižkově nový zvon 306 kg těžký posvěcen 23. září 1928
D'ISgl'OmFrant. Vaněčkem_ kapit. děk. vyšehradský'm.

Dne 25. března 1879 dokončil Jan Kř. Votka vzácný spis
věnovaný hlavním Dědicům a Ochrancům země České: '

25
ZVĚST. P. MARIE

Sv. Václavu a sv. Janu Nep.: „Památky staroboleslavské—<<,
jež vyšly r. 1879 nákladem Dědictví sv. Jana Nep. v Praze.
Na den Zvěstování Panny Marie 1910 dokončil Jul. Koš
nář knihu: »O sv. Václavu & vývoji úcty svatováclavskěa.
Nápis na zvonu »Sv. Václav“ na Žižkově: »Na pamět mi

lenia sv. Vat-lava slil nově nákladem Karla Sluncí-ka lti
('hard Herold v Chomutově

Úterý

HAŠTALA

Středa

27
JANA DAM. C. U.

čtvrtek

28
ZEL. ČTVRTEK

Pátek

I.. 1'. 1928.<<

Dne 26. března 1633 jest datováno postavení oltáře sv.
Václava v kostele na Stochově — domnělém a legendárním
rodišti svět.covč.
Dne 26. března 1854 dostalo se nadace soše sv. Václava
před školou ve Staré Pace, která postavena byla r. 1844

péči a nákladem divadelní společnosti staropacké. — Jest
obestřena lidovou pověsti a podstavec její ozdoben pěknou
veršovanou modlitbou.
Dne 27. března 1367 vysvěcen arcibiskupem Arnoštem
z Pardubic Karlův Týn, kde svatý Václav oslaven zvlášt
ní kaplí i výzdobou malířskou na chodbě ke kapli křížové.
Dne 27. března 1848 o 2. hod. odpolední zpívano před
sochou sv. Václava na Koňském trhu v Praze od arcibis
kupa Al. Jos. Šrenka: »Te Deuma & hymna svatováclav
ska po návratu českých poslanců z Vídně.
Dne 27. března 1923 dávána premiéra v Tylově divadle
v Nuslích, tragedie „Boleslav Ukrutnýa od Fr. Zavřela.

Svatováclavské zvony v Praze. Druhý největší zvon „Vá
clava ve velechrzimu svatého Víta. na Hradčanech. ulitý
roku

1542, vai-ží 4480 kg.

Dne 27. září 1925 posvětil biskup dr. Anftonín Podlaha
pro 'I'_\"r1isi<_\7'
chram

zvon »Sv. Václava.

který

vazi 2850 kg.

Dne 4. listopadu 1928 posvěcen pro Emauzy s ostatními
zvony zvon >>Sv.Václava se staroslovanským nápisem.

Dne 29. března 1791 zrušen hřbitov kolem kostela sv.
Václava v Liblici u Mělníka.
Svatováclavské zVonyv Praze. l'ro chrám sv. Ludmily na
Kral. Vinohradech opati-en roku 1891 zvon »Sv. Vzít-law ve
váze 2014 kg. B_vl rekvirovz'm 8. listopadu 1916. Nový zvon
„Sv. Václava posvěcen se čtyřmi jinými zvony 20. září 1925
a váží 1300 kg

VELKÝ PÁTEK

'Dne 30. března 1828 došel do Olomouce se dvěma jinými
zvon »Svatý Václav<< největší v naší republice, ulitý na

30
BÍLÁ SOBOTA

kladem kardinála arcibisluipa olomouckého Jana Rudolfa.
Dne 30. března 1863 posvěcen byl hedvábný prapor spo
lečenstva »Sedmero řemesel“ ve Dvoře Králové nad L.
s obrazem sv. Václava.
Dne 30. března 1924 zemřel sochař Josef Picka ' 1869 v N.

Pace, autor originelní sochy »Modlítba sv. Václava.

BŘEZENDUBEN

14—4TÝIDEN,den
90-96

Nápis na křtitelnici v Cetorazi (_pol.okres Pelhřimov)
5 reliefem sv. Václava na koni svědčí, že křtitelnice tato
byla ulita »k poctivosti S. Waczlawa dne 31. Marzii 1679<<.
Dne 31. března 1868 narodil se Rudolf Stupavský vlast
ním jménem Josef Navrátil, v Holešově, autor celé řady

básní svatováclavských.
Svatováclavské zvony v Praze. Chrám sv. Mikuláše na

Malé straně má. zvon „Václav“ z roku 1872 a váží 336 .kg.

31
"09 což! vem.

Dne 1. dubna 1786 zrušena kaple sv. Václava při semi
náři v Hradci Králové, oltář přenesen do kostela na Pou
chov.
Dne 1. dubna 1928 byla porada o jubilejním plakátu ve
výstavě v Lobkovickém paláci za předsednictví p. biskupa

Ponděn

1881 v “basilice sv. Václava na. Smíchovč váží 1512 kg. Dne
16. září 1923 pOSvňlil arcibiskup Dr. Fr. Kordač pro smí
chovský kostel nových pčt zvonů ve váze 3500 kg za. cel
kový náklad 110.000 Kč.

POND- VELK

dra Ant. Podlahy.
Svatováclavské zVony v Praze. Zvon »Sv. Václava z roku

Dne 2. dubna 1923 vykonaly z Prahy do Staré Boleslavě
pout francouzské dámy (v počtu 25), v čele jich choť fran
couzského ministra Cougcta s dítkami, kde uctily posvátná
místa mariánská, i svatováclavská.
Podle zprav denních listů ze dne 2. dubna 1927 zakoupil
biskup dr. Antonín Podlaha za 30.000Kč 4 obrazy českého
mistra z konce XV. století legendy svatováclavské, nepo

11

Úterý

2
FRANT. 2 P. v.

chybně z roku 1490.

Kališníci v manifestu k Čechům ze dne 3. dubna 1420
dovolávali se pomoci sv. Václava.
Dne 3. dubna 1912 inženýr Karel Herzán provedl uvnitř

kaple'sv. Václava nad \vkopávkami románských staveb
betonovou konstrukci, která nese dlažbu nynčiší kaple.
Dne 3. dubna 1917 rekvirován zvon v Kolodějích s relie
fem sv. Václava, litý v roce 1778.
Zákonem ze dne 3. dubna 1925 zařazen svátek sv. Václava

Středa

3
RICHARDA

mezi památné dny republiky Československé.
Dne 4. dubna 1882 zemřela v Kutné Hoře Mater Eleo
nora Fellerova. představená konventu sv. Voršily, autorka
dramatu pro dítky: »Svatýr Vaclava.
Dne 4. dubna 1905 o 9. hodině dopoledne otevřen oltář
sv. Václava. vyzvednuty jeho ostatky & převzaty do uscho
vání po dobu oprav u kardinála Lva Skrbenského.
Dne 4. dubna 1926 otiskly »Narcdní listy“ poznamenání

čtvrtek

4

hodný článek o dómě sv. Víta: »Dozrává. dílo . . .a "z péra,

ISIDORA

Dne 5. dubna 1860 narozen v Humpolci Čeněk Vosmík,
mistr četných svatováclavských plastik, Soch svatého Vá
clava na hradčanské rampě. oltáře v kryptě sv. Kosmv a
Damiána ve Staré Boleslavi, sochy sv. Václava v průčelí
karlínského chrámu, památníku svatováclavského ku po
ctě padlých v basilice sv. Václava na Smíchově atd.
Svatováclavské zvony v Praze. U sv. Ignáce na Karlov?
namčstí byl zvon »Borgiáš-Vaclaw přelit r. 1872.

Pátek

J. R. Marka s ilustracemi Margoldovými.

5
VINCENCE F.

Dne 6. dubna 1913 český katol. spolek „Svatý Václava
v Hamboru (v Porýnsku) uspořádal divadelní-představení
s oslavou sv. Václava
Dne 6. dubna 1924 svčcen ve Zlichovč zvon s reliefem
a nápisem svatováclavským, těžký 80 kg, litý u firmy
Winter, Broumov.
CELESTINA

40 (O

115+ TÝDEN,den 97-103
Nedele
7

DUBEN

Dne 7. dubna 1348 jest datována Karlem IV. zakládací

listina university pražské, kteráž přijala do své pečetě

obraz sv. Václava.
Dne 7. dubna 1925 ulit zvonařem Heroldem v Chomu

tově veliký
zvon
farní osadu v Novém
Strašecí.
Váha
622sv.
kg, Václava
průměr pro
104 cm.
Dne 8.dubnal923 ]asveren zvon sv.vacl. ve Vršovicích.

HEŘMANA

Pondělí
8
ALBERTA

_

Uterý

Dne 8. dubna 1926 ukončil Jan Voborský dramatický

obraz: »I—Ioldknížeti míru.a

Dne 8. dubna 1527 zemřel v Pardubicích

český velmož

Vilém z Pernštejna, tvůrce památné smlouvy svatováclav

ské v roce 1517, která učinila přítrž dlouhým a krvavým
rozbrojům mezi českými stavy.

sv.Dne
Václava
v Mikulovicích.
Na poprsníku
zdobena.
výjevy
8. dubna
1735domalována
jest kazatelna
ve chrámu
ze života sv. Václava.
Dne 8. dubna 1919 ohledázny korunovační české klenoty.
Dne 9. dubna 1769dostavěn obnovený chrám sv. Václava

v Mikulovicích u Pardubic, připomínaný již ve 14. století.
Svatováclavské zvony v Praze. U sv. Prokopa na Žižkově
byl zvon mSv. Václava 8 (1 těžký s nápisem:

»Tento zvon

ulit. byl nákladem manželů Václava a Marie I-Iellebranto
vých v Žižkově pro chrám Páně v Žižkově ke cti a chvále

MARIE KL.

SQFQda

EZECHIELA

Rodičky Boží, sv. \v'aclava a sv. Jose-fa. v roce 1887, kdy
Svatý ()tec Le'v XllI. slavil jubileum 501etého kněžství . . .a
llekvirovz'tn

11. září 1916.

Dne 10. dubna 1841 zemřel Václav Rieger, mlynář v Se—

milech, na jehož pamáitku dal vděčný syn Dr. Fr. Lad.
Rieger postaviti sochu sv. Václava na náměstí v Semilech
a opatřil pietním nápisem.
Zvony svatováclavské v Praze. l'ro chrám sv. Jiljí u D0—
minikanů v l'raze ]. posvětil 7. října 1923 arcibiskup Dr.
Fr. lior-dač ti'i zvony, z nichž největší jest zasvěcen sv.
Václavu.

Dne 11. dubna 1137 zavítal do Olomouce velkokníže So—

čtvrlek

bčslav (1125—1135)a uherský král Bela II._ aby slavili
v katedrále sv. Václava. velikonoce.
Dne 11. dubna 1915 posvěcen byl kostel sv. Václava v tak

11

zv.
slohu v La Crosse (Spojené
státyfrantiškánském
sev.-americké, misijním
stát \Wisconsin).

LVA I. P.. U. C.

_

Svataváclavské zvony v Praze. Ve Vršovicích veliký zvon

>>Sv.Václavu, 4 (] těžký, má nápis:

zení našeho národa-a

»Na památku

osvobo

Dne 12. dubna 1870 narozen Josef Pekař, nejpřednější

Pátek

znalec staré literatury svatováclavské a hlavní redaktor

12
JULIA [. P,

(nejkrásnější
česká
gotika) ve
dvoře. Svatovác
lavský
pilíř na.
\'elcchramu
sv.Vlašském
Panny Barbory.
Sva-tová
u-lavske sousoší uprostřed aleje soch před vchodem do bý
valé koleje jes-uitské. Skrétův oltář vtamže. Socha svatého
Václava na náměstí Masarykově aid.

SODOÍB

V dubnu 1421 — bez označení dne — Jan Žižka spálil
kostel sv. Václava. ve Vilémově u Golč. Jeníkova, připomí
naný již roku 1397

HERMENEG. KR. A M.

jubilejního sborníku svatováclavského 1929.
Památky svatováclavské v Kutné Hoře: Kaple a oltář

DUBEN

1©+ TÝDEN, den 104-110

Dne 14. dubna 1901 konány byly ve starém kostelíku ve
Stodůlkách slavné služby Boží, načež oltář sv. Václava
umístěn v jedné místnosti na faře a slouženy tu mše svaté,
konány křty, oddavky i úvody, jakož i slouženo rekviem
při pohřbech před oltářem sv. Václava.
Dne 15. dubna 1928 dal budějovický biskup Šimon Barta
imprimabur modlitební knížce Antonina Melky: »K trůnu
Dědice České zeměa

11411
JUSTINA

Dne 15. dubna 1867 narozen Msgr. Th. Dr. Rudolf Zha

něl, kurát-plukovník atd., autor četných článků o svatém
Václav-u.

Dne 15. dubna 1862 za požáru v domech poblíž, když již

chytala na věži lucerna, zachránil farní chrám sv. Václava
v Radnicích u Rokycan srdnatý mladík, který mokrými
p_vtly oheň udusil.

_

Dne 15. dubna 1927 zahájil Dr. Josef Hronek sběrací akce
»Svatováclavskě jubilejní hřivnya.

Dne 16. dubna 1738 byla zapsána do knih i s povinností
majitele panství hraběte Fr. A. Šporka kapli v pořádku
udržovati, kaple sv. Václava u Byšiček na toušeňskě cestě
u Lysé nad Labem. _ Relief zavraždění sv. Václava i obou
obrovských andělů _ geniů to šťastně a bídně smrti —
nazvány jsou v německé literatuře »perlami barokua.
Dne 16. dubna 1847 zemřel v haličském městě Bochni

15
ANASTAT IE

Úterý

16

strahovský premonstrát Antonín Liška, autor tragedie o

KALISTA

Dne 17. dubna 1807narodil se v Cholticích církevní malíř
Josef Hellich, autor četných oltářních obrazů sv. Václava:

Středa

sv. Václavu.

v Sušicích r. 1858, v Poličce r. 1862, v Rožďalovicích roku
1863, v Holubicích r. 1865, na Dobeníně r. 1865, v Bošíně
r. 1869, v Čes. Budějovicích r. 1870, v Hradci Králové r.
1872, ve Velíšl r. 1874 atd.

Svatý Václav patronem pernikářů & krupařů. Korouhev
živnostenského spolku perniluiřskóho, krupařskóho a po

17
RUDOLFA

kařskóho v R-onově n. D. má obraz sv. Václava na koni.

Dne 18. dubna 1265 vypukl v katedrále sv. Václava
v Olomouci oheň, který zničil střechu a ozdoby chrámové.
Dne 18. dubna 1917 zrekvírován na malebné dřevěné
zvonici v Kvílicích, pol. okres Slaný, zvon »Sv. Václav“
z roku 1571, přelitý roku 1803.

čtvrtek

18

Dne 18. a 19. dubna 1786 vydražen nábytek a věci semi
náře sv. Václava studující mládeže a věci z kaple sv. Vá
clava při témž semináři v Hradci Králové.

ELEUTHERA

Dne 19. dubna 1928 otiskl »Český světa reprodukci tabu
lového obrazu svatováclavského z galerie ve Štutgartě,

Pátek

který pochází z české školy malíiřské z XV. století.

Pekaři mají rádi sv. Václava. Cechovní památky pekařů

7.:u-hovaL\'se v těchto městech a osadách: Turnov, Hlin
sko, Kutná. Hora. Vys. Mýto, llratl-ec Jindř., Blatná, Boh
nice atd. Veliká. korouhev cechu pekařskeho v Semilech se
sv. Václavem nosí se na pěti žerdích.

19
KRESCENCE

Dne 20. dubna 1895 zemřel v Praze sochař Bernard See

ling, portrétista českých světců.

Dne 20. dubna 1906 zemřel v Praze Karel Liebscher,
autor několika oltářních obrazů sv. Václava (v Poděbra
dech a j.).
Dne 20. dubna 1928 zemřel kanovník Dr. Josef Hanuš,
první předseda zahraničního odboru svatováclavského &.
autor cizojazyčných brožurek o sv. Václavu.
2/1

20
MARCEL A

B. ŠNIRCH: NÁVRH NA JÍZDECKOU

SOCHU sv. VÁCLAVA.

SVATÝ VÁCLAV. DOBROD INEC CHUDÝCH.
Podle ocelorytiny Rudolfa Miillera z roku 1850.
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VOJTĚCH HYNAIS: FRESKA SV. VÁCLAVA V ČESKÉM DOMĚ V ŘÍMĚ z r. 1875.

DUBEN
Neděle

21
AMSELMA C. U.

1174TÝDEN, den 111-117
Dne 21. dubna 1855 narozen v Praze sychrovský řezbář
Dominik Bušek, tvůrce četných oltářů svatováclavských
(v Obděnicích 1903 atd.).
V sobotu před sv. Jiřím v Opavě měšťan tamní Mikuláš
Mitdemmahl věnoval konventu sv. Václava tamže louku o
2%-ji'lrech. Týž již jinou louku těchže rozměrů věnoval sva
lováclavskému konventu dne 30. listopadu 1430.

Dne 22. dubna 1868 položen základní kámen kostela sv.
Václava a českého gymnasia v Českých Budějovicích, kte
ré biskup „J. V. Jirsík odevzdal v dojemné řeči pod ochra
nu sv. Václava, jsa té naděje, že bude spočívati požehnání
na školách i na mládeži, která se tu bude v mateřské řeči
učiti vědě i dobrým mravům.
Dne 22. dubna 1923 posvěceny 3 zvony: sv. Víta, sv. Vá

SOTERA A KAJA M. clava a sv. Jana v Sucholanech Msgrem Polanským; na

jejich pořízení přispěl p. Vít llonha

Úterý

23

:f. Chicaga 20.000 Kč.

Dne 23. dubna slaví se svátek sv. Vojtěcha, spolupatrona
země české, který v legendách lidových (praporec a kopí)
a zvláště na kresbách četných i malbách doprovází sv.

Václava. Kostel zasvěcený společně sv. Václavu & sv. Voj
těchu byl založen až „na březích Baltu ve Volyni.
Dne 22. dubna 1900 posvěcena hřbitovní kaple sv. Voj
.lěcha v Žamberku, pro niž zvony věnoval slovutný dr.
VOJTĚCHÁ B. A M. Albert; jeden z nich zasvěcen sv. Václavu, byl za války l'e—
k v iro ván.

Středa

24
JIŘÍHO M.

čtvrtek

25
MARKA EV.

v Opavě.

Kamnáři, barviři, iircháři, špendlíkáři, knihaři a prým
kaři zvolili si za svého cechovního patrona sv. Václava
a sv. Vojtěcha, jejichž obrazy ozdobili svou korouhev
cechovní v Holicích.
Dne 25. dubna 1740 počato s kopáním základů pro ny
nější stavbu kostela sv. Václava v Horních Koutech u Kou—
i-imě, pův. svatovácl. chrám připomí'm't se 1384 jako farní.
Dne 25. dubna 1912 obdržela imprimabur od dra Jana
Nop. Sedláka, gener. 'vikáře, „Svaiováclavská čítanka<<,se
stavená Jul. Košnářern.
Dne 25. dubna 1921 rozhodovala porota o návrhu barev
něho okna v průčelí novostavby chrámu sv. Víta. Došlo
34 návrhů,

Pátek

26
KLETA A MARC.
PP. a M.

_

Dne 24. dubna (sv. Jiří). Česká lidová pranostika věští:
»Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.<<
-'/.e dne 24. dubna 1631 jest datována íundační listina 1).
Felixe z Vilna pro lampu věčnou před oltářem sv. Václava.

první

cena přidělena

heslu =>;\'*ebesa<<.

Dne 26. dubna 1699 v slezské Vratislavi hráli žáci syn
taxe drama »Svatý Václav, kníže českém
Dne 26. dubna 1913 posvětil probošt Dr. Ant. Cyril Sto
jan, potomní arcibiskup olomoucký, v českém kostele sv.
Rafaela v Brémách prapor českého“spolku »Sv. Václava.
Sv. Václav patronem kovářů, zámečníků, puškařů, cvoč
kařů a hodinářů. Památky na tyto palronáty sv. Václava
se zachovaly v Ne'lolicích, llorni Cerekvi, Pelhřimově a
Dvoře Králové nad Labem..
Dne 27. dubna 1355 připomíná se plebanie sv. Václava
v Uboěí; plt-lbáiíy sem dosazoval maršálek Karla. IV. Boček

27

z \'ilhartic.

V Holicích mají cechovní prapor s datem »27./4. 1869a &
„s obrazem sv. Václava na jedné a sv. Vojtěcha na druhé
straně. Kolem prvního jsou odznaky kamnářů, puškařů,
JAROSLAVA-PETRA barvířů, truhlářů, kolářů, jirchářů, špendlikářů, knihářů
a prýmkařů.
K AN.

N') Qn

!& TÝDEN,den 118-124DUBENKVĚTIEN
Dne 28. dubna 1848 uznán vůdcem národa českého Dr.

_

Frant. Ladislav Rieger, který častěji projevil vřelou úctu

k sv. Václava. Na pamět svého otce postavil sochu sv.
Václava na náměstí v Semilech, jeho rodina podporovala
stavbu oltáře sv. Václava v chrámě karlínském.

Svatý Václav patronem rybářů. V Uherském Hradišti
jest vkusný svícen cechu rybářů, mlynářů a .tesařů z roku
1837, zdobený reliefem sv. Václava.



VITALIŠE M.

Dne 29. dubna 1675 zesnul v Pánu arcibiskup Matouš

Ferdinand Sobek z Bílenberka, odkázav své srdce (více

Pondeli

pokladů neměl) kaplí svatováclavské, kde podle jeho přání
je uložili před oltářem sv. Václava pod dlažbou.

Dnekaple
29. dubna
1911otevřen
hrob sv. Václava před opravami
v letech
1911—1913.
Dne 29. dubna 1928 oslavcno 401eté jubileum založeni
spolku »Ryíířů sv. Václavaa v Clevelandu v Americe.

29
PETRA M.

Dne 30. dubna 1757, když Bedřich znovu počal válčiti,

usneseno v městské radě v Jílovém »věsti procesí k sv.
Václavu do kaple, aby Bůh všemohoucí nás od nepřátel
zachovati

Nedele

Utery

ráčil . . .(c

Dne hodnotných
30. dubna 1870zemřel
v Praze sochař&Václav
Levý,
auutor
plastik svatováclavských
»Blanických
rylířůa ve skalách libochovíckýcl'..
Dne 1. května 1394 byl kostel sv. Václava v Liblici na
Mělnícknu(připomínaný již r. 1334) nadán Janem z Liblíce 28 kopami grošůt
Dne 1. května 1876 založen v Chicagu druhý katol. spo
lekDne
pod1.patronátem
Václava.
května 1924sv.
začal
biskup Dr. Ant. Podlaha oti
skovati bibliografii a ikonografii svatováclavskou v časop.
katol. duchovenstva.
(zvon »Sv. Václava v Domažlicích.
Dne 1. května 1917 s řadou jiných zvonů zrekvírován

30
KATEŘINY SlENS. P.

Streda

1
'
'
FÍŠŠŽEŽJÝÉSBEA

2. května svátek sv. Sigmunda, krále a mučedníka spolu
_patrona českého, velmi často zobíazovaného ve společností českých zem. patronů se sv. Václavem
Dne 2. května 1798 udeřil do farního kostela sv. Václava

čtVftek

nou
škodu na Ixouiimsku blesk a způsobil chrámu značve Svojšicích

Také tkalci a krejčí ctili sv. Václava. Cechovní památky

v Borovanech, Poděbradech, Holicích a v Horní Cerekvi
dosvůlřují, že tkalci í krejčí ctíli sv. Václava.

Dne 3. května 1615 položen arcibiskupem

Loheliem zá

2
'

ZÍKMUNDAKR-AM'

kladní kámen ke kapucínsk. klášteru s kostelem sv. Vá- _
Mám v Roudnici. Památné budow ty sta\čny Polyxenou
z Pernštejna a jejím manželem Zdenkem Vojtěchem z Lob

Pátek

k0\ic

Dne 3. května 1887narodil se na Král. Vinohradech pro-

fesor české techniky brněnské Adolf Liebscher, malíř pře
četných architektur svatováclavských v Čechách a svatováclavského dubu ve Stochově.

3
NAL.SV. KŘ.

Dne 4. května 1652 narodil se ve Stodě kanovník a farář

.lan Florián I-Iammerschmíed, historik a místopisec, který
památkám svatováclavským věnoval ve svých popisech
zvlastni pozornost

Dne5 lnětna 1881p_osvěcen
obnowný kostel s\. Vacla\a

\ S;l|onsee \ \líeccsí ltezcnskc, piipomínaný již \0 12. stol.

SODOÍG

,

4

FLORIANA. MONIKY

190 TÝDEN,-den 125-131

KVĚTEN

Dne 5. května 1344 papež Kliment VI. přenesl právo ko

runování králů českých s metropolitů Mohučských na
Pražské.

5
PIA V. PP. A V.

Ponděll

JANA AP.

Dne 5. května. 1921 posvěcen orelský prapor se sv. Václa
vem v Třebonínč u Čáslavě.
Dne 6. května 1746 postavena na náměstí ve Velvarech
socha sv. Václava, pořízená děkanem V. B. Strakou; ná

městí potom nazváno svatováclavským.

Dne 6. května 1012 arcibiskup Hartwig Solnohradský
posvětil pravý oltář ke cti svatým: Mikuláše, Vojtěcha, Ji
novana, Vaclava, Rudberla a Erharda a uložiltéž ostatky
sv. Václava do tohoto oltáře v Solnohradě.
Dne 6. května 1346 na žádost Karla IV. potvrdil v Avig
noně papež Kliment VI. povinnost po korunovaci vráti-ti
svatováclavskou korunu opět na hlavu sv. Václava, pod
trestem vyloučení z církve.
Dne 6. V. 1913 ustaven spolek sv. V. v llamborn v Porýní.

Dne 7. května slaví církev svátek svatého Stanislava.
jenž jest spolupatronem kostela sv. Václava a sv. Stani—
slava ve Svídnici.
Dne 7. května 1911byly na Staroměstské radnici v Praze
Urvíftáničlenové Ipswich Town Football Clubu, kteří vstou
pivše do památné kaple radniční, zazpívali anglickou ko
ledu o sv. Václavu.
Hrnčíři ve Svratce vzdali hold sv. Václavu. Jmenovaní
STANISLAVA B. A V.
opatřili si prapor tmavozelený s obrazem sv. Václava.

úterý

7

Středa

Dne 8. května 1306shořel katedrální chrám sv. Václava
na Wawelu v Krakově a ležel po 14 let v troskách.
Dne 8. května 1727 rozhodnutím královéhradeckého bis—
kupa Václava svob. pána z Košínů stal se dřívější záme
cký kostel sv. Václava v Kyšperku kostelem farním. Jest

nádherně vyzdoben prací štukatérskou. Sám strop stál

ZJ. SV. MICH.

Čtvrtek

9
NANVS'I'. PÁNĚ

Pátek

10
GORDIÁNA M.

více než kostel.
Důvěra zedníků k sv. Václavu. Zedníci v Bezděkově
vlastní korouhev cechovní se svatým Václavem.

Dne 9. května 1667 arcibiskup Arnošt kardinál Harrach
poukazuje k tomu, kterak památný kostel Prosecký »ke
cti a chvále Boží, též zvelebení sv. Václava knížete české
ho, tohoto slavného království patrona od starodávna vy
zdvižený skrze nadmíru dlouho v království Českém trva
jící vojenské příběhy a bouře ve vůbec patrnou ruinu a
zkázu přicházía
Dne 9. května 1718 položen základní kámen k novému
farnímu kostelu sv. Václava v Rousínovci na Moravě.
Dne 10. května 1787 položen základní kámen ke stavbě
kostela sv. Václava v Dolní Lipové v Opavském Slezsku
u Frývaldova.
Dne 10. května 1928 vylepeny na pražských nárožích
první jubilejní plakáty 929_1929.
Úcta sv. Václava u cechů tesařských, truhlářských, ko
lářských i soustružnických. U výše jmenovaných cechů
máme úctu svatováclavskou doloženu cechovními památ
kami v Uher. Hradišti, v Netolicích, ve Dvoře Králové n. L.
Dne" 11. května 1658 Marie Anna, vdova po bavorském

11
MAMERTA

kurfiřtcvi Maxmiliánu I. (vítězi na Bílé Hoře), požádala
kardinnála Harracha o ostatek sv. Václava pro památné
místo svatováclavské v Oherlauterbachu v Horních Bavo

řích.
Dne 11. května 1651 za převora P. Karla Kuroptvy vyho—

řel úplně kostel sv. Václava s klášterem v Opavě.

KVĚTEN
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Dne 12. května 1820narodil se Jos. Mancs, význačný mistr

umění malířského, autor návrhu na plastickou výzdobu
chrámových dveří v Karlíně. Roku 1848 maloval krasný
obraz sv. Václava na prapor národní obrany v Hradci Kra
lové. Od téhož mistra je též malba v museu v N. Bydžově.
Dne 12. května 1921 vylepen na nárožních tabulích pla
kaut Hašlerova kabaretu: >>SvatýVáclav žádá. pražský ma
gistrát o přeložení ze svatováclavského náměstí<<.(Satyra
na tz'rlíary různých polit. stran pořadanj'wh u pomníku.)

Dne 13. května 1736 vysvěcena arcibiskupem Šporkem
mariánské sousoší na Hradčanském náměstí, které zdobe
no jest sochou sv. Václava od sochaře Ferd. Brokoffa.
V květnu 1917 dokončil Karel Chytil knihu »Česka ko
runa královskáa.
V květnu 1885 slouženy první služby Boží v kostele sv.
Václava v osadě Verdigris, stát Nebraska v Americe.

Dne 14. května 1316 večer “narodil se Karel IV. — Otec

vlastí — vroucí ctitel sv. Václava a šiřitel úcty svatová
clavské.
Z deníku Alžběty Lidmily rozené Tcngnaglové z Campu:
Léta Páně 1657 dne 14. měsíce maje veselí majíc s uroze
ným svobodným pánem Rudolfem Adamem z Lisan & na
Novým Stranově oddával nás páter Šebastian Zbraslavský,
prelat Hradu pražského v kapli sv. Václava na. Hradě
pražském.
Dne 15. května 1859 narodil se v Novém Hradci Králové
Aug. Eug. Mužík, autor svatováclavských básní.
Dne 15. května 1862 narozen jest P. František Žak S. J.
na I-Ivězdě u Police nad Metují, autor veršovaného živo
topisu sv. Václava
Dne 15. května 1906 zemřel probošt metropolitní Msgre
Antonín Hora, který věnoval na důstojné obnovení kaple
'sv. Václava na Hradě pražském 100.000-—korun. Oprava

12
PANKRÁCE

13
SERVÁCE

Úterý

14
BONIFÁCE

15
ŽOFlE

ta byla provedena v l. 1912—1913art-hil. l\'. Ililbcrtcm.

Dne 15. května 1895 byla otevřena nezapomenutelná Na
rodopisna výstava za zpěvu chorálu svatováclavského.
Dne 16. května 1597 uvádí se v inventáři kostela sv. Víta
v Krumlově též oltář sv. Václava s příslušnými rouchy.
Dne 16. května 1860, položen základní kámen ke stavbě
kostela sv. Václava ve Spillwille, sta-t Jowa v Sev. Americe.
Dne 16. května 1902 vydáno provolání ke stavbě nového
kostela ve Vršovicích vzácnou prosbou za přímluvu sv.

JANA NEP.

Dne 17. května 1864 narodil se v Jistebníci u Tábora
l—IduardŠitler, kanovník na Vyšehradě, význačný spolu

Pátek

\7a cl ava.

pracovník biskupa Podlahy při shledávání a popisování
památek.
Dne 17. května 1880 na Smečně posvěcen byl u sochy

sv. Jiří na náměstí prapor vzájemně se podporujícího spol
ku >>Viribusunirtisa, kterýžto prapor má. na jedné straně
obraz sv. Václava a na druhé český znak.

Čtvrtek

16
17
PASCHA LA

Dne 18. května 1665 v Roudnici shořel kostel sv. Václava.

Podle usnesení rady městské z 18. května 1897 byla ko
nána mše sv. pravidelně kolem svátku sv. Václava za
český národ v staroměstské kapli radniční.
18. V. 1902 posvěcen v—Pracha'ticích prapor spolku

ranu s obrazem sv. Václava

vete—

18
VENANCE
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KVĚTEN

Dne 19. května 1046 posvětil biskup

119
HODnoži svar.

Šebíř kostel sv.

Václava ve Staré Boleslavi postavený nad kryptou sv.
Kosmy a Damiana (velika dvojlodní basilika) a dosazena
sem kollegiátní kapitula.
Dne 19. května. 1885 psána. v I.oučími báseň „Blaničtí ry
tířia co vřelý projev našich národních tužeb. Otísknu'ta
v »Katolíkua

v ('.l'iicagu 12. X. 1928.

-

Dne 20. května 1928 posvěcen prapor se sv. Václavem

Jednoty Orla v Sudslavi u Brandýsa nad Orlicí.

Pondě"

ŽQ
pouněu sva-r.

Úterý

21
UBALDA

Středa

JULIE

čtvrtek

23

Dne 20. května-1902 zemřel František Xav. Ekert, farář
u I'. Marie Sněžné (narozený 30. X. 1845), autor Posvát

ných míst, popsal a vyhledal četné prameny k dějinám
pražských památek svatováclavských.
.
Dne 20. května 1906 posvěcen prapor Mariánské dnutžiny
studujících v Č. Budějovicích s obrazem P. Marie a na
druhé straně se sv. Václavem a. bl. Campianem.
Dne 20. května 1912 položen základní kámen ke stavbě
nového kostela sv. Václava v Miesbrun v diecési Řezenské.
Datum o>dne 21. máje léta Páně 1718<<nese veliký obraz

sv. Václava na plátně malovaný v obecní kanceláři v Ly
sicích na Moravě, zdobený těž krátkou modlitbou.
Dne '31. května 1825 narozen v Mlýnici, okres Šumperk
na. Moravě. malíř Jan Umlauf. který maloval svatováclav
ská ol'tázi'ní obrazy: v lrlřiměždicírh 1877, v Konojedech 1884
a 1885, ve Vraclavi u Vys. Mýlta atd.

Dne 22. května 1640dána zemským deskám závěť Jin
(li'iclm Černína

0 dne 16- X. 1636. kdež o-dazuje se kostelu

Švihovskěmu (u Klatov) založení sv. Václava 500 kop mí
šenských.
Dne 22. května 1851 narodil se v Beňově u Příbora. arci
biskup Stojan Ant. Cyril, na jehož popud byla pořízena
věrná kopie římského obrazu sv. Václava, v Římě, posvě
cena a dne 4. září 1884 na sv. Hostýn dopravena.
'l'akě posvětil prapor Jednotě sv. Václava. v Brémách.
Dne 23. května r. 1908 při přestavbě »havířskóho<< domu,

č. 24 na náměstí v Čáslavi našel slepý dělník plechovou
krabici s medailony, kde jest svatý Václav vzýván při
kladení základu domu jako »patron celého pořádku ha—
\'ířSkéhOu.

DESIDERIA

Ojedinělé pat'ra-náty sv. Václava — strakonických tezařů
&tumovských kamenářů. Punčocháři a čepičáři ve Strako
ni.-ích (fezaři) mají v kostele sv. Markety ve Strakonicícl'í
prapor z r. 1833se sv. Václavem, a vTurnově kamenáři.

Pátek

Dne 24. května 1894 posvěceny v Pelhřimově prapory
pro »Spolek kovářů a sdružených řemesela a pro »Spolek
obuvníkůa, kteréžto oba prapory jsou zdobeny olejomalbou

24
JANA

25
URBANA

sv. Václava.

.
Podle sdělení ministerstva zahraničních věcí ze dne 24.
května 1928 projevil kardinál dr. Aug. I'llond. polský pri
mas v Poznani, nemalý zájem o svatováclavské slavnosti
v Praze, kterých se zúčastní, & vyžádal si již na konsulátě
ČSR. v Poznani informační materiál o těchto slavnostech.

Dne 26. května. 1504 vydal olomoucký biskup Stanislav
'l'urzo na své diecésany psaný list, v němž uděluje těm,
kdož na udržení stavby, zvonů a klenotů: dómských sv.
Václava něčím přispějí, 40 dní odpustků.
Dne 25. května 1657 zemřel první prelát krumlovský
z Bílenberka, horlivý ctitel sv. Václava, který ve své po
zůstalosti z téhož roku odkázal nadaci na zpívání chorálu
svatováclavského v Čes. Krumlově; v jeho pozůstalosti byl
též cenný obraz sv. Václava
'

29
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Dne 25. května 1872 posvětil moravský rodák Valentin

Vacula kostel sv. Václava v Baltimore. Kostel jako první
farář v Baltimore koupil od luteránů a upravil.
Dne 26. května 1923 navrhuje

Neděle

v mLidových listech“ dě

kan v Divišověu
Blaníka
Ferdinand
postaviti
na
Blaníku
votivní kostel
sv. Václava,
jakoŠmíd
památník
našeho
osvobozeni. O akci 'té vyvinula řada deníků a. listů anketu.
Dne 27. května 1680 pohřben byl v Praze sochař Jan

Jiří Bendel (též Pendl), autor jezdecké sochy nyní na Vyšeliradč. a sloupu svatováclavského u staroměstské mo

ŽŠ
NEISV. TROJICE

Pondělí

stecké věže, nyní (od r. 1847) na rohu křižovn. kostela.

telné,
dřeva
postavené
kapli
sv. Václava
Dne z27.
května
1720činí
se první
zmínkyu ozlatohorního
zdravohojiměsta Jílového.
Dne 27. května 1928 posvěcen v Poděbradech Lázních
zvon mSV.Václava pořízený katolíky lr. mileniu svatovácl.

27
BEDY CT.

Dne 28. května 1915, kdy bylo velezradou mluviti o ko—

rurněsvatováclavské, donuceny byly všechny české“noviny
přinésti provolání na II. válečnou půjčku: »Čechové, vlast
volá! — Láska k vlasti zachránila dědictví svatého Vá

_ clava!
— Upisujte
půjčku, jak
naší
vlasti vyžaduje,
jak válečnou
svatou povinností
jest nebezpečí
každého, kdož
chrániti chce v tomto velikém a historickém okamžiku

dědictví sv. Václava“
E—_.Ffl:rr'r

Uterý

28
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VILEMA
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Dne 29. května 1675 rytíř Ferdinand Robmkáp ze Suché
ve své závěti věnoval startek & ves Damirov k obnovení
fary při kostele sv. Václava v Krchlebech.
Dne 29. května 1885 zemřel pátý český farář v Baltimore

Jan
Vídenka,
který
vedlev zvonů
postavil nový
pěknýrozený
oltář vMoravan,
kostele sv.
Václava
Baltimore,
&
který založil těž kostel sv. Václava v Allegheny.
Dne 29. května 1927 svěcen prapor

rliálkovicích s obrazem sv. Václava.

.Tedno'ty Orla v Mi-

30. V. 1795 postoupen patronát kostela. sv. V. v llodušíně

strahovským premonstrátům.

Dne 30. května 1876 položen základní kámen k nově hu
dovaněmu kostelu sv. Václava. ve Velelibech.

Dnebiskupem
30. květnaa. 1926posvěcena
ve Starédrem
Boleslavi,světícím
generálním vikářem
Antonínem
Podlahou zvonková hra pro věž mariánského poutního
kostela, která "hraje píseň: »Svatý Václave“ a mTisíckrát
pozdravujeme Tehea. Pořizena prel. J. Panlym.
Dne 31. května 1818 narodil se v Hradci Králové \Vácslav

W'ladivoi Tomek, historik svatováclavský.

Dne 31. května 1882 narodil se v Křížkách Václav \'ais.

Středa

29
MAXIMA

Ctvrtek
SQ


BOZIHO TĚLA

Pátčk

ny-ni katecheta v Praze. autor dramatu svatováclavského
>>Kníže<<
četných článků i básní svatováclavských, otiskovaných
va »Dorostua.

Svatý Václav patronem sklenářů. Na svatovácl. praporu

sedmera řemesel ve Dvoře Králové nad Lal). uvedeni jsou
těž sklenári'i.

Od 1. do 23. června 1912 četní kameníci a zedníci pilně

pracovali na opravách klenby kaple svatováclavské na
Hradčanech.
V den Nejsvětější Trojice Boží 1878 Dr. Josef Hoffmann

dokončil
k 251etému
jubileu sv.
trvání
pamětní
knihu
»Studentský seminář
s kostelem
Václava
v Čes.
Budějovi
cích, založený biskupem J. V. Jirsíkem.<<
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den 153-159

ČERVEN

Dne 2. června 1392 položen jest základ k druhé části sva—

tovítského kostela na. Hradčanech.
Dne 2. června 1541ohromný požár, který zachvátil Menší
Město Pražské i Hradčany, zničil hrad pražský, vnikl i do
kaple sv. Václava, kde padly mu za oběť četné památky,
korouhve a dřevěné víko nad lírohem našeho světce.
Dne 2. července 1928 schváleno _—sotva po 11 měsících
od prvého

——
druhé

vydání

»SVHtOVí'llCl.zpěvníku<< od P. 0

Louly, rektora u sv. Kajetána.

3
KLOTlLDY

Úterý

4
FRANT. KAR.

5
BONIFÁCE

čtvrtek

Dne 3. června 1297 slavil král Václav II. založení klá
štera cisterciátského a pasoval tam 240 p_ánů a šlechticů
z Čech na »rytíře svatováclavskéa.
Dne 3. června 1928 posvětil J. M. opat Dr. Dominik Pro
kop z Broumova orelský prapor v Orlové ve Slezsku, který
je též zdoben postavou sv. Václava.
Téhož dne posvěceny v Košířích 3 zvony, z nichž .pro
slřední zasvěcen ke cti sv. Václava.
Dne 4. června 1752 začal se stavěli chrám sv. Václava ve
Vysoké u Mělníka.
Dne 4. června 1848 konaly se u sochy sv. Václava na
Václavském náměstí služby Boží pro Jihoslovany ke slo
vanskému sjezdu do Prahy přišlé. Mši sloužil arcikněz ne
sjednoceného vyznání řeckého Stamatovic, jemuž přislu
hoval ruský kněz z Haliče
Dne 5. (enna 1922 pap nuncius Micara posvětil orelský

prapor s obrazem sv. \atlma

v Příbrami.

Dne 5. června 1704 bylo z velechrámu sv. Václava v 010
mouci odvedeno Rakousku 710 hřiven stříbra
Dne 5. června 1781 byl dostavěn nový farní kostel sv.

Václava na místě bývalé kaple svatováclavské a za požá
rem r. 1760 zničený mariánský chrám v Lukavici.
Dne 4. a 5. června 1923 rozhodovala porota o 83 došlých

návrzích pro soutěž na dukát svatováclavský. I. cenu ob
držel návrh prof. O. Španiela a prof. J. Bendy, II. cenu
návrh sochaře J- Brůhy.
Dne 6. června 1619 pozbyl chrám sv. Václava na Zderaze
14 kalichů, monstranci a 3 pixides na Tělo Boží, za, což
osada nabyla 3 baráky. (Viz článek Z. Wintra: Vandalství
v kostele sv. Václava na Zderaze,)
Dne (3. června 1057 byl obnoven kostel sv. Kosmy a Da

miana na Slovanech, založený dle tradice sv. Václavem
Dne 6. června 1837 v Rokycanech narozen Ferdinand Jo
NORBERTA B. V.

sef Lehner (1-1. března. 1914 na Vinohradech), který zjistil

a popsal řadu památek svatováclavských z doby gotické.
Dne 7. června. 1092 paní Joh. Terezia Leopoldina Donato
va., rodem hraběnka z Vrbna,- edkazala na- smrtelné posteli
konventu sv. Václava v Opavě 200 zl. na fundaci.
Dne 7. června 1848konala se v Lázních svatováclavských
schůze lidu, po níž následovaly krvavé letnice.
Dne 7. června 1925 posvětil kancléř Msgre Frant. Kutnar
z Hradce Králové 5 zvonů ve Veliši u Jičína, z nichž nej—
NEJSV. SRDCE PÁNĚ větší posvěcen ke cti svatého Václava a sv. Jindřicha.

Pátek

7

MEDARDA

Dne 8. června 970 (dle Poselkyně starých příběhů od
kněze řádu křižovníků Beckovského) rozhodl se kníže Bo
leslav založiti kostel sv. Václava na Proseku.
()d 6. do 8. června 1757 pruský král Bedřich II. dal beze
všeho strategického účelu, jedině aby krásnou stavbu vele
chrámu sv. Víta zničil, vypáliti 23.000 ohnivých pum &
jiných střel, čímž velechrám & kaple sv. Václava strašně
poškozeny; chrám nesčetněkráte chytal, ale neohrožení
ochránci vždy plameny udusili.
'
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Dne 9. června 1715úplně vyhořel farní kostel sv. Václava
v Rousínovci.
Dne 9. června 1853 udeřil do svatováclavského kostela
v Hrusicích, ve vikariát-u černokosteleckém, blesk a odra
ziv na severní straně omítku. objevil krásný románský
portál z počátku 12. století.
Dne 9. června 1886 posvěcen veliký zvon sv. Václava
pro farní kostel sv. Václava v Nebušicích.

Dne 10. června 1348 položen základní kámen ke stavbě
hradu Karlštejna co nedobytné pevnosti na ochranu koru
ny svatováclavské.
Dne 10. června 1681 na památku konsekrace oltáře sv.
Kříže arcibiskupem. Janem Fridrichem hrabětem Valdštý
nem v chrámu sv. Václava. ve St. Boleslav/i vydána rytina
dle Jana Onghersa »Smnt sv. Václavaa.
Dne 10. června 1883 založil konferenci sv. Václava na
Král.. Vinohradech poštovní revident Vilém Engel.
Dne 11. června 1848 měl sloužiti před volbami do říš

ského sněmu svatojindřišský farář mši svatou před sochou
sv. Václava na Václavském náměstí. Nemoha se zúčast
niti, byl zastoupen o 11. hodině farářem Janem Arnoldem.
Ihned po mši sv. následovalo neblahé svatodušnf krve
prolití.
Sv. Václav protektorem vlasteneckých zpěváekých spol
ků. Dlouhá řada pěveckých spolků z let 60. a 70. měla na
praporech obraz sv. Václava noh korunu svatováclavskou.
Dne 12. června 1619 převezena svatováclavská koruna
opět k sv. Vítu do Prahy z Karlštejna. kde od doby stavov
ského hnutí proti Ferdinandovi II. byla přechovávána.
Dne 12. června 1881 posvěcen prapor spolku hasičů
v Chocni se sv. Václavem. Tamvžemají obrázek sv. Václava
též na. stříkačce.
Dne 12. června 1927 posvěcen v Pardubicích orelský
prapor s obrazem sv. Václava.
Dne 13. června 970 pol-ožil kníže Boleslav vlastní rukou

první kamen ke stavbě kostela sv. Václava na Proseku.

Pro den 13. června a 18. září 1715 uděleny byly plnomoc

ně odpustky návštěvníkům kaple v Lažanech u Přeštic,
zasvěcené sv. Václavu a sv. Antonínu Paduánskému.

©
PRIMA

10
MARKÉTY KR.

Úterý

11
BARNABAŠE AP.

Středa

12
BASILIA A DRUHU

Čtvrtek

13

Dne 13. června 1926 posvětil 3 zvony v Pečkách na dráze
prelát Msgr. Dr. Iv'r. Hrubik, z nichž největší »Sv. Václava.
_Dne 13. června 1926 posvěceny v průčelí kostela sv. Amto ANTONÍNA PAD. V.
nína v Praze VII. dvě sochy sv. Václava a sv. Ludmily.

Léta Páně 1131 dne 13. června u přítomnosti vévody So
běslava a jeho manželky vysvěcen od veledůst. opatrov
níka svého biskupa Jindřicha chrám svatovácl. v Olomouci.
13. Vl. 1923 posv. pra'por Orla ve Vlkanči u Gol. Jeníkova
Dne 14. června 1391 připomíná se v nadání Ctibora z By

šic kostel sv. Václava v Liblici na Mělnicku.
Dne 14. června 1798narozen František Palacký, na jehož
popud opraven kos-tel sv. Václava na Brůdku, socha sv.
Václava z bronzu postavena v Národním museu atd.

Pátek

14
BASILIA V.

Dne 15. června 1658 vdova po vítězi bělohorském Maxi

miliánu, kurf. bavorském, Marie Anna požádala po druhé
() ostatek sv. Václava pro Oberlauterbach v Horních Ba
vořích & připojila k svému listu memorial faráře Schro
benhausenského s několika tištěnými zprávami o zázracích
a milostech, jež se tam na přímluvu sv. Václava udály.

15

Dne 15. června 1924 posvěceny pro farní chrám v Boro—

vanech 3 zvony, z nichž největší zasvěcen a ozdoben sv.
Václavem.

32
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lé
BENNONA

17
ADOLFA

Úterý

18
MARKÁ A MARC.

Středa

19

©2112er

Dne 16. června 1596 datován jest list papeže Klementa
VIII. proboštu Jiřímu Bartoldovi Pantanovi z Breitenber
ka, aby ve svém erbu mohl užívati obraz sv. Václava.
Dne 16._června 1859 dostavěn nový kostel sv. Václava
v Schreibendorfu u Mittelwalde v Kladsku.
Dne 16. června 1860 narodil se ve Vrchlabíináboženský
řezbář Kastner, kntcrý řezal několik oltářů se sv. Václavem;
český oltář, nyní ve Šternberské kapli v Plzni, byl vysta
ven na světové výstavě v Paříži.
Datem 16. června 1870 datován jest cechovní prapor pe—
kařů v Blatné, zdob. na jedné straně obrazem sv. Václava.
Dne 17. června 1860 posvětil P. Josef Bronkava, farář
z Dobřan a jaroměřský rodák, bohatý barokový oltář v dě
kanském kos-tele sv. Mikuláše v Jaroměři.
Dne 17. června 1927 Dr. Antonín Mikala činí v »Národní
politicea návrh, aby na Peti'íně byl postaven Schnirchův
pomník sv. Václava ve velikých rozměrechpaby dominoval
celé Praze.

Dne 18. června 1916 posvěcen v Praze na kněze Jaroslav
Beneš, chovanec papežské koleje v Římě, který vydal pri
miční oznámení s pěknou kresbou svatováclavskou od ma
líře L. Nováka.
Kdyz dne 16. června 1848 chystala se městská. garda
v Chrasti u Chrudimě :táhnouti na pomoc Praze, dal ji 1'.
Jos. Lebeda po vzletném proslovu požehnánř po němž vše
mi přítomnými .zpívan choral »Sv. Václave<<.

Dne 19. června 1909 otevřeno museum v Mladé Boleslavi
v restaurované budově bývalého chrámu sv. Václava, sla
tem zrušeného.
Dne 19. června 1927 posvěceny pro kostel »)Ubčtovaní P.

Mariea u Redemptoristů v Českých Budějovicích 3 zvony,
7.nichž jeden ozdoben sv. Václavem, sv. Janem Nepomuc
kým a napisem: »Vévodo Václave, se sva'tým Jenem N.,
GERVASE A PROT. M. orhrm'ile národ náš před bludů klamemla

Čtvrtek

20
SILVERA PP. A M.

Pátek

21
AL OISE Z G.

22
PAULINY

Dne 20. června 1695 konsekroval dopoledne vratislavský
biskup hlavní oltář ke cti sv. Stanislava a sv. Václava. ve
Svídnici v nynějším Pruském Slezsku.
Datem 20. června 1708 počíná. dlouhý napis na velikém
zvonu s pěkným reliefem sv. Václava a s erbem města
Sušice pro děkanský chrám,
Dne 20. června 1722 zemřel v Praze Kryštof Dienzenho
fer, stavitel barokových svatyň (v Činěvsi, Broumově atd.).
Dne 21. června 1848 narodil se v Praze slovutný tvůrce
pomníku sv. Václava na Václavském náměstí J. V. Mysl
bek, autor tympanonu se sv. Václavem nad hlavním vcho
dem kostela sv. Ludmily na Vinohradech a jiných soch
svatováclavských.
Dne 21. června 1925 ve Volenicích v Pošumaví osiřelý
zvon »Petr Pavela vítal nové druhy „Václavaa a »Ludmi
lua, jež ke svěcení provázelo 150 družiček a nekonečný
průvod lidu.

Dne 21. června 1925 pap. nuncius Marmaggi posvětil při
polní mši sv. před kostelem sv. Prokopa na Žižkově prapor
orclský s obrazem sv. Václava.
Nápis na zvonu ve Mšené: „Po hrozném požáru r. 1867,
22. června, ulit ke cti & chvále sv. Václava-.a
Dne 23. června 1391 potvrdil sv. Jan Nepomucký kněze
Petra z Libčan za oltář-nika k oltáři sv. Václava a sv. Lud
mily v České Lípě.

ČlElRVlEN
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Dne 23. června 1652 narodil se ve Spišské Sobotě sochař
Jan Brokoff, spolutvořitel sochařského baroku Karlova mo

stu, autor svatováclavských sochrna koleji v Litomyšli, na
morovém sloupu. hradčanském atd.

Dne 23. června 1892 naladil se na. Vinohradech Dr. Alfred
Fuchs, autor četných článků novinářských o sv. Václavu.
Dne 23. června 1912 posvětil Msgre František

Šulc 7.

Hradec Kral. prapor se sv. Václavem orelské Jednoty v T)“
nišli nad Orlicí.

23
EDELTRUDY

Dne 24. června 1869 narodil se v Pelhřimově Jan Pauly,
kanovník staroboleslavský, na jehož popud zřízena ve Sta

ré Boleslavi zvonkova hra, která. hraje choral »Sv. V.!<<.

Dne 24. června 1912počato s kladením dlažby a osazením
stupňů v kapli sv. Václava v dómě svatovítském.
Dne 2/1.června 1923 posvěcen v Čes. Budějovicích prapor
Jednoty čsl. Orla s obrazem sv. Václava.
Dne 24. června 1923 posvěcen prapor zemské rady ()rla
ve Vídni. Návštěva hostů 2 ČSR. byla polic. zakázaná.

Dne 25. června 1922 byl svěcen prapor katolické mládeže
s obrazem sv. Václava v Bratčících na Čáslavsku.
Dne 25. června 1923 po prvé zasedal za předsednictví
p. biskupa Podlahy a za účasti: Dra V. Jandy, V. Schoen

borna, Dra I—Irachovského, P. Boháče, dp. Klementa, Gry
garové, Rozsypalové a Dra Hronka Výbor pro oslavu mile—
nia svatováclavského v Praze, který převzal na sebe ne

zišliio'uapniei pro důstojné a nábožensky prohloubené
oslavy tisícího výročí smrti sv. Václava.

Dne 26. června 1763 po přestavbě byl posvěcen kostel
sv. Václava ve Velešíně pražským světícím biskupem
Janem Ondřejem Kaysrem.
Dne 26. června 1910 posvětil biskup královéhradecký Dr.
Josef Doubrava sochu sv. Václava před kostelem ve Stu
denci (pol. okres Jilemnice), pořízenou nákladem pí. Ce
cilie Tomášová. Sochu tesal Ignác Tomáš, sochař v Ho
stinném. Scchu dala opravili s protější sorhousv. Ludmily
paní Marie vdova po 1- Karlu Tauchmanovi roku 1926.
Dne 27. června koná se památka, kdy sebrány kosti sv.
Václava.
Dne 27. června 1866 při srážce pruského vojska s rakou
ským u historického kostela sv. Václava na Dobeníně
pruský granat, na sta kusů rozmetal památný obraz svato
václavský, malovaný Hellichem roku 1853.
27. června 1880 posvěcen cechovní prapor živnostníků
v Bubovicích s obrazem sv. Václava.
Dne 27. června 1926 posvěcen prapor Orla na Velehradě.

Dne 28. června 1260 datuje se zázrak uzdravení dívky
Alžběty v Praze na přímluvu sv. Václava.
Dle dopisu z 28. června 1654, psaného v Bruselu, arcivé
voda Leopold a arcibiskup olomoucký míní na popud po
staviti při arcibisk. chrámu olomouckém kapli k poctě
Panny Marie a sv. Leopolda. Ke stavbě ale nedošlo.
Dne 28. června 1910 uslavil se v obci Ohermarktu v
biskup. diecési Můnsterské ve Vestfálsku vzdelavaci spo

24
NAR. JANA KŘTIT.

Úterý

25
IVANA

Středa

JANA A PAVLA

čtvrtek

27
LADISLAVA

Pátek

28
IRENEA B. A B.

lek >>S\;.Václav-<<.Stanovy spolku schválil biskup Herman.

Dne 29. června 1751posvěcen mariánský sloup v Poličce,
jenž je zdoben též cennou sochou sv. Václava.
Sobota
Dne 29. června 1901 narodil se v Černilovč u Hradce
Králové Václav Pavlík, autor obrazu »Sv. Václava, vyda
ného Sdružením katolické mládeže, obrazu svatováclav
ského v Lidovém domě v Nuslích atd.
Dne 29. června 1927 otevřena svatováclavská výstava
v Plzni, uspořádaná dp. Aloisem Černým, kaplanem v Dý PETRA A PAVLA
šinč, a Lad. Lábkem, správcem národopisu. musea v Plzni.

29
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Dne 30. ("-ervna 1131 svě-cen v Olomouci Chrám svatého
Vaclava.
30. června 1775 dle nadační listiny ze dne 3. června 1775
koná. se v oktávu sv. Václava pobožnost u sochy téhož
světce na náměstí v Tovačovč na Moravě od kostelních
chudých.

PAM. SV. PAVLA

Dne 1. července 1646 kardinál

1
THEOBALDA

Harrach vysvětil obnove—

ný chrám a. klášter sv. Václava na Zderaze v Praze.
Dne 1. července 1922 udělena první cena Svolinskému
za zvon svatováclavský při soutěži návrhů na zvony,
uspořádané na podnět Památkového úřadu.
'
Dne 1. července 1923 posvětil infulovaný probošt z Jindř.
Hradce Jan Vacek 3 nové zvony v Kumžaku, z nichž nej
větší, věnovaný památce padlých vojínůi ve světové válce
1914—1918,je ozdoben obrazem sv. Václava.

Úterý

NAVŠT. P. M.

3
HELIODORA

čtvrtek

4
PROKOPA 0.

Pátek

5
CYRILA A METI'I.

ISAIÁŠE
Stát. památný den lana Husl

Dne 2. července 1917 rekvirován

577 kg těžký zvon »Sv.

Václav“ v Kralupech nad Vltavou, lítý A. Diepoldem
v Praze r. 1895. Zdoben byl nápisem z chorálu svatová
clavského.
'
Dne 2. července 1921 odebrala se komise »Křestanské
akademie<< za vedení kanovníka E. Šittlera. architekta
Kamila Hilberta, inž. J. Dostálka s profesorem Plečníkem
& j. na vrch Blaník, aby tu projektovala důstojný památ
ník svatováclavský, který vytkl si postaviti katol. dorost.
Dne 2. července 1687 posvěcen farní kostel sv. Václava
v Choustníku.
Dne 3. července 1887 vysvěcen na novém místě posta
vený kostel sv. Václava v Omaze. Pozemek, kostel, fara,
škola při něm stály 18.000 dolarů. Starý malý kostel sv.
Václava. prodán za 9000 dolarů.
Dne 3. července 1921 svěcen byl prapor se svatým Vacla
vem pro sdružené katolické spolky v Kohylnici známým
českým Mezzofantim Aloisem Koudelkou v Praze.

Dne 4. července slaví se svátek svatého Prokopa. spolu
patrona země České,-který neobyčejně často bývá zobra
zován na oltářích, mramorových sousoších & jinde v druž
nóm přátelství se svatým Václavem. Zvláště v místech
hornických došli tito dva světci společně úcty mezi lidem.
Dne 4. července 1752 začal se stavěti nový kostel sv. Vá
clava ve Vysoké na Mělnicku. Původní dřevěný kostel

připomíná, se již r. 1384.
Dne 4. července 1895 svěcen kostel sv. V. ve \Vahoo v Am.

Dne 5. července 1436 kališníci zpívali chorál svatová
clavský při prohlášení kompaktánt basilejských na námě
stí v Jihlavě.
Dne 5. července 1925 posvěceny 4 zvony pro chrám sv.

Cyrila a Metoděje v Karlíně. z nichž druhý pojmenován
ke cti sv. Václava. Váha 621 kg. tón ais.

Dne 5. července 1928 dokončil Dr. Jan S. Kolár a Josef
Munclinger filmovou epopej o prologu & 5 dílech „Svatý
Václava.

Dne 6. července 1414 upálen Jan Hus. který vnitřně lnul
ke sv. Václavu a jeho život obdivoval. Zachována jsou
jeho dvě kázání 0 svatém Václavu, z nichž jedno má
motto: »Chceš-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a
následuj mnea.
_
Predella z oltáře sv. Kříže v Chrudimi asi z roku 1500
zdobena iest malbou sv. Václava. sv. Ludmily, sv. Prokopa
a. Jana Husa. Na zbytcích archy z 16. věku v obrazárně v
Roudnici jest také sv. Václav a Jan Hus.
'
3:3
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Bulou ze dne 7. července 14-00papež Bonifácius IX. při

vtělil kostel sv. Václava v Netolicícli cisterc. klášteru ve
Zlaté Koruně.
Dne 7. července 1902 schválila rozpočtová komise sněmu
kral: Českého opatření modelu a odlirtku sousoší sv. Vá
clava před zemským (nyní Národním) museem v Praze
nákladem 57.000korun. (Poslanec dr. Pippiclr) Zemský vý

bor navrhl, aby tato položka byla dána do rozpočtu na rok

Neděle

7
VILIBALDA

1902. a aby se sněm usnesl, že povoluje náklad 350.000 l\'.

Dne 8. července 1884 schválila městská rada postavení
soch českých sv. patronů na konsoly arkýřové kaple na
staroměstské radnici pražské. Pod baldachynem mezi
prvním a druhým oknem orloje jest sv. Václav dle mo
delu Seelingova pro Prašnou bránu.
V době od 8. července až do 20. VII. r. 1912 byla sesta

vena oltářní tumba nad hrobem sv. Václava, která v “roce
1911 byla rozebrána při pátrání a zkoumání hrobu svět
cova.

ALŽBĚTY KR.

!

Dne 8. července 1916 uveřejnil Dr. Luksch monografii
v »Leitmeritzer Zeitungm »Zum Jubilaum (ler Wenzels
kapelle in Leitmeritza.

Úterý

Dne 8. července 1923 posvěceny zvony ve Velešíně, z nichž

jeden nese reli-efy sv. patronů českých a na prvním místě
sv. Václava. Český nápis na něm hlásá: »Boha za nás
proste, dědictví otcův nám zachovejte. patronové naši!<<
Dne 9. července 1834 narozen v Praze básník Jan Ne
ruda, autor malostranské povídky »Mše svatováclavskáa.
Dne 10. července 1694 byly na Stochově, legendárním ro
dišti sv. Václava, posvěceny 3 zvony pro farní kostel sv.
Václava, pořízené náklady Jiřího Afamem a jeho zbožnou
paní J. 2 Martinier, z nichž největší ulit ke cti sv. Václava.
Dne 10. července 1791 narodil se v Hořeňovsi u Dvora
Král. nad Labem Václav Hanka, bibliotěkář, objevitel ně

kterých literárních památek svatováclavských.

VAVŘINCE Z BR.

Středa

10
7 BRATŘÍ

Dne 10. července 1866 usnesl se místní výbor ve Svratce
postaviti uprostřed náměstí sochu sv. Václava. Socha ta
byla postavena r. 1868 a posvěcena na den sv. Václava.
Současně oslavovalo se povýšení osady Svratky-na město.
Dne 11. července 1892 posvěcen h_vl hrot, křížové růžice,

kterouž byla dokončena stavba. věže kostela sv. Lunclmily
na Král. Vinohradech.

čtvrtek

11
PIA I. PP. A M.

Dne 12. července 1260 za přispění sv. Václava

zvítězil

Přemysl Otakar II. u Kressenbrunu nad králem Belou IV..
kterážto zpráva zachovala se v archivu kapituly svato
vítské a otištěna Balbínem v »Miscellaneaa.
V červenci roku 1877 obětavostí biskupa Jakuba O'Con
nova založena Česká osada sv. Václava v Omaze, ve státě
Nebraska. (Omaha : Brána Západu ve Spojených stá
tech severoamerických.) Kostel a škola postaveny na místě
bývalé české tančímy.
'

Pátek

12
NABOR. A FEL.

Dne 13. července 1684 byla zničena ohněm kaple sv.
Václava v Broumově, postavená v roce 1676 opatem To
mášem Saxtoriem pro bohoslužby latinské studentské kon
gregace.

'

'_

'

V červenci 1917 ve vídeňském parlamentě Dr. M.
Hruban úvodními slovy: „Sv. Václave, nedej zahynouti
nám...“ činí dotaz na vládu, zda bylo zahájeno jednání
o mír.

13
MARKĚTY

29 oTÝDEN,den 195-201
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Dne 14. července 1846 narodil se ve Stankově malíř Josef

'
Nedele

Mathauser; autor oltářního obrazu sv. Václava v Chotusi
cích roku 1881a jiných obrazů svatovácl-avských.

114.

sv.
Msgrem
J. Kandlerem.
pod Václava
du_l)em ve
Stochově,
domnělém děkanem
rodišti sv.Slánským
Václava.

Osmou neděli po sv. Duchu 1887 posvěcena byla socha

Každoročně ve výročí tohoto svěcení putuje tam lid.

BONAVENTURY

Pondeli

_

15
JlNDŘlCHA cís. A v.

úterý

16
P. MARIE KARM.

Středa

17
ALEX. VYZN.

Dne 15. července 1415 dosazen byl na plebánii

Vojtěch.

'

18
KAMlLA 2 L.

'

Dne 15. července 1928 prelát Msgre Vyvléčka ?. Olomouce

posvětil orelský prapor se svatým Václavem ve Vyškově.
Obraz sv. Václava maloval prof. lleller z Kroměříže.
16. července 1926 rozvinula »Podpůrná jednotaa
v Berouně opravený svůj prapor. zdobený na jedné straně
sv. Václavem, na druhé straně sv. Ludmilou. Původní
prapor této jednoty s těmiže emblómy byl církevně po

' . Dne

svěcen
Dne 16. července 1923 zemřel ve Štěkni český spisova
tel Karel Kltt-stermann, který dva. dní před .svou smrtí po

depsal manifest svatováclavských juhilejních oslav.

Dne 17. července 1614provedeno bylo slavně k poctě)do Olo

mouce zavít—avšíhoarciknížete. Ferdinanda drama o sv. Václ.,
které neslo latinský titul: »S. \Venceslaus, Martýr, Boh.
Mr-rav. patronus tragoedia. quinque actnm versihus conci
nuata ct a iuventutea. Autorv h_vlitří jesuitě: Leonard Clas
soviciso Jiří Dingonancr a ll.-"'cl Ícidlhuhcr. rodilv Čech.
Dne 17. července 1758 narodil se premonstrát B. J. Dla
ljaě, autor

>>Slovniku umělců<<_ který

zaznamenal

hojně svaztováclavských památek.

čtvrtek

sv. Vá

(flava ve Veliš-ipodáním Čeňka z Veselí a Vartenberka p.

Boček, klerik, syn Ctibora ze Zábrdovic u Křince.
Dne 15. července 1928 posvěceny v Čerhovicích na, Mo
ravě zvony sv. Cyril a Methodčj, sv. Václav a zvon sv.

V červenci r. 1866 byly po celých Čechách

prvně

za vpádu

pruského rozhazovány letáky: »Pláč koruny Svatováclav
skéa.

!

'

V červenci roku 1878 počato se stavbou kostela svatého
Václava ve VVahoo, start Nebraska \'e Spoj. státech amer.
Farní chrám v Radonicích nad Ohří obdržel u příleži
tosti kněžského jubilea 18. července 1926 od svého faráře
Bedřicha Kosaře zvon svatova'iclavslcý.

Dne 19. července 1382 dal biskupy Petr III. (příjmením
Jclítol na prosbu tohdcišího kapi'tul. děkana a celé kapi
tuly 40 dní odpustky všem těm. kteří v milosti Boží jsou
& velechrám sv. Václava v Olomouci navštíví a zde před
některým oltářem se pomodlí 5 Otčenášů a Zdrávas.
Dne 20. července 1497 byla vysvěcena od biskupa po
znaňského kaple ke cti sv. Ladislava a sv. Václava za
VINCENC. Z PAULY kutnohorského mincmistra Jana Horstorffera z Malešic ve
Vlašském Dvoře v Kutné Hoře.

Pátek

19

Zvon v Sušici s pěkným relief-em sv. Václava na plášti
jest datován

20
JERONYMA

nápisem:

»Anno 1708. Die 20. VII.<<

Dne 20. července 1769 svolila arcibiskupská konsistoř
v Praze, aby kaple sv. Václava v Lukavci. pol. okres Pel
hřimov, byla. přestavěna na farní kostel místo kostela
Nanebevzetí P. Marie.
Dne 20. července 1901 zemřel v Praze architekt Antonín
Barvicíus, stavitel basiliky sv. Václava na Smíchově.

ČERVENEC
Dne 21. července 1848 narodil

394 TÝDEN,den 202-208
se v Praze sochař J. V.

Myslbek, tvúxrce sochy sv. Václava na. Václavském námčstí v Praze, tympanonu se sv. Václavem a sv. Ludmilou
nad hlavním vchodem do chrámu sv. Ludmily na Král.

Vinohradech
a jiných dčl zsvatováclavských.
Svatyně svatováclavské
XVI. věku:_ll. 1504 kaple na

llrádk-ue v Kutné Hoi-e; r. 1508 obnoven kostel v Kozoje
den-h a opraven kostel v Naumburce nad Sálou; r. 1512—17
kostel v Hustopečí na Moravě; 1520 nově postaven po po
žáru 1517 kostel v Naumburce nad Sálou atd.
Dne 22. července 1707 zemřel náhlou smrtí bývalý rych

tář Václav Kosištč v Jaroměři. na památku čehož dala

jeho dcera mříditina bráně mezi děkanským kostelem nad
průjezdem jízdeckou sochu sv. Václava
Dne 22. července 1815 v Korouhvi u Poličky narodil se
J-osef Ehrenberger, vyšel'n-adský kanovník, šiřitel úcty sva
továclavské. Horlil pro ospravedlnění matky sv. Václava,
německý-mi legendisty líčené jako nepřítelkyně národa &
církve.
Dne 22. července 1865 lehlo popelem městečko Švihov

u Klatov — kostel sv. Václava však byl zachráněn.

Dne 23. července 1882 farářem lidickým Jos. Sirúčkem
posvěcena obnovená kaple sv. Václava v Knčževsi na,

Nápis napol.
zvonu
Václava v PisařOvě: „\" krvavé seči
Slánsku,
okressv.Smíchov.
národů padl můj předek. Já znovuzrozený bratr jehojásati
cln-i s národem osvobozeným. Hlas můj af. zalétá. do dalav

_ 

NGČBIG

211
ANAKLETA

Pondělí

MARIEMAGD.
_

Uterý

3
_

APOLINAŘE B,

'lasti, by věren zůstal národ víi'e otcův.a
Dne 24. července 1831 zemřel arcibiskup Rudolf Jan, kte

rý získal si nehynoucích zásluh o velechrám sv. Václava
v Olomouci. Za jeho péče ulit též nynější neivčtší zvon

Středa

v republice >>Sv.Václava, na 150 centýřův těžký.

Dne zpěváckého
24. červencea1863
byly potvrzeny
č. 42.322stanovy
hudebního
spolku pod
Svatováclavského
v Sušicích, který povstal přičiněním řiditele škol Václava
Kratochvíla; měl 30 údů účinkujících, 50 přispívajících a
4 čestné.

24
KRISTINYRAM.

Dne 25. července 1109 byly vloženy ostatky sv. Václava

do oltáře sv. Klimenta a sv. Jiří v Solnohradč.

Dne 25. července 1757 svět. biskup Zdeněk Jiří Chřepický
z Modliškovic posvětil obnovený hlavní oltář sv. Václava

v kostele na Zderaze (nápis tamže pod kruchtou) v Praze.

. Dne 26. července 1670 vyhověl papež Kliment-X. žádosti
císaře Leopolda I., aby svátek sv. Václava slavil se jako
polodvojný.

Dne 26. července 1725 v 8 hodin s poledne, to jest na sv.

Annu. když na mračna zvonřli. roztloukl se aneb pukl
veliký zvon sv. Václava v Kouřimi.
Dne 26. července 1863 narodil se v Břesovicích u Prostě

ženských.
má v rukopise
drama autor
»Sv. povídeknáboVáclava.
jova Frant.který
Valoušek,kněz
a senátor.
Dne 26. července 1025 posvěcen opolský prapor se sv.
Václavem ve Vodňanech; na památku vydány pohlednice
s obrázky tohoto praporu

Dne 26. července 1927 schváleno církevní vrchností první

vydání »Svalovácl. zpěvníktm sestavenóho l'. 0. Loulou

(). S. B.. rektorem u sv. Kaietána.
Dne 27. července 1771 »stalo se dohodnutí mezi majitelem

dvoru
RadlíkJílového
panem Kašparem
Grausem
torem mčsta
Jiřím Miillerem,
že amupanem
obec primádá po
volení, by stavěl na pozemku do obce vybíhajícího ale že
má za to býti povinen jako náhradu dáti 1 korec pole,
který ke kapli svatováclavské se připojila.

38

čtvrtek

25
JAKÚBAST. AP.

Pátek

26
ANNY.MATKYP.M.

sabota

27
PANTALEONAM.

3114 TÝDEN, den

28
lNOCENCE PP. A M.

29
MARTY P.
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Dne 28. července 1420 byla korunovace korunou svato
václavskou Zikmunda, ze které týž potom použil některých
skvostů na plat svému vojsku.
_
Dne 28. července 1740 položen základní'kámen k nyněj
šímu farnímvu kostelu sv. Václava v Horních Krutech
u Kouřimě; kostel jako farní připomíná se již r. 1384.
V červenci 1901 dokončil J. Kalousek svoji pro onu dobu
významnou publikaci »Obrana sv. Václavam
Listem ze dne 29. července 1389 udělil papež Urban VI.
40 dnů odpustky všem kajícníkům, kteří přispějí na opra
vu požárem poškozeného chrámu sv. Václava v Olomouci.
Dne 29. července 1647švédská koule prorazila střechu ko
stela sv. Václava na Zderaze,.
Dne 29. července 1675děkan metropolitní kapituly Tomáš
Pešina benedikoval na hradě Okoři jesuity znovuzřízenou
kapli sv. Václava, jež byla předtím dlouhý čas opuštěna.
Dne 29. července 1928 posv. zvon sv. V. v Krucemburk-u:.

Úterý

30

Dne 30. července 1777 vyhořelo město i kostel sv. Vá
clava »Na Rabštýněa v Kostelci nad Orlicí.
Dne 30. července 1815 narodil se v Praze Karel Javůrek,
historický malíř, žák Tkadlíkův; maloval r. 1841 obraz »Sv.
Ludmilaa a »Drahomíra nad mrtvolou sv. Václava.
Dne 30. července 1867 vyhořel při požáru města kostel sv.
Václava v Schónsee v diecési Rezenské, připomínaný již

ABDONA A SENĚNA ve 12. století.

Středa

31
IGNÁCE Z [. V.

Dne 31. července 1495dotíštěn Pasionál s životopisem sv.
Václava, s dřevorytem smrti sv. Václava & kresbou, kterak
sv. Václav roznáší chudým ženám dříví.
Zachované svatováclavské zvony z prvé pol. XVI. věku:
7, r. 1506 D. l'oi-i'nply a. Kaňk

u Kutné

Hory,

7. r. 1518

v Naumhurce nad Sálou, z r. 1521 Michalovice a. Holostře
vy, 7. 151530 Svratka Radešín-slul, z r. 1532 Kydliny, Z r.

1535 Kmetiněves a Obora., z r. 1536 Roudnice, z r. 1537
Vysoká vu lvlělníka, z r. 1538 Krchleby, z r. 1542 Kukleny,

Dne 1. srpna 1363 činí se první zmínka o kostele sv.
Václava v Litoměřicích v pražských koníirm. knihach.
Dne 1. srpna na památku vítězné bitvy nad Turky u sv.
Gotharda r. 1664 dal hrabě Leopold Vilém“ z Badenu sta
věti a rozšířiti bývalý poutní kostel sv. Václava u Blšan.
Dne 1. srpna 1674 byl pohřben Karel Škréta, autor pře
četných a vysoce cenných obrazů svatováclavských.
PETRA V OKOVECH
Dne 1. srpna 1875 vysvěcena obcí vystavěná poutní kaple
sv. Václava v Mokrosukach, pol. okres Sušice.

čtvrtek

1

Pátek

Dne 2. srpna 1508 vladyka Mikuláš Petrlík ze Strádova
učinil nadání pro oltář sv. Václava v Krumlově věnovav
mu platy ve vsích Lhotě, Peterovících a jinde.
Dne 2. srpna 1628 vysvěcen nově postavený Polyxenou
?.Pernštejna a jejím manželem Zdeňkem Vojtěchem z Lob
kovic kapucínský klášter s kostelem svatého Václava
v Roudnici.

ALFONSA Z LlG. C. U.

3
NAL. ŠTĚPÁNA

Dne 3. srpna 1374 vydal olomoucký biskup Kundrat list
na své diecésany, v němž uděluje hojně milostí duchov
ních těm, kteří přispějí na rozšíření chrámu sv. Václava
v Olomouci.
Dne 3. srpna 1664sděluje z Klatov Boh. Balbín proroctví
() svatém Václavu.
Dne 4. srpna. 1921 olzdržela imprimalur knížeřka vydaná
v Praze 11 V. Koli-hy k oslavám

smrti sv. Ludmily.

1000. výročí mučednické

39
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Dne 4. srpna 1381 vysvěcena světícím biskupem Jindři
chem Vladiměrským ke cti sv. Václava, sv. Víta, sv. Voj—
těcha, sv. Zikmunda a sv. Ludmily arkýřová. kaple na na
roží staroměstské radnice v Praze.
Dne 4. srpna 1881 oslavováno na staroměstské radnici
v Praze pětisté výročí tohoto posvěcení.
Dne 4. srpna 1857narodil se v Kutné Hoře církevní ma
líř, profesor Felix Jenewein, který maloval obraz svatého
Václava, nyní v Uměl.—průmyslové škole v Praze.

Dne 5. srpna 1420 zapálili Táboři klášter Zderazský
v Praze, a kostel i faru sv. Václava na Zderaze uchvátili.
Dne 5. srpna 1790 vrácena svatováclavská koruna do
Prahy, kterou Marie Terezie dala odvézti do Vídnězobavy,
aby se neopakovala snad nějaká korunovace.
Dne 5. srpna 1928provedena veliká. hra o sv. Václavu dle
Křišťanovy legendy na náměstí v Novém Městě na Moravě
za Spoluúčinkování všech místních spolků; hry zúčastnilo
se přes 200 účinkujících.
Dne 5. srpna 1909 zahájena na Velehradě akad. bohosl.
chorálem svatováclavským.
Dne 6. srpna. 1883 vmístnosti čtenářského spolku svatého
Václava v Milwaukee v Americe na poradě katolíků došlo
za předsednictví důstojného pána L. Suchého k založení
osady sv. Václava v Milwaukee, jako druhé katolické
farnosti v rozlehlém tomto městě.
Dne 6. srpna 1909 dokončil profesor Kastner vyšehrad

4
DOMINIKA V.

5
P. MARIE SN.

Úterý

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

ský oltaí- s českými sv. patrony a sv. Václavem.

Dne 7. srpna 1729 posvěcena. druhá. stavba kostelíka
st. Václava v Broumově (zničená požárem 1684), stavěna Kil.

lgn. Dientzenhofeíem

Dne 7. srpna 1904 posv. nový oltář sv. V. v Tchořovicích.

Dne 7. srpna 1914 předložila adresu ruskému caru Miku
láši II. v Kremlu deputace ruských Čechů, jež tlumočila
cesty a tužby českého národa a končila slovy: „Nechť
zazáří svobodna a neodvisla koruna sv. Václava v paprs
cích koruny Romanovců

. . .<<

Dne 8. srpna 1715 uzav-řena s Janem Dientzenhoferem
smlouva na stavbu farního kostela sv. Václava z Litzen
dorfu u Bamberka v Německu.
V srpnu 1916 rekvirován zvon sv. Václava v 'Jičíně
z roku 1683

Dne 8. srpna 1926 posvěceny zvony farního kostela
sv. Václava ve Velešíně u Čes. Budějovic.
Ve středu (.na. den Proměnění l'aně) na zámku Štítině
učiněna nadace 130 tol. slez. pro konvent sv. Václ. vOpavě.
Dne 9. Sípna 1792 použít při korunovaci Františka I. '
mapon se sv. Václavem z r. 17
Dne 9. srpna 1887 zemíel Václav Štulc, kanovník na

Vyšehradě, zachránce Pendlovy sochy z Koňského trhu,
autor knizky »Posvátný \ěnec k poctivosti sv. Václava
mučedníka a dědice českéhoa.
Dne 9. srpna 1928 hyla censurována a dne 11. srpna t. r.
obdržela imprimatur esperantska brožura o sv. Václavu.
kterou z ruka-pisu + Msgra Dra Hanuše přeložil E.Benetka.
Dne 10. srpna 1718 posvěceny nové zvony ke kostelu sv.
Václava v Chlumě (vikariát sedlčanský).
Dne 10. srpna 1845 narodil se Bohuslav Schnirch, autor
modelu známé jízdecké sochy sv. Václava.

Dne 10. srpna 1887 zasvěcen sv. Václavu kostel v české
osadě sv. Václava v Milladore v Americe.
Dne 10. srpna 1924 v šestém roce po světové válce ulit
veliký zvon, 1300 kg těžký, »Sv. Václaw, do děk. kostela
v Blatné, na pam. 601etého trvaní místní Občanské záložny.

ÚO

7
KAJETÁNA V.

čtvrtek

8
CYRIAKA A DR. MM.

Pátek

ROMANA M.

Sobota

10
VAVŘINCE M.

AUG: NEUREUTER:
OKTAVIANOVA SOCHA sv. VACLAVA NA KARLOVĚ MOSTĚ v PRAZE
poškozená povodní dne 29. února roku 1784 před polednem.

PŘEVEZENÍ

. F. J. HElNSCI-I:_
TĚLA SV. VACLAVA ZE STARE BOLESLAVĚ DO PRAHY.
Obraz z kostela sv. Ignáce v Praze z roku 1692.

33, TÝDEN,den 223-229
111
FILOMENY

12
KLÁRY P.

Úterý

13
HYPOLITA M.

Středa

14
EUSEBIA V.

SRPEN

Ve zprávách starobylých a účtech o vedení stavby kaple
svatováclavské ze srpna 1372 nalézáme položky při osa
zování stěn polodrahokamy, že k této práci bylo zapotřebí
5974 vajec a upotřebeno jich na tmel pozlacený, jenž
skládal se z bílků vajec, z čerstvého, na prach haseného
vápna a z cihel, rozvnéž na prach roztlučených.
Dne 11. srpna 1928 dostala církevní imprimatur nová
hymna svatováclavská, kterou složil P. li. Dokoupil (J
S. B. a zhudebnil Fr. Suchý.
Dne 12 srpna 1681datován jest oltář sv. Václava v kate
drálním chrámu Sv. Ducha v Hradci Král., kdež jest
nápis: »K větší cti a slávě sv. Václava a sv. Ludmily
k zbožné mysli a po vůli zbožného a urozeného p. Václava
Františka 'l'ejneckého z quezda, královského rychtáře,
a paní Kateřiny manželky zbožně pamětispřispěnim mužů
svých zbudovaly dcery dědičky pani Lu'dmila Fischerová
a Dorota Uhlířová, rozené 'l'ejnské, 12. srpna 1681; zakla
datel s manželkou jest pochován před oltářem.“

Dle stvrzovací listiny odcísaře Karla IV. ze dne 13.srpna
1336měl klášter kartusiánský mimo jiné statky také Jin
dice na Kutnohorsku s kostelem sv. Václava
Dne 13. srpna 1867 narodil se v Dolních Beřkovicích
kněz a ly.-rik svatováclavský František Leubner.
Dne 14. srpna L. P. 1863 ustanovili si Čechové, přistěho
vali do Chicaga, že budou stavěti český chrám Páně,
zasvěcený sv. Václavu, a 85 českých rodin uvolilo se
k tomu účelu přispívati měsíčně značným obnosem.

Dne 14. srpna oslavováno ve Staré Boleslavi 300. výročí
první pouti Mariánské družiny pražské do St. Boleslavě,
která tehdy konána 18. srpna 1609,a 251eté jubileum Jana
Kř. Votky, nadšeného ctitele sv. Václava, který ujal se opět
zvelebcni duch. života ve svatyních staroboleslavskýcli.
Dne 14. srpna 1866 narodil se v Praze Jan František

Gretsch, malíř, visionář a mystik (zemřel 28. června 1894),

v jehož pozůstalosti zůstaly náčrty a seskupení postav

k velikému obrazu »Sv. Václav a Radslav Zlický<<.

15. srpna 1896Lidový svaz železničářů v Praze svčtil
s vyšiutým obrazem sv. Václava.
15. srpna 1910 posvětil Msgr. Dr. Fr. Kordač katol.
spolku pro Nymburk a okolí prapor s obrazem sv.
Václava. Reč jeho jest otištěna v »Čechu<<z 18. srpna 1910.
Dne 15. srpna 1927 Hynek Majer složil chorál -»Ksv. Vá
clavu-<,který současně s písní k sv. Ludmilc byl prvně pro
NNBVZ. P. MARIE veden 18. září 0 pouti sv. Ludmily na Tetíně Cyrilskou
jednotou z Březových Hor.

Čtvrtek

15

Pátek

16
ROCHA

17
JÁCHYMA

Dne
prapor
Dne
vzděl.

Dne 16. srpna 1676 opat bro-umovský Tomáš Sartorius po
světil jím zbudovanou kapli ke cti sv. Václava na místě
r. 1611 postaveného kostelíka, r. 1622 po katastrofě bělo
horské uzavřeného.
Dne 16. srpna 1857 po 70letém uzavření a nové úipravě

otevřena a posvěcena kardinálem B. Švarcenberkem kaple
P. Marie a svatých patronů českých se svatým Václavem
v čele na Staroměstské radnici v Praze.
V srpnu 1914 napsal redaktor katol. týdeníku »I-Ilasua
Dr. Hynek Dostál báseň s titulem »Válečná píseň americ
kého Cechaa, kde vroucně obrací se k sv. Václavu a vyzývá
do boje proti našim dlouholetým nepřátelům. Tato výzva
činila v Americe pravé divy i u krajanů svobodomyslných,
takže se stala propagačním letákem k národnímu odboji.
Dne 17. srpna 1927 vykonala pout u hrobu sv. Václava a
sv. Jana Nepomuckého veliká výprava Jihoslovanů-kato
líků.

ll!
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Dne 18. srpna 1355 připomíná, se prvně chram Páně sv.
Václava v Dobrovítově u Žlebů na Čáslavsku.
Dne 18. srpna 1658 narodil se v Něm. Brodě křižovník
J. Fr. Beckovsky', který ve své knize »Poselkyně starých
příběhů českých<<zaznamenává, četné historické a lidové
doklady o úctě k sv. Václavu.
V srpnu 1928vydal František Hezina v Humpolci drama
od V. Svatohora: „Svatý kníže Vaclav<<,v550 exemplářích.

Dne 19. srpna 1458 stal se papežem Pius II., vrstevník
Jiřího z Poděbrad, Eneáš Sylvius Bartoloměj Piccolomini
z Toskánska, který ve své kronice věnoval kapitolu sv.
Václavu..
Nad hlavním portálem kostela sv. Václava v Ml. Bole—
slaví čteme nápis: „Léta Páně 1751dne 19 Augusti dobíle
neg tento chrám Panie S. Waczlawa, patrona Čzeskěho,
wniemžto przi \velkem oltarzi dwě . . . (nová okna pro
ražena).
Dne 20. srpna 1403 vzdal se zpravy plebanie sv. Václava
na Velíši u Jičína Václav Svenko, načež jejím spravcem
se stal Jan z Vartenberka.
Nápis na zv0nu v Planá nad Lužnicí: |»S\'aiý Václave,
ochránce země České, osady Plánskě patrone, nedej za
hynouti nám, ní dědictví svému ——
svobodně vlasti.>Za.druha

staletého, zneuctčněho, liticí války uloupeného, nastupují

r. 1922. Ne k vraždění — lásce jsem určen. Ke chválám
Božím zvát, k spáse duše volat, toť služba má!“

Dne 21. srpna 1491 posvěcen znovu sklenutý kostel sv.

Václava ve Velešíně (okres Č. Krumlov) biskupem Benešem
'z Waldštejna, který kostel tento opatřil mešními knihami,
kalichy, osvětlením a jinak.

Dne 22.-srpna 1915 v době národního útisku za světové
války vykonána pěšky pout Pražanů k mučedništi sv. va
clava ve Staré Boleslavi za šťastný návrat synů, mužů a
otců z českých bojišť.

Dne 22. srpna 1795 vyšlo z chrámu sv. Jakuba procesí do
Staré Boleslavě. »Pražané staroměstšltí na oumysl za svatý
pokoj a ochranu Prahy, potlačení nepřátel to procesí umí
nilí od zemské vrclmí správy vyžádati a u velikém nmož
ství tam připutovali, veřejně s hudebními nástroji i ko—
rouhvemi jdouce. U večer po požehnání jsou v nově
k tomu cíli složenou 42 verše dlouhou píseň zpívali.“
Dne 22. srpna 1920svěcen prapor Jednoty Orla v Kostelci
n. Orl. s obrazem sv. Václava.,
Dne 22. srpna 1040 porazil Břetislav I. německé vojsko
pod vedením Jindřicha III. u Brůdku v průsmyku Všerub
ském, kde postaven poutníky z Čech i Bavorska vyhledá
vaný kostelík.
\ 23. srpna 1822 posvěcena renovovaná socha sv. Václava
na náměstí v Kamenici nad Lipou. '

118
HELENY

19
LUDVÍKA TOL.

Úterý

20
BERNARDA C. U.

Středa

21
JANY FRANT.
DE CHANTAL VD

čtvrtek

22
TIMOTHEA M.

Pátek

23
FILlPA BEN. V.

V neděli před sv. Bartolomějem l. l). 1491 byl konsekro
ván kostel sv. Václava ve Velešíně biskupem Kaminem

7. Pomořan.

Na den sv. Bartoloměje 1630obdarován konvent sv. \'á
('lava v Opavě lesem „Mniší vrchu.
Dne 24. srpna 1827 z dřívějšího místa proti Jindřišské
ulici přenese-na výše do středu Koňského trhu od kamenic

kého mistra J. L. Kranera Pendlova jízdecká. socha sv.
Václava. Vydána též o tom oslavná. píseň něm. 0 9 slokách.
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BARTOLOM. AP.

35+TÝIDEN den 237-243

SRPEN

Dne 25. srpna 1426 položen byl slavnostně kámen naum
burským biskupem Gerhardem k novému chrámu sv. Vá
Neděle
cla\a požálem r 1384zníčenému.
Dne 25. srpna 1765 posvěcena socha sv Václava píed
dvorem Penišh'nským v Litomyšli u silnice k Nedošínu.
Dne 25. srpna 1864 polozen základní kámen ke kostelu
sv. Václava v Chicagu v Americe.
PŘ. OST. sv. VOJT.
Dne 25 Slpna 1867 narozen v Příbrami P. Bouška Sigis.
mund OSB., překladatel svatováclavskýuch legend z latiny.

25

26
LUDVÍKA KR.

Dne 26. srpna. 1714 za zpěvů litanií a hudby semínaristů
vytažena a na sousoší Mariánského sloupu na Velkém ná
městí v Hradci Králové umístěna socha sv. Václava.
Dne 26. srpna 1790 dekretem z 26. srpna 1790 na žádost
českých stavů vydána z dvorní klenotnice ve Vídni Leo
poldem I. koruna svatováclavská, jež po 50 let tam uvízla
z časů slezských \'alek Bedřicha II. proti Marii Terezii.
Duc 26. srpna 1928 svčcen orelský prapor se sv. Václa
vcm v Břevnově.

Dne 27. srpna 1859shořely věže, kryt chrámu a roztaveny
zvony farního kostela sv. Václava. v Žamberku.
Dne 27. srpna 1916 na \ěži svatováclavského kostela
v Krchlebech, pol. ok:es Čáslav rozbit zvon »Sv. Václava,
který měl relief sv. Václava a nápis: »1538ke cti Pánu Bo
hu z působení pana Jana z Passív'evsi a Kraleviczy z roz
kazu jeho Osvícenosti Karla knížete ze Schwarzenberku,
RUFA-JOSEFA KAL. pana nad Sedlicí, Orlíkem, Čimelici, Tochovicí, Vosovem
a Varvažovem. Skrze Karla Bellmannaa

Úterý

27

Středa

28

Dne 28. srpna 1867 s \elikou slávou a za jásotu lidu při—

\ezena zpet do Čech koruna. svatováclavská, vydaná na
zvláštní deputací nejvyššího maršálka, která byla. uscho
vána \e Vídni, když vypukla r. 1866válka s Pruskem, pa
trně z obavy, aby se ji při doby ti Čech nedal někdo koru-_
novau.

Dne 28. srpna 1924 započali osazovaěi se stavbou přene—

AUGUSTINA. G. U.

sené Wohlmutovy kruchty v severním rameni křížové lodi
velechramu sv. Víta.

čtvrtek

Dne 29. srpna 1796 v den patrimonia do svých Pamětí
napsal F. Vavák, starosta m-ilčický, soupis svatováclav
ských kostelů v Čechách podle krajů a čítá jich cel

29

kem 204

Pátek

ním hasičem a vodákem Krausem rozbírati mramorovou
kašnu Krocínovu, postavenou na Staroměstském náměstí

Dne 29.srpna 1922 zakoupen zvon sv. Václava \'Zuluža
nech s nápisem: »Pod ochranou a. praporem sv. Václava,
pro čest a slávu Boží pro rozk\ět a vzrůst církve, pro bla
STĚTÍ SV. JANA KŘ. ho a pokoj vlasti pořízen dary dobrodincůa: posvěcen 24.
zari

30
RÚŽENY 2 L.

Dne. 28. května 1862 počal městský radní Jan Pak s jed—

v Praze r. 1591 & ozdobenou též sochou sv. Václava.

Dne 30. srpna na 34 dvojspřežných vozech vyvezefny zbyt
ky krásné této kašny z obecního dvora.
Z dne »31. Augusti 1699“jest oltář sv. Václava v Kněževsi
ve farním kostele (pol. okres Rakovník).
—

Dne 31. srpna 1746 vykonala abatyše marienthálská Te
rezie Senftlehenová v průvodu probošta a několika řehol
nic pout do kostela sv. Václava v Javorníku v Prus. Slez—
sku z \děčnosti za ochranu jíž klášter požíval v dobách
válečných na přímluvu sv. Václava, jejž řeholnice horlivě
vzývaly.
Dne 31. srpna 1902 vysvěcena kaple sv. Václava v Netě
RAIMUNDA NO N. V. chovicích, farní osada Týn nad Vltavou, kde mají povoleno
dvakráte do roka sloužiti mši svatou.

31

113

ZÁŘÍ

Sól; TÝDEN, den 244-250

Dne 1. září 1347 císař Karel IV. z moci královské římské

udělil arcibiskupu pražskému privilegium, aby korunou
svatovácl. jem-u budoucně náleželo korunovati krále české.
Dne 1. září 1491 udělil biskup Beneš z Waldštejna od
pustky svatováclavskému kostelu ve Velešíně.
Dne 1. září 1689 v kostele sv. Václava na Malé Straně
pokřtěn byl Kilian Ignác Dienzenhofer, který r. 1727 do
končil stavbu kostela sv. Václava v Broumově a dělal plán
pro kostel sv. Václava v Činěvsi.
Dne 2. září 1646 pobořili Švédové prastarý kostel český,
zasvěcený sv. Václavu v Jihlavě. Kostelík tento stál při
zdi městské proti farní-mu kostelu sv. Jakuba.
Dne 2. září 1672 bylo mezi Horníky (t. j. měšťany Kutné
Hory) ustanoveno na 28. září téhož roku procesí ke hrobu
sv. Václava na hrad pražský kona-ti a věnovati kahan ze
dvou hřiven stříbra s ozdobou dražších kamenů k-e hrobu
sv. Václava na hradě pražském k ustavič-nému světlu byl
tam věnován a zavěšen.

Dne 3. září 1233 získal moravský markrabí Přemysl z ci

sterciáckého kláštera Langheimského v diecési Bamberské
pro chrám sv. Václava převzácné ostatky a sice: prst sv.
Mikuláše a tělo sv. Korduly.
Na počátku školního roku 1576 v pražské koleji T. J.
u sv. Klimenta. přednesl latinskou chvalořeč o sv. Václavu
Edmund Kampian, který po své smrti byl prohlášen za
blahoslaveného.
[v Chrasti s obrazem sv. Václava.
Dne 4. září 1864 posvěcen byl prapor pěv. spolku Samo

11
JILJÍHO O.

2
ŠTĚPÁNA KR. V.

Úterý

3
MANSVETA

Dne 4. září 1767 za zbožného a dobrotivého patrona Mi

chaela pana z Althamrů zřízen farní kostel sv. Václava

ve Svojšicích. '
Dne 4. září 1881 svatovácl. obraz v Římě malovaný a po

svěcený dopraven poutníky na Hostýn.

Dne 4. září 1804 byla na novou průčelní věž dómu sv.
Václava v Olomouci za radostné hudby zasazena nova mě—
děná báně, do níž vložil se popis ohně, který roku 1803
metropolitní chrám značně poškodil.

Dne 4. září 1927 při otevírání nového gymnasia v Hradci

Králové zdůraznil Dr. Milan Hodža význam tisícileté sva
továclavské tradice pro náš stát.
Dne 5. září 1913 ukončil restaurátor

Gust. Miksc'n' re

stauraci gotických maleb »Utrpení Kristaa v kapli sv. Vá
clava pod svatováclavskou sochou Parléřovou.

4
ROSALIE

čtvrtek

5

“* Dne 9. září 1923 svécen prapor Jednoty Orla se sv. va
clavem v Opavě. (Cena praporu 15.000 Kč.)
6. X. 1926 posvěcen kostel sv. Ludmily v Cedar Rapids.

VIKTORINA

Dne 6. září 1787 nastoupil první lokalista ke kostelu sv.
Václava v I-Iodušíně.

Pátek

V září r. 1739 posvěcen 391iberní zvon »Václav-Vojtěch<<

biskupem hrabětem Bud. Šporkem v augustiniánském kla

šteře v Lysé n. L.
V září 1291 »Celá. kapitula Olomoucka založila fund-aci
při chrámě sv. Václava na pět výročních mší sv. (mezi ni

mi za zakladat. a vůbec za čes. krále a markrabata. mona

VAVŘINCE JUST.

Dne 7. září 1636 posvěcen obraz »Smr-t sv. Václava<<, pů

vodem prý od Škréty, v proboštském kostele v Litomyšli.
Dne 7. září 1834 věnován dámským odborem pěveckého
spolku »Kos“ v Holešovicích obraz sv. Václava, nalézající
se nyní v kostele sv. Vavřince na Petříně;
Dne 7. září 1893 posvěceny světícím biskupem Ferd. N.
Kalousem zvony pro nový chrám sv. Ludmily na Král.
Vinohradech. z nichž dle velikosti druhý. 2140 kg těžký.
zasvěcen sv. Václavu. Prvý ve váze 2750 kg zasr. Sv. Ludm.
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7
REGINY

374 TÝDENden 251-257

8.
NAROZ. P. M.

Ponděu

PETRA KLAV.

Úterý

10
MIKULÁŠE T. v.

Středa

11
PROTA A H. MM.

čtvrtek

12
JMÉNA P. M.

ZÁŘÍ

Dne 8. září 1831 ve Velešíně narozen Bedřich Karnarýt,
církevní malíř a spisovatel, děkan v Deštné, který maloval
řadu oltářních obrazů se sv. Václavem: v Borotíně, Miro
šovicích atd.
Dne 8. září 1878 byl vysvěcen od kardinála Schwarzen
berka podle návrhu arch. Jos. Mockra opravený kostel sv.
Václava v Děčíně.
Dne 9. září 1911 vyhořel kostel sv. Václava v Miesbrunn
v Horní Falci.

Dne 9. září 1754 vysvěceno kardinálem Trojerem největší
naše morové sousoší na náměstí v Olomouci, pořízené
vzácnou obětavostí zbožné mysle a lásky k umění za 150
tisíc zl., kde je též vzácná socha, sv. Václava.
Dne 9. září 1866 podepsána v Nové Praze (stát Minnesota
v Americe) památná smlouva., ve které se čeští osadníci
zdejší zavázali ke stavbě kostela sv. Václava.
Dne 9. září 1912 zemřel v Domažlicích básník Jaroslav
Vrchlický, auto-r četných básní svatováclavských.
Dne 9. září 1912 posvěcen prapor se sv. Václ. Mládeže
v Netolicích.
Dne 10. září 1808 postavena veliká socha sv. Václava
z pískovce u kostela sv. Michala v Náchodě na náklad mě
šťana náchodského Václava Bysa; podstavec zdoben relie
fem »Zavraždění sv. Václava<<.
Dne 10. září. 1865 byl posvěcen prapor pěveckého spolku

»Vlastislaw v Heřmanově Městci, který má na jedné stuze
vyšivtý nápis »Svornost, nejladnější souzvuka a sv. Václ.

Dne 10. září 1865 zachvátil veliký požár osadu i farní
chrám sv. Václava v Lukavci, pol. okr. Pelhřimov.
Dne 11. září 1878 zavázali sebe i své potomky zástupcové
obce Tchořovice, že obec o zachování kaple sv. Václava.
jejího zařízení a o paramenty pečovati a o sloužení mší
sv. řádně vždy žádati bude duchovní správu ve Lnářích.
Dne 11. září 1898 posvěcena cyrilometodějská kaple na
Radhošti za účasti z celé Moravy, kdež okno jedno jest
zdobeno obrazem sv. Václava a jiné obrazem sv. Ludmily.

Po korunovaci krále a císaře Karla VI. dáváno bylo dne
12. září 1723 v koleji klementinské drama »Královská ko
runa česká Svatému Václavu nabídnutáa. Na jeviště vy
stoupilo 157 osob. Melodram, provozovaný u přítomnosti
císaře Karla VI., složen byl hudebním skladatelem Janem
Dismasem Zelenkou.
Dne 12. září 1928 má im'primatur kniha B. Benetky
„Služebníci a přátelé Boží v české zemía s kapitolou o sv.
Václavu a sv. Ludmila.

Pátek

Dne 12. září 1926 posvětil v Prostějově prelát Zikm. Le
dochovski 5 nových zvonů, z nichž jeden se jmenuje »Sv.

13

Dne 13. září 1834 rozlil se při hrozném požáru města
Blatné zvon sv. Václava., ulitý r. 1531.
V pondělí na den Sv. Kříže Povýšení r. 1596 posvěcen

Václav<<.

AMÁTA

veliký zvon na Kaňku u Kutné Hory na jméno »Váelava.
Zvon ulil zvonař Ptáček a znovu pak přelil Ondřej Žáček.
_.. “___-Ě'P'WVTY'T'TTW ..

Dne 14. září 1820 narodil se v Nebřežinkách u Kralovic
sochař Václav Levý, autor »Blanikaa ve skalách u Libě

14
POVÝŠ. sv. KŘÍŽE

chovic a četných jiných námětů svatováclavských.
Dne 15. září 1723 opakován melodramat svatováclavský
ze dne 14. září za velikého návalu účastníků, »Svatý Vá
claVa, hudbu složil Jan Dismas Zelenka.
Ve středu po Povýšení sv. Kříže 1618 spálen farní kt-stel
sv. Václava ve Vilémově u Golčova Jeníkova od císařského
vojska Dampierrova.

ZÁŘÍ
Dne 15. září 1576 arcibiskup

384 TÝDEN,den 258-264
pražský Antonín Brus z Mo—

helnice posvětil hi'hitov kolem kostela sv. Václ. v Jindř.
Hradci.
Dne 15. září 1867 pěvecký spolek »Čerchovana v Doma
žlicích slavil svěcení pratporu zdobeného malbou svatová
clavskou a heslem: »Zpěvcm se bratřímea.
Dne 15. zái-i 1888 narodil se v Slavkově na Moravě Fr. S.
Pospíchal, katecheta & ústřední vzdělavatel Orla, jehož pé
čí byl vydán k juhilejnímu roku ohsažný a cenný sborník.
Dne 16. září 1618 byly od císařského \óiska

Bračice u Časla\ě s kostelem sv.Vác1ava.

vypáleny

Dne 16. září 1722 mm edli občané na Mělníku hru »Svatá
Ludmila, kněžna a mučedlnice českáa.
Dne 16. září 1923 provedeno v basilice sv. Václava na
Smíchově o 5. hodině odpolední staroboleslavským chra
movým sborem oratorium »Sv. Vaclava od skladva-teleJ. C.
Sychry, který provedení dirigoval._

Neděle

15
NIKODEMA

Ponděu

16
LIDMILY VD. A M.

Dne 16. září 1928 posvěcen zvon »Sv. V;'u-lav<<ve V. Veseli.

Dne 17. září 970 byla dokončena. stavba. kostela. svatého

Václava na. Proseku a kostel vysvěcen (dle Beckovského).
Dne 17. září 1628 vlozil Antonín Ricciulo biskup
zBelcastro, ostatky sv. Václava do oltáře svatováclavského
v basilice sv. Petia v Římě a oltář konsekroval.
Dne 17. záíí 1873narodil se Max Švabinský, autm fresky
„>S\at_\'Václaw \ Zemské bance 2 121896.
Dne 17.zaříl905biskupkr. ln. di. J. Douan-a\aposv.opiav.

Úterý

11
JIZEV SV. FRANT.

mor. sloup (1760) se sochou sv. Václ. a. sv. Ludm. v Chocni.

Dekretem z 18. září 1764 arcibiskup. konsistoř udělila
povolení, že oběti mše sv. mohou býti slouženy v kapli
sv. Václava při léčebném pramenu u Jílového.
Dne 18. září 1881 oslavil Smíchov položení základního
kamene k novému farnímu kostelu sv, Václava.
Dne 18. září 1917 prvně otiskl F. X. Šalda ve »Venkovua
hymnus »Selský svatý Va..clav<<
Dne 18. září 1917 byl rekvirován zvon s obrazem svatého

Václava v Janoušově pol. okres Šilperk na Mmmě.

Dne 19. září 1316 vyznamenal se král Lucemburský.
pomahaje císaři Ludvíkovi v bitvě u Esslingul
Dne 19. září 1647 při obležení Prahy od Švédů prorazila
dělová, koule okno a vletěla do kostela sv. Václava na
Zderaze.
Dne 19. září 1920 přijel na. sv. Hostýn ndp. kanovník
Dr. Antonín Stojan a vysvětil za neobyčejné účasti celé
Moravy prapor Omladiny a Orla s obrazy sv. Václava
a Panny Marie Svatohostýnské.

Dne 20. září 1925 posvěcen za nevídaného účastenství
a radostné slavnosti mezi ostatními zvony zvon sv. Vacla
va. o váze 1300 kg nro chrám sv. Ludmily na Vinohradech.
Dne 20. září 1925 uspořádalo

S. K. M. v Hodkovicích

svatováclavskou slavnost na oslavu svého patnáctiletého
trvání.
Dne 21. září 1928 proslovil rozhlasem z Prahy Ant. Šorm
přednášku: »Sv. Václav prvním propagťntorem odstranění
trestu

Středa

18
J OSEFA KUP.

čtvrtek

19
JANUARIA A S.

Pátek

20
EUSTACHA

smrtí.<<

Dne 21. září 1863 byl posvěcen prapor zpěváckého spolku
>>]llusoňav N. Pace. který _icst zdoben obrazem sv. Václava.
Dne 21. září 1924 konala. se zdařilá oslava sv. Václava

u sv. Jana v lese, ve filiálním kostele fary Vrapice
u Kladna za účasti nevšední. Oslavy tyto zavedl teprve
v roce 1922 farář Jan Pe'trásek.

21

Dne 21. září 1924 posvětil J. M. opat M. Zavoral nranor
Orla se sv. Vacl. ve Voticích. [tetínle kostelů po 50.000Kč.
21. X. 1928 arcíh. Kordač a prel. Paulyr věnovali na opravu

MATOUŠE EV.
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ZAlRll

Dne 22. září vysvěcen patrně roku 929 nebo 930 kostel

22
MAURICIA A S.

Ponděn

23

sv. Víta, založený svatým Václavem na hradě pražském.
Současně se slavil svátek sv. Jimrama.
Dne 22. září 1785 slavnostně ve stříbrných, silně pozla
cených schránkách přeneseny ostatky blah._ Jana Sarkan
dra do dómského chrámu sv. Václava v Olomouci, kdež
konáno slavné požehnání za přítomnosti všeho ducho
venstva a nesčétného lidstva.
Dne 23. září 1917 rekvirován

zvon »Sv. Václav“ z r. 1860

kostelu sv. Václava v Pňovicích, polit. okres Litovel.
Dne 23. zai-í 1928 vydal dp. Ján Václav Bečka, Iarái

osady Sv. \'ojtěcha v Clevelandu (stát Ohio v Americe),
publikaci: »K tisícileté památce umučení sv. Václava, hor
livého ctitele nejsvětější Svátosti.“

TEKLY

Dne 23. září 1928 posvěceny zvony v Písku_ největší
z nich »Sv. Václava má nápis: »Sv. \r'á:clavu v 10. rok Svo—
body a k 1000. výročí smrti česká, srdce o'bětují.<<

Úterý

něhož malovány oltářní obrazy na Mělníce, v Lysé n. L.,

24

Dne 24. září 1735 zemřel Petr Brandl (nar. v r. 1667), od
»Smrt sv, Václava<< v Břevnově, v Manětíně & j.
Dne 2/1.září 1870 v sobotu pred svatým Václavem v před

večer 90010tého jubilea založení kostela sv. Václava zapá
leny na třech okolních návrších u Proseka ohromné ohně.
Dne 24. září 1924 na Slovanském ostrově v Praze biskup
MARIE DE MERCEDE Dr. Ant. Podlaha promluvil vřelou řeč »Jak Čechové
slavili svátek svatého Václavaa.

25
KLEOFÁŠE

Dne 25. září 1728přisouzen patronát nad bývalým koste
lem sv. Václava v Pňovicích u K. I—loryměstu Kutné Hoře.
Dne 25. září 1870 měl vyšehradský kanovník Jos. Ehren

berger, oblíbený kazatel na Proseku u Prahy kázání, kde

dovozoval, že bez sv. Václava nebylo by již národa českého.
Dne 25. září 1892 konsekrován byl filiální kostel svatého
Václava v Miiíně na Příbramsku, postavený v letech
1887—1888z kontribučenského špýcharu.
Dne 25. září 1927“bylosvěcení kostela sv. Václ. vRozdělově.

Dne 26. září 1773 konsekrován po ohni v r. 1715 nové
postavený kostel sv. Václava v Rousínovci, poli-t. okres
Vyškov na Moravě.
'
'Dne 26. září 1848 vysvěcen prapor Národní obrany
lít-alovélnudet—ka od Mánesa. Podle tradice byla modelem
k postavě sv. Václava vážená měšťanka paní Tobischová.
Dne 26. září 1913 vydal Dr. Josef Šimánek zvláštní
KORNELIA A CYPR. svatováclavské číslo „Týden světema (roč. 1., č. 5), kdež
rcprodukováno zdařile více obrazů sv. Václava.

čtvrtek

26

Dne 27. září 1096 oltář i obnovená svatyně velechrám-u

Pátek

svatovítského posvěceny biskupem Iíosmasem.

27

nostně zámecká kaple sv. Václava v Budenicíeh.

KOSMY A DAMIÁNA

28
sv. VÁCLAVA

vaoov Anucen.

Dne 27. září 1796 od perucleého vikáře vysvěcena slav
Dne 27. září 1883 posv. zvony basiliky sv. V. na Smíchově.

Dne 27. září 1890 benedikován světícím biskupem Frant.
Kráslem filiální kostel sv. Václava v Milíně.

Dne 27. září 1925 posvětil biskup Dr. Ant. Podlaha. velký
zvon »Svatý Václava pro jižní véž týnskou.

Dne 28. září 929 zavražděn bratrem Boleslavem u chrá—
mových dveří ve Staré Boleslavi český vévoda Václav, pa
tron a ochranu-,e českého národa a české země.
Denopis 28. září z nejrůznějších doh svatováclavského
tisíciletí 929__1929má sestaven autor tohoto kalendaría
v rukopise.
»28. září 1918 naším 28. říjnem.a O'bsáhlou studii k histo
rií tohoto památného dne viz v Šormově sborníku »Den
()svohozenía, vydaného Ústi-. čsl. ()rla v Brně.
117
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Dne 29. září 1642 za zpěvu svatovácl.

chorálu

položen

zaklad k nynějšímu kostelu sv. Václava v Lišově (pol.
okres České Budějovice), kostel sám připomíná se již roku
1365.

'

Dne 29. září 1722 hráli v Králově Hradci drama »Svatýl
Václav, následovník Davidův, na český trůn povýšený“
Dne 30. září 1143 posvěcen od tří biskupů: Otty Pražské
ho, Zdika Olomouckého a biskupa Babenberského před 3
roky poškozený kostel sv. Víta na Hradčanech.

29
MICHALA

Dne 30. září 1392 vydal olomoucký biskup Mikuláš list,
v němž všechny Spravce chrámů napomíná, aby lid k pří
spěvkům na velechrám sv. Václava vyzvali a uděluje těm,
kdo po hodné sv. zpovědi na chrám přispějí, 40 dní odp.
Dne 30. září 1770 za okázalých slavností osmistého vý
ročí zaiožení kostela sv. Václava na Proseku u Prahy ko
nal pontifikální služby Boží světící biskup pražský Jan
Ondřej Kaiser. slavnostní kázání 0 svatém Václavu proslo
JERONÝMA KN.
vil znamenitý řečník P. L'. Fabricius, jež vydáno tiskem. 

30

na 30. září do 7. října 1770 oslavováno osmisté výročí za
lOŽt'hÍkostela. sv. Václava na Proseku u Prahy. Primátor
prazský Václav Friedrich z Friedenberk-u postaral se, aby
slavnost byla co nejskvělejší. Císařovna Marie Terezie dala
se zastupovat purkrabím a poslala ornát.
Dne 1. října 1864 vysvěcena obecni kaplička sv. Václava
se zvonkem v Židovicích u Rou-(lnice n. Labem

Úterý

1

Dne 2. října 1621 vyloupili Uhři kostel sv. Václava v Hu POSV. METROP. CHR

líně. a následujícího roku vojsko císařske.

Dne 2. října 1887 posvěcena mešní kaple sv. Václava
v obci Branicíeh farářem Václ. Žahourkem.
Dne 2. října 1904 zahájeny slavnostně bohoslužby v nově
opravené kapli sv. Václava v Kněževsi na Slánsku.
Dne 2. října 1905 postavena hřbitovní kaple sv. Václava
\; Ruzyni, farní osada Liboc.
Dne 2. října 1927 otiskuje Dr. Alois Kulísek v »Ludové
Poiiticea zvláštní apel, aby Slováci postavili slovenský
oltář v blízkosti hrobu sv. Václava ve velechrámu sv. Víta.

Středa

2
ANDĚLÚ STRÁŽ.

V Praze založena 2. X. 1887 Katol. jednota sv. Václava.
čtvrtek
Dne 3. října 1100při svěcení kostela sv. Petra v obv. kla
štera svatojirskéh-o udál se zázrak se závojem sv. Ludmily.
Dne 3. října 1165 biskup pražský Daniel vložil vlastní
rukou ostatky sv: Václ. a jiných svatých do oltáře kláštera
ostrovského (Kronika Zbraslavská).
Dne 3. října 1880 narodil se v Jaroměřicích Fr. Odvalil,
pilný básník, literát a překladatel, který svými básněmi TEREZIE OD J EŽÍŠKA
často vzdával hold sv. Václavu.

3

Dne 3. října 1921 posvěcen zvon sv. Václava v Kostelci
Pátek
nad Orlicí.
Dne 3. října 1926 posvětil kanovník Frant. Spurný z 010
mouce v Moravském Písku před tamním kostelem sochu
sv. Václava jako památník padlým vojínům.
Dne 4. října 1924 začaly „Litoměřické listya otiskovati
monografii »Kostelíčka sv. Václava v Litoměřicícha.
Dne 4. října 1925 posvětil Dr. I-Irubík zvon »Sv. Václava FRANT. Z ASSISI V.
pro chrám sv. Havla v Praze I.

4

Dne 4. října 1927 vydána dle návrhu prof. Mary svato
václavská plaketa pod titulem: »Všeodborové sdruženi
křesťanského dělnictva v Prazea.
Dne 5. října 1906dlouholetý redaktor »Čechaa, Petr Ko
pal, ve schůzi katol. organisace v Praze promluvil na the
ma »Škola sv. Václavaa.
Dne 5. října 1914 v »Čechoslovanu<<, vycházejícím

v Ki

5

jevě, jest podrobně popsána slavnost svěcení prvního čes PLACÍDA A DR. MM.
kého vojenského praporu s korunou svatováclavskou.
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kiam

41—11;
TÝDEN, den 279-285

Dne 6. října 1743 posvěcen nový kostel (již roku 1384 jako

©
BRUNONA V.

7
SLAVN. RÚŽ.

Úterý

BRIGITY VD.

Středa

farní připomínaný) v Horních Krutech na Kolínsku.
Dne 6. října 1753 dokončena baň věžní svatovácl. ko
stela ve Vysoké na Mělnicku.
Dne 7. října 1671 dal arcibiskup Matouš Ferdinand Zou—
bek obložiti oltář sv. Václava v kapli u sv. Víta. mramo
rem a vyňal z hrobu skřínku s ostatky světcovými, aby je
přeložil do větší truhlice.
Dne 7. října 1928 uvedenana scénu Kříšťanovalegenda.
Dne 7. října 1738 lit veliký zvon pro kostel v Hořicích
v Podkrkonoší_ s reliefem sv. Václava.
Dne 7. října 1916 posledně zvoněno všemi zvony u sv.
Ludmily na Kral. Vinohradech po 23 letech a měsíci od
chvíle, kdy prvně po posvěcení zahlaholily. Mezi prvními
odebrány 2 největší »Sva—táLudmilaa a »Sv. Václaw.
Dne 7. října 1923 posvětil arcibiskup Dr. Fr. Kordač ve—
liký zvon sv. Václava pro chrám sv. Jiljí OO. Dominikánů
na Starém Městě Pražském.

Dne 8. října 1260 datován jest list krále čes. Přemysla
Otokara, kde líčí vidění, jak sv. Václav s ostatními patrony
českými zjevili se nad českým vojskem v boji proti Uhrům.
Dne 8. října 1729 narodil se v Mikulově malíř Jos. Ant.
Adolf z Freenthalu, který pro své rodiště maloval veliký
oltářní obraz „Svatý Václava.
Dne 8. října 1924 ve velké dvoraně Měšťanské besedy
v Plzni přednášel biskup Dr. Antonín Podlaha o dómu
sv. Víta na pražském hradě, založeném sv. Václavem.
Dne 9. října 1916 rekvirován zvon sv. Václava v kapličce
téhož světce v Tchořovicích u Lnář, litý r. _1878v Plzni.
Dne 9. října 1916 rekvirovan

a odvezen „do dělo-střelec

kých závodů v Essenu velký zvon „Sv. Václava z Pardubic.
DIVIŠE B. A M.

čtvrtek

10
FRANT. BORG. V.

K 10. říjnu 1783 ctihodný vlastenec Rulík bolestně pozna
menává. v hist. kalendáři: »Starobylo—stíznamenitý chrám
farní u sv. Václava na Malé Straně počal se bourati.a

Dne 10. října 1878konsekrovan od kardinála Schwarzen
berga nově postavený kostel sv. Václava ve Velelibech.
Dne 10. října 1920 otiskl _v »Našincia nadšený ctitel sv.
Václava P. Jos. Jaroš z T. J. článek o novém objevu vzác
ného obrazu sv. Václava na hradě Buchlově.
Dne 10. října 1926 posvětil ndp. arcibiskup Dr. L. Prečan
ve Val. Meziříčí veliký zvrm sv. Václava, za 70.000 Kč po

řízený, jako památník
válce.

500 padlý-m farníkům

ve světové

Dne 11. října 1165 vložil pražský biskup Daniel za pří

Pátek

tomnosti krále Vladislava a královny Judity ostatek sv.
Václava do oltáře sv. Ondřeje na Starém Městě Pražském.

11

z nichž největší jest zasvěcen sv. Václavu.
Dne 11. října 1928 dotištčno útržkové vydání tohoto sva
továclavského kalendáře v Českoslovanské akc. tiskárně
v Praze.

EMILIÁ NA

Dne 11. října 1925 posvěceny 4 zvony v Čes. Bohdíkově,

Dne 12. října 1567sehrana v Praze truchl-ohra »Svatý Vá
clav, mučedníka,- kterou jazykem českým složil jesuita Mi

12
MAXMILIÁNA

kuláš Salius.
_
Dne 12. října 1823 v Lošíně narodil se sochař František

Hergesel st., který navrhl a prováděl soch-u sv. Václava
pro Fr. L. Riegra na náměstí v Semilech.
Dne 12. řijga 1864 narodil se v Kostelci u Vorlíka univ.
prof. Dr. Čeněk Zibrt, který šířil starobylou úctu k sv.
Václavu každoročně články ve »Sládkua, „Nár. pola a j.
/19

ŘÍJEN
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Dne 12. října 1886 ukončil Mořic Kráčmer, kooperátor
u sv. Michala v Olomouci, „Dějiny metropol. chrámu sv.
Václava v Olomoucia, vydané knižně téhož roku R. Prom
bergrem v Olomouci.
Jan Václ. Beška, farář osady sv. Vojtěcha v Clevelandu
v Americe, vydal r. 1928 pietní publikací k tisícileté pa
matce umučení sv. Václava, horlivého ctitele nejsv. Svat.
13. října. 1901"vysvěcena kaple sv. Václava ve Zvěrko
vieích ve farní osadě Týn nad Vltavou.

13
EDUARDA KR.A V.

Dne 14. října. 1764 sloužena od veleb. pána Jana Jiřího
Bruna, faráře v Jílové, první mše sv. v kapli sv. Václava
ve Nyní u Jílového za slavné asistence; tamže potom
hojně zázračných uzdravení se událo. Podrobněji viz čl.:
»Patronát sv. Václava nad léčivými prameny a lázněmia.
Dne 14. října 1928 dávána na Strahově po třetí Křištano
va legenda. Prémiéra tohoto scénického řešení (autoři Jan
Sajíc a Zdeňka Braunerova) dávána dne 28. září 1927. KALISTA l. PP. A M.

14

'l_\'ž den svétíl opat Zavoral zvon »Sv. V.<<v Kmetiněvsi.

Dne 15. října 1713 před ofěrou v píseckém kostele přečetl
Jan Jiří F. Kochan z Prachové u velkého oltáře slib:
»Osada města Písku, prosíc Boha za odpuštění hříchův &
odvrácení rtěžké metly, přípovídají. že ke chvále Panny
Marie, sv. Josefa, sv. Václava . . kamenný obraz na slou
pu postavi-tí chtějí . . .((

Dne 15. října 1744 shořel i s věží kostel sv. Václava ve
Švihově u Klatov.
Dne 15. října 1892 dokonč. stavba věží dómu svatovíntsk.

Dne 16. října 1715 lil zvon s reliefem sv. Václava v Brně
zvonař Sigismund Kercher pro farní—kostel sv. Václava
v Rousínovci na Moravě.
Dne 16. října 1754 posvěcen oltář sv. Václava ve farním
svatovácl. kostele v Troskovicích (pol. okres Mikulov).
Dne 16. října 1892 posvětil Katal. Jednoc' Svatovacl. ka
novník Dr. Fr. Krasl (založena2/X. 1887usv. To..-:iše, Pra
ha llI., nyní má. sídlo u sv Ix'ajet.:ina) prapor s obrazem sv.
Václava a nejsv. Svátosti.

Dne 17. října 1240 zemřel olomoucký biskup Rupeit, který
kostel sv. Václava v Olomouci pozvedl a rozšířil.
Dne 17. října 1865 v Dolní Liboci narozen Václav Vajs,
prof. starosl. liturgie a badatel v legendách staroslovan
ských a svatováclavskýrch.
Dne 17. října 1927 pozval Dr. Josef Hronek prvně příprav
né komité k ustavující valné hromadě spolku »Milenium
l='ilm<<.založeného k získání pietního filmu svatováclavsk.

Dne 18. října 1267biskup mindenský, meškaje v Olomou
cí, poslal svým diecésánům list, vyzývaje je k podpoře olo
mouckého chrámu, úplně zničeného požárem r. 1265.
Ze dne 18. října 1911 má imprimatur modlitební knížka
Josefa Kyselý. kanovníka na Vyšehradě, >>Sv.Václava.
Dne 18. října 1923 v nařízení vlády č. 200 Sbírky zák. &
nař. str. 840, jest. popsán obraz sv. Vál-lava pro dukaty.

Dne 18. října 1925 p05\ětil arcibiskup di. Prečan nové
zvony pro proboštský chrám sv. Mořice v Olomouci, z nichž
dI'UIhý \ěnovaný samým arcibiskupem, nese jméno »Sv
Václaw.
Dne 19. října 1810 narodil se ve Sloupu v Čechách Ema
nuel Max, rytíř z Wachsteinu; ač národností německé. pro
vedl řadu prací s motivy z české minulosti, jako: sv. Lud
milu pro její oltář u sv. Víta.

50

Úterý

15
TEREZIE P.

Středa

16
HAVLA O.

čtvrtek

17
HEDVIKY VD.

Pátek

18
LUKÁŠE EV.

19
PETRA Z ALK.

43+TÝDEN, den 293-299
Neděle

JANA KENT.

Pondělí
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Dne 20. října 1871 zemřel první stavitel Jednoty k dosta

vční velechramu sv. Víta na hradě pražském, J. Kranner.

Dne 20. října 1877 posvěcen obnovený farní kostel sv. Vá
clava v Dolních Jirčanech.
Dne 20. října 1877 položen základní kámen ke stavbě ko
stela sv. Václava v Clevelandu (stát Ohio).
Dne 20. října 1898byl vysvěcen nově postavený chrám sv.
Václava ve Vel-elibech u Nymburka.

Dne 21. října 925 přeneseno na rozkaz sv. Václava tělo

sv. Ludmily do chrámu sv. Jiří v Praze.

VORŠILY P. A M.

Dne 21. října 1517požárem zachváceno celé město i kostel
sv. Václava v Naumburce nad Sálou
Dne 21. října 1773při požáru kostela sv. Václava ve Vele
ší-ně u Čes. Budějovic vyhořela i věž, kde bydlil věžný.
Dne 21. října 1928 svěcen obnovený prapor Katol. jednoty
sv. Václava v kostele sv. Kajetána. v Praze III.

Úterý

skladatel Jan Dismas Zelenka, autor melodramatu »Svatý

21

KORDULY

Středa

23
SEVERINA

čtvrtek

24
RAFAELA ARCH.

Dne 22. října 1645 narodil se v Louňovicích hudební

\'aclavu; podtitul »Sul) olea paris cl, palma virtutis . . .a
V podzimku r. 1183daroval Johanitům 'kníže Bedřich ko
stel sv. Václava, na tržišti Kladském postavený.
Roku 1928 na mezinárodním sjezdu klenotníků ve Švý
cal'ích učiněn návrh, aby za mezinárodní puncovní znač—

ku pro platinu byla zvolena koruna sthovz'iclavska.

Dne 23. října 1572 zemřela paní Sidonie Heidenr-eichova

z Felsu, protestantka a zakladatelka kostela sv. Václava
v Hankensteinu na Moravě; za své pohřebiště zvolila si
tento kostelík.
_Dne 23. října 1526 sešli se v kapli sv. Václava po smrti
Ludvíka Jagell. voličové nového českého krále & přísahali,
že budou voliti upřímně, což by bylo k chvale Boží a obec
nému dobru koruny České.

Dne 24. října 1526 nejv. purkrabí hradu vyšed s voliteli
z kaple sv. Václava do soudní světnice, prohlásil volbu
Ferdinanda při čemž všichni zpívali chorál sv. Václava.
Dne 24. října 1917 při druhé rekvisici ve far. chrámu
v Odoleně—Vodě.seln'an zvon s reliefem sv. Vávcl. a sv. Víta

z roku 1863, těžký 497 kg a s nápisem: »Želely jsme rudé
záře, kolem nás když plála, — věkostalá, budiž nyní naše

Bohu chvála“

Dne 24. října 1668 pokřtěn v Praze Petr Brandl.

25
KRYŠPÍNA

Dne 25. října 1925konsekrován biskupem královéhradec
kým drem Karlem Kašparem kostel sv. Václava na Dobe
níně, restaurovaný p. Josefem Bartoněm-Dobenínem ná
kladem 80.000 Kč & osadníky, kteří přispěli 20.000 Kč a ob

starali dovoz všech potřeb k opravě.

Dne 26. října 19% Msgre Fr. Kulnar posvětil 4 zvony
k oslavě chlumecké Rodičky Boží v Luži na Chrudimsku;
sanktusník zasvěcen sv. Václavu a sv. Ludmile.

Na zvonu kostela Nanebevzetí P. Marie ve Vraclavi u
V. Mýta, který má reliefy a věnování Panně Marii a sv.
Václavu, čteme datum:

EVARISTA

»26. octobris anno MDCCXIX.<<

Zrušené & zaniklé kostely & svatyně svatováclavské:
Blšany, Mladá, Boleslav, Brno, České Budějovice, Hradec
Králové: kaple, kostel „na Střezině<<_Jihlava, Opava, Pa
cov, Pňovice u Kutné Hory, Pušperk, Tasov na Moravě,
Vraclav, v Praze na Malé straně, na Zderaze atd.
51

[ŘÍJEN/MSTQR

44+TÝDENden300306

Dne 27. října 1845 narodil se ve Zbiroze Josef V. Sládek,
autor několikráte zhudebněné písně »Svatý Václavea. Vrou
cím jeho přáním bylo přistoupiti jednou s celou svou rodi
nou k sv. prijímání v kapli svatováclavské.
Dne 28. října 1866 dp. Josef Molitor prvně obětoval mši
s\. v kostele sv. Václava v Chicagu, jako nové tam usta
novený první duchovní správce
K 10. vyiočí 28. X. 1918 vydalo řídit. zla'todolu Roudný

Neděle

27
SLAV. KRISTA KR.

jubilejní medaile se sv. Václavem a sv. Prokopem.

Dne 28. října 1888 posvětil v nově postaveném filiálním
kostele sv. Václava v Milíně na Příbramsku světící biskup
K. Schwarz zvony, z nichž největší nese jméno »Sv. Václavu.
Dne 28. října 1918 v historickém okamžiku převratu
vztyčen na kopí svatováclavské sochy Myslbekovy červeno

Pondě"

bílý prapor.
V Českém Brodě nápis na zvonu »Sv. Václava: »Ulit 1924 ŠIMONA A JUDY
na. památku 28. října 1918, dne znovuzrození samostat
nosti České země<<.Podobně v Borotíně.
PROFI-CSl-SAM
28. X. 1928 posvěcen veliký zvon „Sv. Václaw

v Táboře.

Dne 29. října 1647 při obléhání Prahy Švédy donucen
byl kostel sv. Václava na Zderaze k válečným potřebám
věnovati 3 stříbrné kalichy, 5 hřiven a 12 lotů, které dány

doDne
zástavy
židům.
29. října
1885 zakoupil

šestý český farář V Balti
more dp. P. Jenč od universalistů za 21.000dolarů kostel,
který stal se novým kostelem sv. Václava pro Čechy baltimorské v Americe.

Dne 30. října 1924 ukončil v sakristii dómu sv. Víta na

Hradčanech ornamentář-kameník Hájek pět ornamentál-

ních konsol podle modelů Vojty Suchardy.
V říjnu 1861 dohotoven prozatímní srubní

_

Uterý

29
NARCISE

Středa

kostelíček

valců.
sv.
Václava v Nové Praze v Americe od Čechů- vystěho-

30
MARCELLA

Dne 31. října 1821 narodil se a téhož dne od faráře

1). Jana Brůžka v Borové byl pokřtěn Karel Havlíček

Borovský. na jehož popud r. 1848 v „Pražských novinách<<

nazván byl »Koňský trhu náměstím Svatováclavským.
V říjnu 1924dokončil Antonín Friedl dvouleté studie po
různých zahraničních archivech o svatováclavské legendě
Wolfenbůttelské.
.

čtvrtek
'
VOLFGANGA

Listina biskupa Jana Olomouckého ze dne 1. listopadu
1336 svědčí, že klášter v Opavě byl téhož roku zasvěcen
pnmšutce sv. Václava..
Dne 1. listopadu 1744 vtrhli nenadále do Přistoupimi
Prusové, když sezváněno na mši svatou. Obsadili kostel
sv. Václava, nedovolili sloužiti mši svatou, z kostela
učiněno skladiště na chléb, kolem kostela rozložili děla
a ze hřbitova učinili jat-ky, kde porážen po vsi sebraný
dobytek.
Dne 2. listopadu 1520 rožmberský kancléř Václav z Rov
ného vykazuje v nově od něho vystavěném kaplanském
domě naproti chrámu sv. Víta v Krumlově též byt & sklep
pro kaplana sv. Václava (rozuměj oltáře sv. Václ.).
Dne 2. listopadu 1788 vysvěcen kostel sv. Václava v Dol.
Lipové v Opavském Slezsku u. Frývaldova.

Pátek
_

11

všem sva-rým

2
DUŠIČEK

USTQPAD
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Dne 3. listopadu 1889 byl v Americe na kněze posvěcen

Neděle

švihovský rodák Jan Petr Brož, horlivý duchovní správce
osady sv. Václava v Cedar Rapids, stat Jowa.
Nápis na svatoVáclavském zvonu z r. 1836 v Blatné:
„>V sm'u'tku i v radosti

3

sloužím,

zvu
věrné k službám Božím.
Slyš, člověče_ mého hlasu,

HUBERTA

Pondělí

4

použij -k spasení

času!<<

Dne 4. listopadu 1619 dal se svatováclavskou

korunou

kol'unovatí Bedřich Falcký, který brzy nato tak nešetrně
se zachoval k dómuSvatovítskému a hrohům naších
světců & králů.
V listopadu 1912 ukončeny

četné kamenické prace
v kapli Svatováclavské při důkladné restauraci, na niž
Msgre Antonín Hora věnoval K 100000
KARLA BOR. B. A v.
Dne 4. listopadu 1928 posvěceny zvony v Emauzích;
z nich jeden 750 kg těžký zasvěcen sv. Václavu.

V pamětní knize lázeňské kaple sv. Václava v Jílovém
čteme pod. datem 5. listopad 1772: »Obec vyměnila.
s panem z Falkensteinu čtyři strychy pole & palouk za
Božím Tělem (kaplí) za takový k-us porostliny za svatým

Uterý

5
EMERICHA

Středa
.

6

svatováclavských.
Václavem, Skalka(( řečeném. Pole připadlo hospodě lázni
Dne 5. listopadu 1899 byl S\ěcen prapon vojen. vyslou
žiloů ve Studenci, okres Jilemnice, s obrazem sv. Václava.
Matkou; praporu byla pí Marie llaklová..
Dne 6. listopadu

1697 zemřel Václav

Vilém Antonín

2 Talmberka, který daroval kostelu v Prčicích obraz svého
patrona sv. Václava se znakem Talmberskýan
V listopadu

1925 posvěceny

3 zvony v Chocni -hiskwu.1')em

vu. K.
Věnoval
jej kostelu
F. Kinský.
dr.
Kašparem.
Druhý o0. váze
640 kg zasvěcen sv. Václa

LINHARTA

čtvrtek

ENGELBERTA

Pátek
-

Dne 7. listopadu 1916 zrekvírován byl v Lysé nad Labem
zvon »Sanctus<<-„
zdobený obrazem sv. Václava a Floriana.
Byl ulit 1808 ve zvonárně Anny Kůhnerové v Praze.
Dne 7. listopadu 1917 rekvírován starý, veliký zvon
sv. Václava z r. 1639 při farním kostele sv. Václava ve
Vilémově, polit. okres Čáslav, který dal zhotoviti pro farní
kostel sv. Václava Vilém svob. pan Boryně ze Lhoty; zvon
vážil 1165 kg & rak. 'erar zaplatil zaň K 5100— v VIII. val.
půjčce.

Na rubu titulního listu pražského misálu z r. 1507,tiště
ného v Benátkách, jest dřevoryvtčeských sv. patronů, mezi
nimi sv. Václav.
Dne 8. listopadu 1916 rekvirow'rn zvon »VáclaVa a »Lud

milaa na Král. Vinohradech na věžích chrámu sv. Lud
mily.

BOHUMIRA

Dne 9. listopadu 1912 dostavil se z Vídně genem. konser

Sobota

vator Dr. Max Dvořák, aby prohlédl provedenou restau
raci malel) v kapli svatováclavské.
Dne 9. listopadu 1925 posvěcen nový zvon »Sv. Václava

9
THEODORA

ve Vitějovicíchu Prachatic.

lLlSTQPAD

Aténýpm

Dne 10. listopadu 1762 dokonána malba klenby kostela
sv. Bartoloměje v Heřm. Městci, Josefem Balkem, kde je
též freska sv. Václava.

den 314-320
Neděle

Dne 10. listopadu 1875 stržena byla vichřicí věž svato

václavského farního kostela v Hrubém Jesenníku, pol.
okres Poděbrady.
Dne 10. listopadu 929 k radosti všech křesťanů v Čechách
převezeno do Prahy k sv. Jiří tělo sv. Ludmily.
PŘ. OST. SVJ-UD.

Svatý Václav v pranostikáeh našeho lidu. Sv. Václav
bere mléko na špičku. -—Když jest mn'oho žaludů okolo
sv. Václava, napadne na vánoce mnoho sněhu. — Svatý
Václav zavírá zem! — Na sv. Václava každá plaňka do
zrává.
na sv.českého
Václava býva
bouřka,
teplo.
—
Na ——
sv.Je-li
Václava
zasebývá
vínadlouho
nového.
—
Sebral

A. Š.
Dne 11. listopadu 1872 narodil se mistr Bílek, autor l'Clietu sv. Václava při kostele v Prostějově.

Dne 12. listopadu 1622 po obnovení katol. rady Nového

Města Pražského posvěcena ke cti Nanebevzetí P. Marie a
sv. Václava kaple v prvém patře věže novoměstské radni
ce v Praze. V kapli každodenně, než páni šli do rady, byla
pro ně sloužena mše svatá..
Dne 12. listopadu 1924rozhodnutím min. vnitra schválen
nový znak olomouckého arcibiskupství a osobní znak arci
biskupa dra L. Prečana, který zdoben jest obrazem svatého
Václava.
Dne 13. listopadu 1787byl se hřbitovem &Ohradou v draž
bč' prodán za 100 zl. starobylý kostelík sv. Václava na
Rovni (či v Pněvicích, osadě Žižkou zničené). Koupil jej

Jan Schnitzar a srovnal se zemí. Jedna románská. hlavice
tohoto kostela jest v museu »Vocela<<v Kutné Hoře.
V roce 1920 vydal „Svaz čs. charity v ()lomouria kresbu

Jana Kóhlera jako pohlednice »Svatá Ludmila se sv. Váv
rlavem u mrzačkůa.
Dne 14. listopadu 1165 pražský biskup Daniel vložil za
přítomnosti krále Vladislava & královny Judity ostatky sv.
Václava do oltáře v Řečanech. nyní farnosti Zdechovice.
Dne 14. listopadu 1343 činí se zmínka o kostele v Dubenci
u Jaroměře, jako kostele, zasvěceném sv. Václavu. »Mo
numenta Vaticana<< č. 260, vydaných l,. lílícmanem.
Dne 14. listopadu 1666 svatovácl. kostel v Plané připo
mínaný ve 14. stol. a tehdy příslušící k farnosti táborské,
opět. osamostatněn.

Pondělí
11

.
MARTINA B.

,

Utery
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12
BENEDIKTA S BR.

13
STANISLAVA K.

Čtvrtek

14
J OSAFATA

Dne 15. listopadu 1816 zemřel v Milčicích rychtář Franěk

J. Vawák, spisovatel-samouk, který ve svých Pamětech
tak často vrací se ke kultu svatováclavskómnu. Jeho »Pa
mětia vydává, »Dědictví svatojanskéa péčí dra A. Podlahy.
Dne 16. listopadu 1515 povoluje český a uherský král
Vladislav biskupovi olomouckému Stanislavovi, že oněch
peněz, které se v Milostivém létč sešly, může použíti na.
založení nového chóru při velechrámě sv. Václava v 010
mouci, avšak na nic jiného.
Dne 16. listopadu 1678 datován jest kontrakt (smlouva)
novoměstské radnice se sochařem Jiřím Pendlem o zhoto
vení sochy sv. Vaclava % 200 zl. rýn. a 10 strychů žitné
.mouky pro kašnu na nynějším Václavském náměstí.
Dne 16. listopadu 1694 žádal jesuita P. Jan Malovec, před
seda české kongregace Panny Marie u knížete Jana Kri<
stiana z Eggenberka a u magistrátu krumlovského, aby
bylo dovoleno mariánské kongregaci vystavěti v Č. Krum
lově kapli sv. Václava na skále proti Vltavě mimo kostel.
ól!

15
LEOPOLDA

16.
OTOMARA

HSTQPAD
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Dne 16. listopadu 1916 rekvirován je starý z-von »Sv. Vá
clav“ ve farní osadě Sedlec, pol. okres Sedlčany.
Dne 17. listopadu '1620 odevzdána byla do kaple sv. Vá

117
ŘEHOŘE DIV.

18
ODONAZ KL.

Úterý

19
ALŽBĚTY VD.

Středa

20

clava koruna svatováclavská, když nalezena byla při útěku
Fridricha Falckého na radnici staroměstské.
Dne 18. listopadu 1363připomíná se již kostel sv. Václava
při plebanii v Při'byslavicích u Čáslavě, jedné z nejstarších
ces. osad. Nyní je kostel filiální.

Dne 18. listopadu 1852 narodil se Mikuláš Aleš, autor
četných obrazů a kreseb svatováclavských pro kostely ve
Vodňanech, v Pardubicích, na radnici v Náchodě atd.
Dne 18. listopadu 1917 jest datováno memorandum ame—
rických katolíků sv. Otci do Říma, kde žádá papeže Bene-'
dikta úpěnlivě prosbou po staletí k sv. Václavu opakova
nou: „Nedej zahynouti nám i budoucím<<, aby papež ujal
se takřka ubitého národa československého.
Z 19. listopadu 1165 pochází památný zápis kostela sv.
Jakuba u Kutné Hory: »Léta od Vtělení Božího 1165 já,
Daniel, ač nehodný, přece z Boží milosti XIII. biskup praž
ský, léta vysvěcení svého patnáctého, měsíce jedenáctého,
dne měsíce devatenáctého, za panování Bedřicha, nejslav
nějšího a nejjasnějšího císaře římského a za času Vladi
slava, nejslavnějšího Čechů krále, ostatky svatých apošto
lů a sv. Václava . . . v oltáři tomto 19. dne měsíce listo
padu vlastní rukou jsem uzavřel . . .a
Dne 19. listopadu

1865 narodil

se v Neunto'nicích Karel

Procházka, autor knihy »O Stochově, domnělém rodišti sv.
Václava<<,sběratel obrázků, medailí i jiných památek sva—
továclavských.
Kolem 20. listopadu 1926 kolo\'alo_v denním tisku mno
ho zpráv o naklonění svatovít. dómu o 25 cm od kolmice.

FELIXE Z V.

čtvrtek

21

Dne 21. listopadu 1344 slavnostním způ-sobem za přítom
nosti slepého, ale udatného krále Jana Lucemburského &
jeho synů i nově jmenovaného arcibiskuspa Arnošta z Par
dubic položen základní kámen k novému chrámu sv. Víta.
založenému sv. Václavem.
Z 21. listopadu 1695 pochází křtitelnice se sv. Václavem
v Chržíně.

OBĚT. P. M.

Pátek

22
CECILIE P.

23
KLIM. I. PP.

V noci z 21. na 22. ÉŠtopad 1805 odcizen byl z kostela sv.

Václava v Javorníku v Prus. Slezsku relikviář s ostatky
sv. Václava (věrtší částka ramenní kosti).
21. listopadu 1923 pořízen nový svatováclavský zvon pro
farní kostel Luštěnice, pol. okres Ml. Boleslav, co náhrada
za rekvirovaný Z\on »Sv. Václava, pořízený r. 1629 nákla
dem obce a generála Boh. Jindř. Papenheima.
Dne 22. listopadu 1671arcibiskup Matouš Ferdinand Zou
bek p05\ět.il nově obnovený oltář sv. Václava u sv. Víta.
Dne 22. listopadu 1902 po prvé dávána byla V Národním
divadle tragedie »Svatý Václava od Frant._ Langra.
Dne 23. listopadu 1787 narodil se v Praze Frant. X.
Tkadlík, malíř několika vroucně procítěných obrazů sva
továclavských. V Podlahové »Obrázkovém katechismu“ je
reprodukována tnšová kresba »Sv. Ludmila a sv.. Václav
Di'l mši svatém Pro II-odušín u Tábora maloval obraz sv.
Václava.

[][STQPAD
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Dne 24. listopadu 1924svolána byla prvá. ustavující schů
ze Výstavního odboru mileníového Výboru pro oslavy sva
továclavské. Přítomni: Dr. Podlaha, Vojtíšek, Dr. Guth,
Kodýtek, E. Sittler, Zdeňka Braunerová, kanovník Dr.
Hanuš a j.
Kostely a české osady zasvěcené sv. Ludmile v Americe
jsou: Bomart—on (stát Texas), Cedar Rapids, Chicago, a
Wied, stat Texas.
Dne 25. listopadu 1872 narodil se v Zambercc scchař
František Salesíus Rous, tvůrce jídecké sochy sv. Václava.
Dne 25. listopadu 1916 propadl válečnému molochu zvon
»Sv. VáclaVa z r. 1759 při svatovácl. kostele ve Švihově
.u Klatov.
Dne 25. listopadu 1888 položen základní kámen ke stav

hě chrámu sv. Ludmily na Král. Vinohradech, který jest
vyzdoben četnými sošnic-ký'mi i malířsk. motivy svatovácl.
Dne 26. listopadu 1912 ukončeno obkládání kamenné ol
tářní tumby sv. Václava českými a slezskými polodraho
kamy při restauraci kaple sv. Václava na Hradčanech.
Dne 27. listopadu 1773 vysvěcen děkanem Janem Brait
schopfem kostel sv. Václava, založený r. 1750 svob. pánem
z Bliimegen při klášteře a nemocnici Milosrdných bratří
v Letovicích na Moravě.

V osadě Sv. Jůra u Bratislavy na hřbitově u kostela po
hřben veliký přítel českého národa a spisoxvatel Jan Her
gott, narozený 27. listopadu 1873. Povolaním byl řezník,
známý dosud dobře v lidové tradici jako muž nadprůměr
né výše a síly. Jeho pomník zdobí nápis: »Čisdým zápalem
žil's slávě Slovanov, - láva tu i tam bude Ti odměnou! 
Ty nie si mrtvý! A staneš do šika, - až udre hodina k Sva
tým od Blaníkaiu
Dne 28. listopadu 1365 arcili. ()(-ko z Vlašimě rposvětil do

24—
EMlLlE

25
KATEŘINY

Úterý

26
SILVESTRA OP.

Středa

27
VALERIÁNA

mečkové schrány čili tumby na hrobě svatováclavském.
Slavné triduum sv. Ludmily konáno ve dnech 15. až
17. září 1927 v Praze v těchto chrámech: u sv.-Jiljí,
v Emauzích, u sv. Kajetána, u sv. Antonína, u sv. Václava
v Praze VII., u sv._Cyrila a Methoděje v Karlíně, u svatého
Václava na Smíchově, IU:sv. Ludmily na Král. Vinohra

čtvrtek

dech, u sv. Prokopa na Žižkově, u sv. Mikuláše ve Vršo—
vicích, u sv. Václava v Nuslích a u sv. Goth. v Bubenči.

RUFA

Dne 29. listopadu 1378 zemřel Karel IV. v Praze, horlivý

Pátek

ctitel a následovník sv Václava

Dne 29. listopadu 1670 sbor obřadů schválil proslulým
kardinálem Bonou vlastní modlitbu a čtení, jak se posavad
v misálu a breviáři římském na den sv. Václava nalézají.
Dne 29. listopadu “1871schválila arcib. konsistoř v Praze

Rukověť odpoledních pobožnosti od Jos. Německa, faráře
na Sichrově, dodnes používanou s krásnými litaniemi k sv.
Václavu a sv. Ludmila.
Dne 30. listopadu 1367 posvětil arcibiskup Jan Očko
7. Vlašimě oltaiř_v kapli sv. Václava v Praze u sv. Víta.
Dne 30. listopadu 1905 připisuje Dr. Luboš Jeřábek na

dšenému a horlivěmu pracovníku pro ideu staropražskon
Janu Emlerovi knihu »Chrám a, věže svaáoví'tskéa.

Dne 30. listopadu 1922 dr. Mořic Hruban při svých šede
sátinách věnoval Literární a umělecké družině 2000 Kč
s výslovný-m přáním, aby obnos ten věnován byl nejlepší
původní katolické práci dramatické o sv. Vaclava.
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FRESKA ZE SVATOVÍTSKÉHO DOMU: SVATY VÁCLAV ROZSEVAČEM.
Z cyklu fresek v kapli svatého Václava.

DVOŘÁK KAREL: SV. VÁCLAV.

4—94TÝDEN, den 335-341
Neděle
11
ELIGIA

2
BIBIANY P. A M.

Úterý

PIRQSINIEC

Dne 1. prosince 1927 sloužil nuncius Marmaggi v Římě
rekviem za významného, u nás celkem neznámého umělce
sochaře Ignáce Weiricha. Smuteční slavnost byla ukonče- '
na chorálem svatováclavským.
Počátkem prosince 1916 rekvirovány 3 zvony s »Václa
vemu z r. 1572 chrámu pros-eckého, s nimiž se dojemně
íarníci loučili. Po mši se všemi zvonilo, pak jeden rpo dru—

hém umlkal, zatím co varhany hrály truchlivé pohřební
melodie. Smuteční slavnost ukončena chorálem svatovácl.

Dne 2. prosince 1739 na Novém Městě Pražském popra
ven byl zlosyn, který v noci před Hromnicemi roku 1737
ukradl svatováclavský zvon v kostele sv. Václava ve Vře—
tovicích & prodal židu v Libni.
Dopisem ze dne 2. prosince 1851 protestuje litoměřický
biskup Aug. Bartol. Hille u purkmistrovského úřadu proti
zamýšlenému přeměnění kostelíka sv. Václava ve skladiště
na obilí; sám pak s ochotou křesťanské lásky nabídl ná
klad na opravu
Dne 3. prosince 1621 narodil se Boh. Balbín, vřelý ctitel
sv. Václava a šiřitel úcty k němu.

3

K dějinám chorálu svatováclavského. V roce 1903 přeru
šeno násilně staleté štěstí a klid tiché vesničky Mladé u
Lysé nad Labem. Vojenský erár vyvlastnil ji pro "dělo
střeleckou střelnici. Obyvatelé, lpící na rodné hroudě, sice
FRANTIŠKA X. _V. protestují, ale jejich zoufalé stížnosti vyřízeny rozkazem
, z Vídně k vyklizení.
A [tak jedné podzimní neděle odc
brali se občané do kostelíka k nezapomenutelné “chvíli
rozloučení; staré varhany zazněly chorálem svatováclav
ským & jím doznčly navždy. Smutně pak hučely povozy
vyvlastněných, přeplněné nábytkem, dětmi i starci, každý
jiným směrem do nových domovů těch, kteří nesměli v rod

4

né vsi zemříti. — A. Š.

BÁRBORY P. A M.

Dne 4. prosince 1409 Václav, plebán Lomnický, směnil
svou faru s Janem, plebánem Velišskýjm, při kostele sv.
Václava ve Velíši.

Čtvrtek

Dne 5. prosince 1812 narodil se v Praze politik Vojtěch
hrabě Deym ze S-třítěže.předseda »Svatováclavského výbo
rua v bouřích roku 1848.

5
JUDITY

Kostel sv. Václava v Hrusicích byl v 16., 17. a 18. století
zasvěcen sv. Mikuláši, ale pout sc slavila. vždy o svatém
Václavu.

Pátek

sého. biskun olomoucký (1325—1333.zakladatel svatová
clavského oltáře u sv. Petra ve Vatikáně v Římě.

MIKULÁŠE B. A v.

Dne 6. prosince 1333 zemřel v Římě Berka z Dubé a Lý

Dne 6. prosince 1777 velechrám sv. Václava v Olomouci
vyznamenán tím, že papež Pius VI. povýšil jej na arci
hiskups'ký.
Dne 6. prosince 1925 otiskl Jaroslav Hilbert článek ve
»Venkovua: ».Tak byly objeveny ostatky-sv. Václavaa.
Dne 7. prosince 1856 v S-udoměřicích u Tábora narodil

7
AMBROŽE C. U.

se architekt a. profesor Josef Fanta, projektant úpravy a
nové farnosti kostela sv. Václava na Zderaze.
Dne 7. prosince 1883narodil se Zdeněk Kratochvíl v Krá
lově Dvoře u Berouna, který ilustroval svatováclavské dra—
ma od Langra

PIRQSlINlEC

594 TÝDEN,den 342-348

Dne 7. prosince 1924 k uctění památky ve světové válce
padlých vojínů posvěcen veliký zvon sv. Václava v Heř
mani na Písecku, na jehož zakoupení čeští rodáci hei—man
ští v Americe věnovali 3000 Kč.
Svatováclavská Pouť v Úbočí, kde jest kostel sv. Miku
láše. ohlašuje se slavnost dožínková a slaví se »pouta na
sv. Václava, což starobylý zvyk, kdy (až do r. 1785)byl zde
farní kostel sv. Václava, později zrušený.

Neděle

8
NEP.noční 9. M.

Dne 9. prosince 1914 byla kníž. arcib. konsistoří v Olo
mouci vydána knížečka »Svatý Vaclav, kvítko eucharistic
ké zahradya, jako památka na první sv. přijímaní, nákla

dem M. Nedomové v Olomouci.
Dne 10. prosince 1818 narodil se v Semilech politický

vůdce národa Fr. Lad. Rieger. který na památku svého
otce postavil na náměstí ve svém rodišti sochu sv. Václava.

LEOKADIE

Dne 10. prosince 1865 narodil se v Karlíně Václav Můller,

Úterý

Dne 10. prosince 1916 byl s věže sňat zvon »Sv. Václava

10

kanovník na Vyšehradě, znatel svatováclavské hudby a
svatováclavské literatury hudební.

a 15. prosince odvezen do farního chrámu v Šemanovi
cích, pol. okres Mělník n. L. Pocházel ze zrušeného r. 1796
kostela chotečského; přelit byl v r. 1876 a 1891 přispěním
hraběnky Antonie 7. \Valdstein-W'artenbergu na Liblicích MELCHIADA PP. A M.
a Františka Maříka ze Střezivojic.
Dne 11. prosince 1891 udeřil blesk do kostela sv. Václava
v Naumhurce nad Sálou a poškodil značně průčelí i vnitřek.
Kostel připomínaný již 1228 v bulle papeže Řehoře IX. za
svěcen h_vlnašemu sv. patronu nepochybně proto. aby nově
obráceným Srbům dan byl za vzor světec z bratrského ná

roda slovanského.

Na soše sv. Václava pod zámkem Kostí dal v_vrýti dědic
Heřmanův hrabě I—lvinnipreclítprosbu: »Od panowanj ka
czyrzu wyswohodi nas . . .((
Dne 12. prosince 1809 zemřel farář Vopasek. jenž měl ve

likou důvěrnost lidu a získal si velikých zásluh o zvelebe
ní farního kostela sv. Václava v Chlumu na. Sedlčansku.
Svatováclavská pouť v“čachrově. V Čachrově. p. okr. Kla
tovy. koná, se každoročně slavná nout o sv. Václavu s čes
kými i německými kázáními a bohoslužbami. Na pout při
jdou procesí až z Klatov i Sušice. ze Zejhiše. Zhuří, ze Strá
žova, z Velhartic. z Hlavňovic. z Běšin atd.
Dne 13. prosince 1885 vysvěcen na kněze v Brně kul

turní pracovník. spisovatel a bibliofil. konsist. rada Ignát
Zhaněl, který kultu svatováclavskému věnoval neieden
článek.
Na den sv. Lucie l. P. 1361 bratří Petr a Jodokus Rožem
berla-vě učinili nadání na kaplany a oltářníky při kostele
sv: Václava ve Velešíně.

Středa

11
DAMASA PP. A M.

čtvrtek

12
SYNESIA

Pátek

13
LUCIE P. A M.

Dne 14. prosince 1773 založeno bylo při farním kostele sv.

Václava v Chlumu. bratrstvo ustavičného klanění se nejsv.
Svátosti. Do bratrstva toho se dalo během dvou téhodnů
zapsati 845 lidí. Dne 14. XII., kdy k veřejné úctě vystavena
byla nejsv. Svatost, bylo takové účastenství, že po celý den
neustale asi 200 lidí bylo v kostele přítomno.
Dne 14. prosince 1786 obsazen duchovní správou kostel
sv. Václava v Novosedlích na Č.-Budějovicku.
„38
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14
SPIRIDIONA

5 1+ TÝDEN, den 349-355
'
NedEIe

IRENEA

Pondě"

16
ALBÍNY

PIRQSJINIEC

Dne 14. prosince 1855 narodil se ve Vídni prof. Vojtěch

Hynais, zvaný »slavík barem, kterýž roku 1875 maloval
v Římě obraz sv. Václava pro český dům.
Dne 14. prosince 1922 fotografován vojín oděný v památ
nou přilbu svatovácl. a brnění z drátěného pletiva, určený
za model pro náměty na. svatovácl. dukát.
Dne 15. prosince 1916 zrekvírován veliký zvon (348 kg
těžký) s obrazem sv. Václava v Radnici u Rokycan.

Dne 16. prosince 1883 posvětil biskup Batz stánek Boží,

zasvěcený sv. Václavu v Milwaukee ve státě Visconsin ve

Spoj. státech severoamerických, aby české dítky v cizích
chrámech a školách se neodnárodňovaly.

četné patronáty sv. Václava shrnuje píseň kutnohorska,

kde se volá k sv. Václavu: »Starost měj o všecky: bídny,
chudobny, osií'ely, slepě, němé, neduživé, vězně i pohořelě,

tím však také pi'ispěj ku pomoci, kteří po vodách plynoula

,.
Uterý

Autor tohoto kalendaria prosí snažně o „sdělení podob
ných dat o _památkách svatováclavských, pokud ,již zde
nebyla uveřejněna, na adresu: A. Šorm, pracovník Výstavní
ho výboru pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava,

11

Z litanií kJosefská8.
sv. Václavu:
Praha.III.,

LAZARA

Mírumilovný vládce! Oroduj za nás!
Moudrý zákondárce! Orodnj za nás!
Slavný obránce spravedlnosti a práva! Orc—dujza nás!

Dne 18. prosince 1751 zemí-el (narozen 1. září 1690) v Praze

Středa

slovutný architekt lx'ilian Ignác Dicntzenhofer. Stavěl se—
minář sv. Václava (nynější něm. technika v Husově třídě),
dělal plán ke kostelu sv. Václava na Stochově, stavitel ko
stela sv. Václava v Broumově, Ciněvsi atd.

GRACIÁNA

Dne 18. prosince 1916 rekvirovan v Hlohovicích, pol.
okres Rokycany, zvon svatovácl., jenž měl dva reliefy: »Sv.
Václav stojící s praporem“ a. »Sv. Václav na konia.

čtvrtek

nově získaný a upravený kostel, zasvěcený sv. Václavu,

19

Dne 19. prosince 1886 od kardinála

Gibbonsa posvěcen

v Baltimore na. hlavní ulici. Kostel je 120 střevíců dlouhy,
63 široký. Ulice, ve které se nachází, čítá 9456 domů, a ko

stol byl jediným katolickým kostelem této ulice.

NEMESIA

Pátek

20

Dne 20. prosince 1814 narodil se na Kladně Štulc Václav,

kanovník vyšehradský, básník svatováclavský, zachránce

jízdecké sochy Pendlovy sv. Václava, kterouž dal umístiti
pred proboštstvím. Stávala dříve na nynějším Václavském

náměstí.

KRISTIÁNA

Dne 21. prosince 1857 povýšen kostel sv. Václava v Novo
SGLHOCh
nad Nežárkou na kostel farní.

$obota

pisem a. reliefem svatovácl. a českým lvem. Zvon r. 1899

Dne 21. prosince 1917 rekvirován v Dobrušce zvon s ná

TOMÁŠE AP.

nlil Jiří Góssner ve Vídni ve váze 1676 kg.
Dne 22. prosince 1867 narodil se v Liberci František X.
Šalda, autor vřelé básně: »Selský sv. Václava.
Dne 21. prosince 1919 posvětil arcibiskup A. J. Drossaerts
ze San Antonia kostel sv. Václava v I-Iolman, stát Texas
v Americe—

59
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Dne 22. prosince 1877slaveny v kostele sv Václava v Cle
velandu první bohoslužby, ač se stavbou kostela se počalo
teprve 20. října téhož roku.
Den 22. prosinec 1918 byl nejslavnějším dnem trutnov—
ských Čechů, kdy pro ně v kostele zpíván chorál »Svatý
Václave . . .<(a svatovácl. píseň Sládkova. Zajímavo jest,
že v Upském Hradišti, nynějším Trutnově, býval kostelík
sv. Václava, připomínaný již v roce 1260.

22
DEMETR F.

Dne 23. prosince a v následujících dnech -r. 1619 zpusto

šen svatovítský chram z nařízení Bedřicha Falckého.
Dne 23. prosince 1882 narodil se malíř Jakub Obrovský
v Býstrcí u Brna, aurtL-rolvtáli'n.obrazu sv. V. v Bohnicích.

Opavský kníže Viktorin věnoval kostelu sv. Václava
v Opavě ciborium, do něhož se vešlo přes tisíc hostií, a
v darovacím listu, daném v Opavě ten den před narozením
Páně r. 1482, zaklíná. každého do pekel, kdož by kostelu
ci-borium odňal.
Dne 24. prosince 1899 zemřel P. Votka Jan Křt. S. J. (na

autor knihy „Památky staroboleslavskéa.
Dne 24. prosince 1927 anglický obrázkový časopis »Lon-'
don News“ ve svém vánočním čísle přináší kolekci význač—
ných reprc-dukcí svatováclavských a pietní článek o sv.
Václavu, kterého přirovnává k současnému jejich zbožné
mu panovní'ku Alfrédovi.

Dne 25. prosince zpívá se všude v Anglii a v koloniích
' anglickým obyvatelstvem zalidněných koleda »Dobrý král
Václava o šlechetných činech křesťanské lasky sv. Václava.
Jan Hynek Dlouhoveský (1658—1701) píše předmluvu
k l—Iolanovu Kancionálu »Kaple kralovskaa, vypravuje,
když s 200 českými poutníky r. 1674 o vánocích putoval po
římských chrámech, že pout zpěvem doprovázenou počali
u oltáře sv. Václava.
Dne 26. prosince 1861 narodil se v Litomyšli Eman.
Stránský (pseud. Trojanus), redaktor »Hlasu Národaa &
„Čechem,kde otiskl řadu pěkných članků svatováclavských.
Dne-26. prosince 1924 konány poslední bohoslužby v'e sta
ré části dómu, sv. Víta na Hradčanech, načež přeloženy
k sv. Jiří, aby mohly býti podniknuty veliké přestavby
vnitřní, odbourana zeď, rozdělující starou část od novo
stavby a celý chrám sv. Víta aby mohl 'býztido roku 1929
dokončen.

Dne 27. prosince 1656narozen ve slezském Frýdku farář
Jan Josef Božan, autor kancionál-u. »Slavíčck rajskýa, kdež
jest řada písní svatováclavských.

Dne 27. prosince 1846 narodil se v Praze Zikmund Win—

ter, kulturní historik, který zjistil hojně dat a památek
svatováclavských.

Ke konci roku: 1885dostal kostel sv. Václava ve Wilsonu,
stát Kansas v Americe, prvého duchovního spravce v osobě
dp. Karla Dragouna z Moravy.

Dne 28. prosince 1908 syn zakladatele kaple sv. Václava
v Thořovicích u Lnář ve své poslední vůli učinil odkaz
ke kapli sv. Václava, dle níž jsou povinni hospodáři na.
chalupě č. 18 věnovati naklad na světlo ke křížové cestě.
O vánocích 1927 vydána ve velmi sličné a něžné úpravě
s pěkným leptem knížečka »Good King \Vencesla5<<v Bo
stonu s koledou o sv. Václavu, „kde zobrazen světec, kterak
sbira v zasněžené krajině roští pro chudé.
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23
VIKTORIE

Úterý

24
ADAMA A EVY

25
unnozsul DANĚ

Čtvrtek

žá
štěpnun

Pátek

27
JANA EV.

Sobota

MLADÁTEK

530 TÝDEN,den 563-565

29
TOMÁŠE B.

Pondělí

30
DAVlDA KR.

Úterý

31
SYLVESTRA

PRQSHNEC

Olomoucký kardinál Ditrichsteinv závěti své, dne 29.pro
since r. 1634 v Oedenburku psané, Maximiliánovi knížeti
z Dietrichsteinův ukládá za povinnost, aby, kdyby nebyl
kůr olomoucký do jeho smrti dostavěn, dědic a'jeho ná
stupcové každoročně 3000 tolarů na stavbu onoho kůru
tak dlouho platili, až by byl dokonán; rtýž kardinál usta
novil ve své závěti, že má býti pochován v kryptě, a kdyby
tato krypta nebyla hotova, má prý býti zatím na jiném
místě velechrámu Olomouckého pohřben.
Dne 30. prosince 1362 zřídil Karel IV. olutář sv. Václava

v kostele P. Marie v Cáchách a založil nadání pro ka
plana toho oltáře, který musí býti z českého národa aneb
alespoň musí míti dokonalou zběhlost v české řeči, aby
mohl poutníky a příchozí zpovídati; v úvodě listiny té
praví Karel, že oltář ten zřizuje k slávě Boží a ke cti
sv. Václava, jehož vroucně miluje.
Dne 30. prosince 1870 zemřel v Praze náboženský malíř
František Kryšpín, autor obrazu sv. Václava.
Koncem roku 1878 sloužena ve Wahoo, stát Nebraska,
v nové postaveném kostele sv. Václava první mše svatá
dp. Václavem Kočárnikem, který sem dojížděl z Omahy;
kostel postaven jen českými řemeslníky.
Rozkazem z 31. prosince 1915 první pluk českosloven
ského vojska na Rusi pojmenován »plukem sv. Václavaa.
Dne 31. prosince 1916 uzavřena výstava v budově měst
ské spořitelny v Pardubicích, kde farář Ed. Neuman vy
stavoval veliký votivní obraz se. V. pro kostel ve Svojanově.

Svatý Václav v Hlučíně.
Ředitel památkového úřadu v Brně, arch. Sochor. dlící na Hlučín—
sku, nalezl na hlamím oltái'i farního kostela v Hlučíně obraz svatého
Václava, o němž až dosud se myslilo, že představuje svatého Leopolda.
Světec však má orlici svatováclavskou a jest krásným důkazem, jak
i na Hlučínsku kult českého patrona byl obvyklý.

%? .

Ze svatováclavských výpisků.
Na zvonu s reliofem sv. Václava a sv. Zikmunda ve Mrclích u Nym
burka z roku 1631, který byl přelit roku 1829., byl nápis:

Kdykoli zvon tento zavzní
k službám božím jděte věrní
slyšíce zvuk a hlas jeho
kořte se, přestaňte zlého!
Na pamět ať vám přivodí
Krista Pána soud poslední.

%?
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Rozvinutí české vlajky dne 28- října 1918 na Myslbekově soše sv. Václava.

Autorův doslov.
Vrátiv se před mnoha lety za krásné zářijové neděle z vycházky od opraveného,
starobylého, svatému Václavu zasvěceného kostela ve Ždánicích u Pardubic, umí—
nil jsem si sbírati vše, co jest jakkoliv spiato s úctou a památkami svatováclav
skými. Ač této sběratelské práci se naskytlo mnoho překážek a ač po dvakráte
jsem musil na několik roků přerušiti sběr i s paběrkováním, přece časem nahro—
madilo se mi hojně svatováclavské látky ze všech obor,ů zvláště ale hodně děje—
pisných dat, která jsem v posledním roce roztřídil a sestavil \0 tři svatováclavské
sborníky: útržkový kalendář \eliké tisícileté kalendalium s daty sestavenými v po—
řadí časovém a ve sborník ucelených cyklů o lidové úctě a patronátech sv. Vác
lava, který v jubilejním roce vydá Ústředí Orla čsl. v Brně. Zatím co obě
poslední práce jsou samostatné, pojal jsem do první význačné a zajímavé články
předních spisovatelů českých o svatém Václavu, namnoze dnes zapadlé, . aby
zpestřily suchá data kalendaria. Celý kalendář byl myšlen jako bibliofilská hříčka,
obsahující k mileniu svatováclavskému tisíc samostatných celků (obrázků, článků
a kulturních dat). Bohužel při nevelikých rozměrech místa, které bylo každému
dni věnováno, nebylo možno u přemnohých dnů všechna data vyčerpati a zů
stávají autorovi v rukopise. Cílem kalendáře pak bylo řadou obrázků a drobných
článečků idat v každém čase ročním během jubilejního roku upozorňovati na
hluboce vštípený kult svatováclavský v našem národě.
Nejvřelejší dík že možno bylo mi tuto publikaci \)dati tiskem, patří „Výboru
svatováclavskému“ v čele s J. M. nejdůstojnějším p. biskupem Drem Antonínem
Podlahou, který nelitoval nákladu na hojné obrázky a pěknou výpravu obálky
ll. Dostálové knižního vydání tohoto kalendáře. Že práci poměrně velmi rychle
jsem mohl zdolati, vděčím p. Ladislavu Sršňovi a .p. Josefu Zouharovi, kteří
mi pomohli s rýsováním kalendária a přepisováním dat z výpisků pro tiskárnu.
Rovněž při tiskové korektuře účinně vypomohl mi p. Em. Dostál, jemuž platí
též můj vřelý dík!
Ve svatováclavské Praze, v desátém roce trvání republiky Československé.
Antonín Šorm.
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ČÁST TEXTOVÁ

OBRAZ SV. VACLAVA VE VELECHRA MĚ sv . VITA PODLE K. S KRETX

OD JANA JIŘÍHO HEINTSCHE.

ČENĚK VOSMÍK: SV. VÁCLAV NA HRADČANSKÉ RAMPĚ.
Podstavec od sochy sv. Václava na Karlově mostě. poškozené povodni v roce 1784.

Tisíc let lásky! 929 - 1929.
V. Svalohor.
Kdo uvěří tomu slovu? Kdo je přijme 5 včrou, že bez nadsázky tomu tak jest
_a ne jinak? Tisíc let lásky svatováclavské: tisíc let sv. kníže miluje svůj národ a
tisíc let jest od svého národa milován.
Snažíme se pochopiti tento obapolný poměr, nezrušitelný do skonání. Jest vy
jádřen zvláštním pojmem a slovem „dědictví". Sv. Václav jest dědic české země
.a česká země jeho dědictvím. Přeletěly nesčetné roky nad naší zemí, jako rušná
letadla pod věčným, tichým nebem, přeorávala se dole brázdami času tvářnost
půdy, posunovaly se tam hraničníky vlasti, ale dědictví zůstávalo a znova a znova
se svému dědici při slavných příležitostech odevzdávalo. Míjela jako stínové hry
pokolení národa, umírala a rodila, rodila se a umírala, ale umírající rodícím se
předávali vždy v dědictví s nejdražšími svými statky svatováclavskou lásku.
Nemohlo býti jinak; sv. kníže v národě svém dědil to, co mu sám zanechal,
lásku v krvi.
Praví starý jeho životopisec, že krev jeho nad ním zabitým vzešla. Ano vzešla,
a v tomto smyslu: Jeho mučenická krev láskou k národu napojená a vroucí, ne
zůstala ve vnitru těla, ale vylila se mocným proudem z ran na chrámovou stěnu,
odkud nebylo lze po věky vyhladiti nezmarné známky po ní, rozlila se i dál mimo
chrám po české půdě a po těch, kdo z ní vyrostli, vzešla i výše, vynesši se jako
červánky za jitra a večera, jitřní i večerní to přímluvná oběť k Bohu za národ
denně tak a do skonání.
Svatý Václav nikdy nepřestal milovali svůj národ a národ nikdy nepřestal mi—
lovati svatého Václava.
Nebývala sice tato láska se strany národa vždy stejně živá a mocná, ale byla
vždy. Byla jako svatováclavská píseň, jež jest jejím výrazem; napřed jen o jedné
sloce, ale s každým dalším přelomem času přibývalo jí nových a nových slok, to
lik též těžkých vzdechů nezmarně lásky.
Milovalť český národ svého světce, svou nebeskou ochranu a představitele SVých
nejdražších náboženských a národních statků, hned na počátku, když s kajícím
bratrovrahem Boleslavem přenášel jeho tělo do srdce svého, do Prahy; miloval,
kdykoli vcházel se svými vojevody do krvavých bojů za své zachování; miloval,
když s Karlem českou korunu skládal na mrtvé dědicovo čelo a vypůjčoval si ji
od něho jen občas na chvíli ke korunovaci svých panovníků; miloval a nepřestal
milovati, když ve změně smýšlení, v husitství, psal jeho drahé jméno na své váleč
né pavézy; miloval, ano víc a horoucněji miloval, když klesal do bělohorské své
jámy a v Balbínově Obraně své poslední zvolání zoufale k němu obracel; miloval
a znovu prudčeji miloval, když na jeho náměstí v roce 18á8 pod jeho sochou
vzkříšen vstával.

Tak uplynulo tisíc let lásky.
A nyní na sklonku tisíciletí, když dojatý národ zpětným pohledem přehlíží tisíc
let S\éh0 svatováclavského milování a kdy jasně vidí, že se k jeho poslednímu ve
likému osvobození r. I918 sám Blaník otevřel, miluje tím více, miluje nejhorouc
něji a z nejhlubších hlubin své pohnuté bytosti přidává k písni svých tisíciletých
povzdechů novou sloku:
Za tisíc let milování
jsme ti vděčni do skonání,
abys nám přál
tisíc let dál,
svatý Václave,
Kriste eleison.

“žiť

Správný letopočet smrti sv.Václava.
Dr. František Stejskal.
Den smrti svatého Václava v pondělí ráno 28. září jest udán téměř ve všech
rukopisech, takže o něm není nejmenší pochybnosti. Rok 929 udán bvl zprvu
v rukopise životopisu svatého Václma, který se chová v kapitulním archivu v Pra—
ze; jest tu zřejma později oprava, která povstala vepsáním desítky (X) do čísla
DCCCCXXVIII mezi XX a V. R. 929 má rukopis universitní knihovny Pražské;
Děčínský a universitní mají rok 928, ač také v posledním jest zřejmá oprava.
Rok 929 má: Kosmas, letopis pražský, letopisy české, I-Iradištsko—Opatovické,
Marignola, Pulkava, breviář v Kremnici na Slovensku, a tak obecně udávají rok
929: Martin Kuthen (1539), Václav Hájek (Iňťu), Prokop Lupáč (158á), Da—
niel Adam z Veleslavína (1578) a jiní. Dalimil však udává rok 928, podobně
i Neplach. Jiní, jako Pešina a Pučálka, podle chybně opraveného čísla v rukopi
se kapitulním udávali rok 939, Berghauer již 936, Baronius 938; Dlugoš, Strán
ský a Balbín také přijímali týž rok 938. P. Suyskens ve sbírce Acta Sanctorum se
rozhodl pro rok 936 podle nevročené zmínky \Vidukindovy; Dobner, Pelcl, Do
brovský, Šafařík iPalacký s počátku se přidrželi tohoto roku. P. Athanasius
(1767) se rozhodl pro rok 935, ač není dosvědčen v žádném rukopise; rok ten
to přijal Pubička a Palacký v dějinách (181.8, 237), a autorita tohoto způsobila,
že i spisy nedávno tištěné mívají tento rok, ovšem nesprávně. Životopis staroslo
vanský, jak výše uvedeno, udává přesně rok 6337, druhá indikce, kruh 3., 28.
měsíce září, v pondělí, poněvadž svátek svatých Kosmy a Damiána (27. září) byl
tehdy v neděli. Rok jest udán podle počtu cařihradského od stvoření světa, kde
první rok po Kristu se označuje jako 5508, tedy odečtením zbývá rok 829 po
Kristu, při čemž jest zřejmá chyba o 100 let. Chyba tato ovšem nerozhoduje, po
něvadž o století není pochybnosti a jde jen o desítky a jednotky. Jest ovšem
piavda, že na východě počínali rok 1. zářím roku předcha'lzejícího, ale rok 928
jest nemožný, poněvadž tehdy byla písmena nedělní FE & svátek svatých Kosmy
a Damiána byl v sobotu. Spismatel životopisu tedy počítal podle zvyku západního
rok od 1. ledna, kdy bylo písmeno nedělní D. Indikce římská čili člnžovní číslo
udává, kolikátým jest rok v řadě 15 let, kdy se konal odhad majetku jako základ
daní nově upravených, a rok 929 skutečně má indikci 2., totiž (929+ 3) : 15
= 62 + 2. Kruh sluneční jsou patrně t. zv. konkurrenty čili epakty sluneční,
které se počítají podle toho: je-li 26. března v neděli, jest konkurrenta I., pad—
ne--li neděle na 26. biezna, jest konkurrenta 3., což bylo pii nedělním písmenu D
ioku 929. Tím jest úplně piokázán jedine pravý údaj Kosmův a j. Jest zásluhou
univ. prof.d1a Josefa Pekaie, že novejší historikové se vrátili k roku 929, i prof.
dr. August Naegle to uznal, ač nedávno piedtím držel se roku 935, a podobně
i Bretholz

a P. CDBihlmeyer.

Pečeť university Karlovy z r. 1350.

(ili

Hlavní slavnosti Svatováclavské v roce 1929.
Dr. Václav Janda.
1. V květnu zahájení a otevření Svatováclavské výstavy v historických místno
stech pražského hradu ve Vladislavském sále.
2. V červenci sjezdy spolků a korporací, slet Orla československého, sjezd li
dových legionářů, které ovšem budou pořádány samostatně příslušnými organisa
cemi a budou také samostatně organisovány.
3. V srpnu slavnosti ve Staré Boleslavi. Srpen býval _vždyměsícem, ve kterém
nejčastěji Stará Boleslav byla navštěvována, ovšem hlavně jako význačné poutní
místo mariánské. Jubilejního roku musí obrácen býti zřetel ke Staré Boleslavi,
jako k místu, v němž dobilo milující srdce Václavovo, aby svou smírnou obětí
stalo se pro národ vzprnhou, oporou, příkladem i útěchou ve všech dobách jeho
bytí. Toto místo navštívili bude naší povinností, v něm nut'no také zvláštním způ—
sobem připomcnouti tisíciletou chvíli smrti sv. fáclava. Výbor pracuje již v tom
směru na přiměřeném programu a postaral se, aby ministerstvo železnic poskytlo
i návštěvníkům Staré Boleslavě přiměřené slevy na železnicích. Mimo to bude po
řádána do Staré Boleslavě řada zvláštních vlaků, počínaje měsícem květnem 1929.
4. Dne 26. září oratorium ku poctě sv. Václava. Pro poučení všech vrstev lidových
nutno podati stručný jeho vývoj. Výbor, aby získal opravdu cenný podklad pro
hudební komposici prof. J. B. Foerstra, který o ní byl požádán a který s neo—
obyčejnou ochotou a láskou ujal se díla, požádal řadu předních českých básníků
\) sepsání zvláštního libreta. Pro historii budiž zdůrazněno, že většina vyzvaných
básníků s nadšením vyhověla přání výboru, z nichž pak prof. Foerster vybral si
básníka Ant. Klášterského, který v dohodě s mistrem libreto dokončil a rozdělil
na tři hlavní díly.
5. Dne 27. září a) dopoledne: manifestace u pomníku svatého Václava na
Václavském nám.; b) odpoledne: přenesení památek a zvláště helmy, které nosil
sv. Václav do chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde budou vystaveny. Při
tom bude helma ověnčena zlatým vavřínovým věncem; c) večer: průvod s helmou
a památkami sv. Václava s Vyšehradu do chrámu Svatovítského. .
Den tento, jako jeden z hlavních dnů Svatováclavského výročí, byl vyplněn vel-.
mi důležitým programem. Dopolední manifestace bude provedena v podstatě “tím
způsobem, že bude nejprve vysvěcen pomník svatého Václava a odevzdán městu
Praze, pak přijdou slavnostní projevy zástupců výboru, vlády a cizích hostí, konec
má býti korunován zvláštní přísahou. — Večer světelná noc & monstre koncert
dle velkorysého plánu.
(3. Dne 28. září dopoledne: slavnostní vysvěcení a otevření velechránm Svato
vítského a po něm vystavení lebky svatého Václa 'a, na kterou se slavnostním způ—
sobem vstavi helma vavřínovým věncem ozdobená.
Tento den bude vrcholem výročních slavností, zvláště otevření velcchrámu Sva
tovítského, jako historická a jedinečná událost národní i státní musí býti středem
pozornosti všech vrstev československého lidu. Doufáme pevně, že nebude jediné
obce republiky, jež by nevyslala své olieielní zástupce k tomuto významnému ak
tu, kteří by mohli na památku odnésti si vítězný praporec Svatováclavský —
orlici — a uložili jej v archivech obecních a kostelních. Deputace obcí, spolků,
jistě pak vzdají i povinný hold sv. Václavu, jestliže se súčastní odpoledního prů
vodu s ostatky na Hradčanském náměstí. Večer tohoto dne má býti vyplněn po—
dobně jako v den předcházející.
7. Dne 29. září“dopoledne: manil'estační průvod a hold čsl. lidu v národních
krojích, odpoledne a večer národní slavnost, krojový den, akademie a slavnostní
světelná scéna.
,
Ostatní dni oktávu svátku sv. Václava mají býti vyplněny eucharistickými slav—
nostmi, místo původně projektovaného na měsíc srpen eucharistického kongresu,
který byl pro jednotný ráz slavností odložen na léta pozdější.

Národe československý!
Přednesl Dr. Václav Janda ve Smetanově síni 28. září 1927.
Rok 1929 bude nad jiné významnou památkou výročí, jež celý národ _oslaví.
Krátká doba dělí nás od chvíle, kdy vzpomeneme všichni události, jež
z nejasnosti bájí přivedla nás do světla skutečných dějin. 28. září 1929 hude
tomu právě tisíc let, kdy národ celý přijal dědictví toho, jejž nazývá „dědicem
české země".
K světci Václavovi hlásíme se všichni s pýchou. Nebylo a není doby, která by
se nechtěla znáti k veliké minulosti. Historie byla vždycky nejsilnější stránkou

našeho života národního, jeho povzbuzením a jeho vítězstvím. A dějiny naše jsou '
psány ve jménu Václavově. Duch, kterého dostaly naše dějiny do vínku, jest duch
Svatého Václava, zakladatele jednotného státu, ochránce jeho samostatnosti. Ce
lek národní v klidném vývoji, v bouři utrpení a v slávě vítězství obracel vždy
zraky k hrobu světcovu, jehož neporušenost byla mu zástavou budoucností, jako
mu byla útěchou přítomnosti. Obraz a jméno Václavovo kráčí před největšími a
nejrozhodnějšími Skutky předků, písní svatováclavskou začíná se a končí každé
velké předsevzetí, každý velký čín. Geniové naši. od starobylého Křišťana až po
dnešní dobu vytvořili ve jménu a představě světlého knížete-světce Václava nej—
krásnější díla ryzího českého umění.
Bude tomu tisíc let.
Tisíciletí významných dějů stává se všem kulturním národům podnětem veli
kých skutků, kterými dokazují životní sílu a naději na novou tisíciletou budouc—
nost. Stojíme před závěrem velikého období, ve kterém národ náš prošel tolika
ranami a vítězstvími, a dovršil je znovu vítězstvím státní myšlenky. kterou silným
duchem štípil kníže Svatý Václav na kmen Ceský v jeho dávnověkosti.
Pro toto vše a pro důstojnou a trvalou památku velikého roku 1929 Výbor
pro oslavu tisícího výročí smrti Svatého Václava z nejlepších svých sil koná vše—
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chny přípravy, aby čest národa zazářila příkladem příštím pokolením a aby
vděčnost k národnímu světci ožila způsobem jedinečným.
' Z úkolů, jichž uskutečnění má býti oslavou nehynoucí památky Svatého Vá
clava, jmenujeme jen některé: dostavění svatovítského dómu na hradě pražském,
výstavu svatováclavských památek, vydání historického sborníku, pamětního peníze
a medaile, uspořádání mohutných projevů ze všech vrstev a pro všechny vrstvy
národa československého, v neposlední pak řadě dokončení výzdoby světcova
hrobu na trvalou památku živé úcty a lásky, jakou chová každý věrný příslušník
státu k prvnímu velikému státníkovi — světci.
Provedení těchto úkolů vyžaduje nadšené práce a obětavé spolupomoci všech
příslušníků národa, který _shrdostí vyznává, že jest Václavovo věrné plémě. K to—
mu zveme důtklivě a srdečně každého, kdo dovede ve svém srdci oceniti prosbu
starobylé a všem drahé písně naší:
„Svatý Václave, nedej zahynouti nám i budoucími“
V Praze v den Svatého Václava léta Páně 1927.
Bartoň Dobenín, průmyslník v Náchodě. J. B. Foerster, prof. státní konser
vatoře. Dr. Jiří Hausmann, president vrch. zems. soudu. Dr. Milan Hodža, min.
školství a národní osvěty. Dr. Mořic Hruban, předseda senátu národního shro—
máždění republiky Čsl. Dr. ]. Javůrek, advokát a předseda Jednoty pro dosta
vění hl. chrámu sv. Víta. Dr. FranL Kordač, arcibiskup Pražský. Dr. K. Krofta,
zplnomocn. ministr' repub. Čsl. Josef Málek, kanovník ve Staré Boleslavi. Jan
Malypetr, předseda posl.'snčmovny N. S. Dr. Jos. Pekař, univ. profesor. Dr. A
Podlaha, světící biskup Pražský. Dr. Leopold Prečan, arcibiskup Olomoucký.
Dr. J. Preis, vrchní ředitel Živnostenské banky. O. Spaniel, prof. akademie výtvar.
umění. Dr. Jan Šrámek, náměstek předsedy vlády republiky Čsl. Jos. Vlasák,
velmistr ryt. řádu Křižovníků. Method Zavóral, opat na Strahově. Dr. Čeněk
Zíbrt, univ. profesor a vrchní ředitel bibliotéky Nár. Musea. Dr. J._Zubatý, pre
sident české akad. věd a umění, Jarosl. Hilbert, spisovatel, Dr. Vilém Pospíšil,
guvernér Národní banky, M. Roos, generální ředitel Zemské banky.
Současně tato proklamace byla vysílána čsl. rozhlasem.

Sv. Václav připravuje víno ke mši svaté.
Řezba na dně velikého sudu v lobkovicových sklepích na Mělníce.
Fotogr. proí. V. Kneifl.
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Malá ukázka z tisíciletého Svatováclavského kalendaria.
A. Šorm.

Roku 1929 uplyne:
1000 let od blažené mučednické smrti sv. Václava na prahu chrámu sv.
Kosmy a Damiana ve Staré Boleslavi. — Současně tisíc let od založení chrámu
sv. Víta na Hradčanech.
500 let, kdy konány byly v Duryňsku veřejné sbírky na dostavbu kostela sv.
Václava v Naumburku nad Sálou v Německu.
300 let, co vznikl na plátně malovaný vzácný obraz sv. Václava, chovaný nyní
ve farní budově Praha III., původně nejspíše z domácí kaple hrabat Kolovratů,
jimž dům ten dříve patřil. — Téhož roku, totiž léta Páně 1629 ulit v Mladé
Boleslavi zvon sv. Václava pro farní kostel v Nuštěnici na Mladoboleslavsku ná
kladem generála Bohumila Jindřicha Papenheima a obce. — V témže roce otisk
nuta jest v díle P. Julia Solimana z T. J. „Elogia Ducum..." pěkná rytina
sv. Václava.:

200 let, co posvěcena obnovená stavba kostela sv. Václava v Bloumově, zni
čená požárem r. 168A. Svěcení bylo dne 7. s1pna 1729. — Téhož roku posta
ven nynější barokový farní chiám sv. Václava v Činěvsi na Poděbradsku. -—
V témž roce 1729 zakročeno v Římě, aby sv. Otec Benedikt XIII. potvrdil úctu
k sv. Václavu t. zv. „rovnocenným

svatořečením, což stalo se k ladosti zvláště če—

ského lidu roku nadřečeného.
100 let, co darována ze zámecké kaple na Sychrově socha sv. Václava na

hlavní oltář do Vlastibořic.
550 let, kdy kostel sv. Václava před městem Píseckým na prosbu králové Jo—
hanky, obdržel dne 21. února 1379 plnomocné odpustky pro všechny, kdož by
vstupovali do tohoto chrámu.
1350 let, kdy v píseckém hradu zřízen obraz Kalvarie, kdež Kristus na kříži
znázorněn po straně se svatým Václavem s praporem a erb pánů z Jenštejna, na
druhé straně se sv. Vojtěchem a vedle erb pánů z Dubé, připomínající patrně
nějaký sňatek z těchto rodů.
350 let, co vztyčena socha svatého Václava na náměstí na kašně v Naumburce
nad Sálou v Německu.
250 let, co konáno v oktá\ě svátku sv. Václava slavnostní dramatické procesí
se sv. Václavem na koni v čele z kostela jesuitského na hrad Pražský. — Téhož
roku v Kutné Hoře hráli o Božím Těle v koleji jesuitské hru „Život sv. Václava“.
150 let, co postavena nynější věž a loď filiálního kostela sv. Václava v Čemo—
chově, polit. okres Louny. ——Téhož roku (1779) ulil zvonař Ignác Drack
v Hradci Králové zvon s reliefem sv. Václava pro kostel v Novém Hradci Králové.
Současně ulit zvon ,',Lumenda", s reliefem sv. Václava s bohatou ozdobou své
doby; nalézá se nyní v museu v Hradci Králové nad Labem.
50 let, co akademický malíř Bohumil Roubalík maloval za Aoo zlatých oltářní
obraz sv. Václava na hlavní oltář kostela v Křešíně, polit. okres Roudnice.
Svatováclavské kalendarium obsahuje na pět tisíc dat tisíciletého kultu svato
václavského doma i za hranicemi.
Sbíráno vletech

1911—1928.
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Nápis na Staroměstském orloji v září.
Na měsíčníku orloje, a to na staročeském cisiojanu ze 16. stol. jsou zapsány
verše s význačnými svátky na jednotlivé měsíce. V září čteme:
I. Jiljí podzim začíná; 8. Marie zrozena; Ill. Kříž výš; 16. Lidmila; IG. Lam—
pertem jež 21. Matouš zahnal; v patách jde 28. Václav; 29. Michal.

%?

Podlahův gotický sen.
Vilém Bitnar.
Ve středu večer dne 20. března 192.4 zahájil v pražské Městské Besedě světící
biskup dr. Antonín Podlaha velkou kulturní akci k získání příspěvků na dokončení
velechrámu Svatovítského, který má býti otevřen při oslavě tisícileté památky
smrti svatého Václava v roce 1929. Akce, kterou řídí „Sekretariát katolické mlá—
deže“ v Praze i v Brně a „Zemská rada Orlau v Trnavě, a kte “á se provádí ve
všech větších místech naší republiky, pozůstává z přednášek o krásách dómu_Sva
tovítského, provázaných dlouhou řadou krásných světelných obrazů. Biskup
Podlaha promluvil svou dvojdílnou řeč před četným_ vybraným obecenstvem,
jemuž vyložil celý průběh stavby dómu od dob světce Václava až po dnešní stav.

Fr. Xaver Margold: Chrám sv. Víta v Praze.

Přirozeně musil se tu vznešený řečník dotknouti i'ožehavé otázky probourání
zdi, oddělující starý chrámový prostor od novostavby. Otázka byla živě přetřá
sána v četných listech, mluvili o ní přední naši odborníci, naše umělecké spolky a
přátelé umění všech odstínů. Dnes je věc sama již rozřešena: zeď se probourala,
aby uvolnila velkolepý prostor dómu, který jako zářivý sen ovládl mysli našich
nejušlechtilejších lidí.
,
Mezi nimi nemohl scházeti ani biskup Podlaha. Dóm Svatovítský stal se mu
kamenným symbolem češství a katolictví, obrazem dějin drahého jeho národa
a již od dob útlého mládí snil o znovuzrození jeho slávy. Byl to gotický sen
o velkém tvůrčím činu, jímž by se smutné torso velechrámu změnilo v plný,
rozkvetlý útvar plastické krásy.

_

*

Sen Podlahův prohluboval se obrovskou perspektivou snů dlouhé řady generací
katolických předků... Netanul na mysli Otci vlasti, Karlu Čtvrtému? I on zřel
v nakreslených plánech svých architektů vysněné dílo a přes to, že se dožil toliko
částečného uskutečnění, nepochyboval o brzkém dostavění vznosné schránky reli
kvií českých patronů. Netušil snad bouří husitských, které nedopustily dokončení
rozdělaného díla, jež zůstalo trčeti ruinou.
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„Jen malá část díla Karlova byla uskutečněna,“ praví Podlaha, „a jako torso
uzavřena holou zdí, průrvu mezi ní a věží vyplňoval už jen elegický zbytek, jenž
smutně zvedal se nad nádherně provedeným slavnostním vchodem Karlovým . . ."
„Zlatá brána" Karlova pustla pak víc a víc, než myšlenka jeho ožívala přece
časem v myslích věrných českých lidí. Velikolepý chrám, posvátné pohřebiště
svatých českých patronů a slavných králů, uzrával v nich na "symbol staré, ale
také budoucí slávy národa a církve. Kanovník Tomáš Pešina z Cechorodu přejal
po Karlu IV. a po Vladislavu Jagejlovci krásný sen o dokončení dómu. Mohutné
pilíře znova započaté stavby tyčily se zakrátko do značné výše, a byla by tehdy
ke gotické stavbě karolinské a jagelonské přirostla v nerušivém souladu, jejž jen
vkus a důmysl pobělohorských architektů dovedl vytvářeti, nová imposantní
stavba baroková, ale nedostatek peněz přerušil realisaci snu. Zůstal nám památkou
na toto snažení jen skvělý obraz vnitřku chrámového, jak jej vykouzlil současný
malíř architektur Ludvík Kohl. Jinak k staré ruinč přidružila se jen ruina nová.
Ale se vzkříšením našeho národa oživuje veliká idea poznovu v duši “jiného,
nového Pešiny, tentokráte kanovníka Václava Michaela Pešiny, vlastence vyrost
šího v ovzduší obrozenském. Pešina snil svůj sen v prostředí rozkvetlé romantiky,
která našla zdroje idealismu v katolickém středověku. Byl jedním ze zanícených
romantiků, jimž se zželelo středověkých ruin a kteří s větším nadšením než
uměním snažili se je dokončiti a vyvrcholiti v původním slohu, jehož vnější tvary
dovedli sice napodobiti, ale jehož duch jim přirozeně unikal. Tento obrodn'
proud zachvátil i Pešinu, který dal podnět k dobudovánídómu Svatovítského a k
vytvoření nádherného prostoru pro slavnou korunovaci českého krále, v níž tehdy
spatřoval vrcholný projev národního významu.
Všichni tito spolutvůrci velikého díla snili ovšem o velechrámu jako o jednot
ném celku. Malíř Hager ještě roku 1763 -namaloval na veliké prázdné stěně
nad kruchtou velkolepý pohled do rozhledných prostor, jež se jednou v budouc
nosti objeví za touto provisorní zdí. Avšak idea o ponechání dvou prostorů chrá
mových pod jednou střechou, která vznikla v posledních desitiletícli, otřásla
značně touto představou. Byl to kanovník Antonín Podlaha, jeden z veliké dru—
žiny duchů, vytvářejících hnutí novoidealismu, jemuž středověk jevil se již ve
vidnu hranolu veliké doby barokní, jenž dal podnět k těmto úvahám. Ale když
seznal, kolik závažných důvodů mluví proti zachování oné provisorní .zdi, když
byl ubezpečen, že nejcennější její část, dvojí arkádovitá kruchta bude zachována
přenesením do lodi severní, když se přesvědčil, že dojem, jímž bude působiti
scelená, svou velikostí i úpravou jedinečná prostora, bude úchvatný a nepotlačí
ani dojmu části staré, upustil od myšlenky své, tolik mu sympatické. Tím je
vlastně celý problém rozřešen.
Podlaha je poslední v dlouhé řadě duchů, snících gotický sen svatovítský. Kéž
se mu v jubilejním roce svatováclavském opravdu vyjeví a stane se krásnou sku
tečností.
Psáno roku 1924..
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Svatý Václav pojítkem mezl Cechaml &Moravou.
P. A. Neumann.
V revolučním období došlo k výměně vřelých přípisů mezi Jednotou katol.
v Brně a ústřední Jednotou v Čechách. V přípise moravském (dat. v Brně na
neděli Květnou, 181.9, otisknutém v Hlasu, 18A9, č. 16, str. 58) k nám pěkně
mluví myšlenka svatováclavská. Čteme: „Hroby slavných svatých našich i Vašich
kynou nám, bychom přišli k Vám a tam utužili přízeň s Vámi. Ano, přijdeme,
a na hrobě sv. Jana Nepomuckého anebo na hrobě sv. Václava podáme sobě ruce
k věčné přízni. Na hrobě svatých našich i Vašich obnovíme slib věrně státi u víře,
kterouž nás 'oblažili slavní apoštolé Cyrill a Method... I nadějemet se, že sv.
Václav, slavnýi náš patron, plesaje nad námi, uvije Vám i nám věnec nejslav
nější, věnec svěží, čisté, upřímné, nižádnou zemskou skvrnou nepokálené lásky . . ."

%?
72

Výňatek z „Knihy dobrodinců“ z archivu vatikánského.
Dle různých pramenů. A.“S.

Kdo založil ve Vatikánč památku na sv. knížete českého? Dle výzkumů De
Waalových byl to Hynek III. z Berky, biskup olomoucký, který v Římě 6. pro
since 1333 zemřel. Aby zanechal po sobě památku, založil nadaci, jejíž výnos
měl býli rozdělován na svátek sv. Václava, totiž 2 zlaté kanovníkům, beneficiátům
(obročníkům) a klerikům chrámu sv. Petra a 600 chlebů chudým. Také odkázal
kapitule svatopetrské 200 zl., za které koupili dům na náměstí sv. Petra a dali
na něj vsaditi jeho znak. I—Iynekodpočíval ve chrámě sv. Petra. Mezi dobrodinci
tohoto chrámu uvedeni jsou také v r. 1333 jakýsi pan Václav s českými sou
druhy. Dr. K. Jaenig, který o vypátrání českých památek v Italii získal si skvě
lých zásluh, nalezl některé z údajů těchto v archivu vatikánské basiliky v knize
dobrodinců (Liber benefactorum), fol. 136, H. 57, ze XIV. st., kde ijméno
Hynkovo výslovně jest jmenováno a o sv. Václavu děje se zmínka.
Později, a to v letech 1378—80 daroval sem nový obraz sv. Václava arcibiskup
pražský Jan Očko z Vlašimě. Obraz ten připomíná jedno z nejslavnějších vítěz
ství naší vlasti, totiž 1260, kdy Přemysl Otakar II. přemohl Belu uherského,
když se mu byl zjevil sv. Václav.
Nynější obraz sv. Václava na jeho oltáři ve„Vatikáně je z doby pozdější. Jest
to důkladně a krásně provedená mosaika dle obrazu Caroseliho, představujícího
světce v královském roušc s praporem v ruce. Oltář tento posvěcen byl r. 1628.
Doslovný nápis v knihovně basiliky vatikánské v českém překladu zní:
„Na slavnost sv. Václava at se vyplatí z pokladny dva zlaté mezi kanovníky,
beneficiaty (obročníky, a kleriky při prvních nešporách, matutinu ranních hodin—
kách kněžských) a při mši za duši dobré paměti pana Hynka, kdysi biskupa
olomouckého. O téže slavnosti v hodinu mše at rozdáno jest šest set chlebův
obyčejných chudým za duši pana biskupa svrchu jmenovaného. U Tolosy svatého
Exuperia, biskupa a vyznavače. V Římě zrození sv. Staktea. Rovněž u města
Prahy uložení (pochování) sv. Václava mučedníka. Ať povždy se slouží jedna
mše v kapli sv. Václava každý týden a ať se dají sloužícímu jmenované mše každý
rok dva zlaté.
Pan Václav se svými soudruhy Čechy daroval Basilice ornát, stříbrný kalich,
missál k ustavičnému upotřebení v kapli sv. Václava; všechno to koupil, totiž
ornát za 12 .zl., kalich za 10, missál (mešní kniha) za 18 zlatých. Roku 1363"

Památný kostel sv. Václava na Dobeníně.

O svatém Václavu mučedníku, třináctém
a bratru jeho Boleslavovi, čtrnáctém knížeti českém.
Aeneas Sylvius Piccolomini, poiomní papež Pius II.
Otec jejich v závěti své svěřil správu země, pokud by synové nedospěli, [ ud—

mile, jejíž bezúhonnost a rozumnost nejlépe znal. To těžce nesla D1ahomí1a,jež
vyslavši 'Iuma a Šímu, lidi to zločinné, rozkázala uškrtiti tchyni na hradě Tětíně
a ujala se sama vlády.
0 Václavu vypravuje se toto: V jídle a pití byl prý velmi střídný, vznešenou
postavou klásný a zachoval panictví do konce života. Ani denních ani nočních
bohoslužeb nikdy nezanedbal, a konaje nočního času cestu přes led a sníh bos,
nepocítil am dost málo mrazu. Podivín pak jeho sluha, když obut křehnul,
zahřál se, kráčeje dle rozkazu Václavova v jeho stopách. Druhého dne nalezeny
byly stopy svatého muže krvavé. Na naléhání lidu ujal se vlády ještě za života
matčina. Proti kouřimskému knížeti, který vtrhl do Čech nijakým bezpiávím
nebyv podrážděn a usilmal zemi pustošiti, postavil se ve zbrani s vojskem,
a vyzvav ho k rozmluvě nabídl mu souboj. Kd_\ž byl návrh přijat a už se měli
srazili, bylo vidět anděle, l\teří drželi zbraně, cluáníce Václava; kouřimský pie—
stiašený nevídanou tou věcí, seskočiv s koně, prosil za milost. Čech pokořivšího
se rád ušetřil a napomenul ho, aby příště po cizím netoužil.
Podobnou družinu viděl prý císař, když dlel mladý Václav na jeho dvoře,
a moto mu dal darem rámě sv. Víta, k jehož cti postaven byl v Praze katlwdíální
chrám. Tehdy prý byly Čechy pod biskupshím řezenským, a kdyz proto Václav
se značnými prosbami pozval biskupa Volfganga, jenž byl pak pojat mezi svaté,
k posvěcení basiliky, odpověděl biskup, že před Bohem jest už chrám jeho po
svěcen, ježto v něm už zřel budoucí metropoli, že \šak piece pošle muže, který
by na místo něho Václavovi vyhověl. Vzrostlo již jméno Václavovo a vclebeno
bylo podivuhodnou láskou a obdivem lidu.
Avšak čím více byl vzácný jiným, tím prudčí závist bratrovu proti sobě roz
nítil, a proto, ačkoliv se ustanovil opustiti život světský a dáti se postřihnouti na
mnicha, nemohli se nešťastníci dočkat splnění záměru svatého muže, nýbrž ne
snesše prodlení, předešli zbožný úmysl knížete zločinem. Na rozkaz matčin byla u
Boleslava uspořádána hostina a pozván Václav. 'lento, ačkoliv předpověděl, že mu
hrozí smrt, přece vyznav se dle křesťanského zvyku knězi ze hříchů svý,ch
vstoupí do domu bratrova a hned Boleslavovou rukou proboden zemře. Řekl by
někdo, že se Václav dopustil sám sebevraždy a popřel by, že hoden jest nebe, kdo
šel vstříc jisté smrti. Četli jsme, když hrozila vichřice gothská, že byly v Římě
přemnohé dívky, jež ze strachu, aby nebylo učiněno násilí jejich panenství,
vrhly se do Tibery; a ty později dosáhly pocty světic, zaskvěvši se zázraky. Pro
budoucí paměť bylo napsáno, že toho dne, kdy byl Václav zabit, vydal Kristus
svědectví o jeho svatosti; když zjeviv se ve snách králi dánskému, rozkázal pro
svého mučedníka postaviti chrám.
Sám pak Václav skvěl se prý mnohými zázraky a byl přijat do církve mezi
svaté mučedníky. Drahomíra po málo dnech mocí osudu vyžadujícího pomstční
vraždy byla pohlcena rozevřevší se zemí u pražského hradu, a Boleslav proslaviv
se mnohými zločiny, byl zachvácen smrtí a zanechal dva syny, Boleslava, ne
soucí jméno otcovo a Strachkvasa. —-—
Výpisek z Aeneášovy „Historie české".
(Z překladu Jiřího Vičara.) —
'
Prvně tisknuto v Římě r. 1.1.75.
%

Nápls na obraze sv. Václava na Hostýně.
Sv. Václav dle zásvětného obrazu Karla IV. v Římě malovaný a od svatého
.Otce Lva Xlll. ve svátek sv. Cyrila a Metoděje pro Svatý Hostýn posvěcený.
O pouti římské Slovanů-katolíků L. P. 1881.
Mona\a vděčná tento oblaz slavně na svůj Hostýn \_\nesla !|. září 1881.
Jezu Kriste- Králi. Slmané Tě clnálí. dej nám plo S\ou dobrotu. S\até cílkve
jednotu! Svatý Cyrile a Metodeji. proste. n\'nn toho Sponíožte, Smtý \\iclave,

nedej zahynouti nám i budomíml
711
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Velcův obraz sv. Václava.
Dr. Čeněk Zíbrt.
Na jubilejní výstavě r. 1891 budil zájem obraz Smrt sv. Václava, malovaný
v Mnichově od Ferd. Velce. Byl zakoupen a dnes jest ozdobou gymnasijní kaple
ve Slaném. Vzpomínám na jeho vznik. Ovšem nemohu se při tom \yhnouti vzpo
mínkám rázu osobního.
R. 1889 po doktorátu vypravili jsme se s přítelem Luborem Niederlem na
uniwrsitu do Mnichova. Přítele vábil anthropolog Ranke a mě lákaly kulturně—
histmické přednášky prof. Riehla a cvičení v četbě starých památek a listin u
prol. Rockingera, jakož i bohaté sbírky a poklady umělecké.
Našli jsme si společný byt a oddali se pilné práci..
Mihaji se mi drobné:
vzpomínky, jak mne "uvítal bavorský dějepisec otázkou: „Also, \vas macht Herr
Páalaky?“ Po chvíli jsem se vzpamatoval, že se ptá, co dělá náš slavný Palacký,
výslovností německou tak pojmenovaný. Objasnil jsem, že již r. 1876 zemřel.
Nebo: řečník přednášel o malířích středověkých a z českých jmenoval, že mezi
nejslavnější patří Petr Prcucháty. Prcucháty'P! Teprve s úsměvem po přednášce
vysvětlil jsem: V knize malířského cechu v Praze ze století 1[|.u\cden jest po
latinsku mezi malíři Petrus Ventrosus (venter latinsky břicho). Snaha, aby se
dejiny českého umění honosily hojným počtem Čechův umělců, vedla zručnou
ruku k novodobému přípisku do překrásných dvou rukopisů. nádherně vyzdobe
ných drobnomalbami do rukopisu Národního mu ea, vyloženéhonyní ve sbíiká h
Liber viaticus Jana ze Středy a do misálu téhož biskupa, chovaného v knihovně
svatmílské kapituly. Latinský název umělců\ byl po česku přeložen, aby se zdálo.
že výzdobu písmen a rozviliny po krajích listů pergamenových maloval Cech
Petr Břichatý, čili po staročesku psáno pravopisem věku- Iú.: Brzuchaty, výslov
ností německou pozměněný, jak uvedeno.
Večer scházívali jsme se s umělci Cechy, tenkráte žijícími v Mnichově. Heslo
naše dorozumívací na ulici, nápěv začáteční oblíbeného popěvku tehdejšího „Okolo
měsíce“, záhy zdomácnělo u všech Čechů mnichovských a zalíbilo se idomo
rodcům. Bývalo veselo. Přicházel malíř Ondrůšek, krajan řed. Fr. Táborského
z Bystřice pod Hostýnem, zamlklý, citlivý a skromně naznačoval výsledky své
tvorby. V. Oliva vedle obrazů větších pilně chystal do Hlavinkovy Českomoravské
kroniky zdařilá a roztomilá vyobrazení. Měli jsme rádi někdy podivína Kopfsteina.
S Em. Dítětem, dnes profesorem umělecko-průmyslové školy v Praze, míval jsem
nevinné potyčky jako spisovatel „Dějin kroje v zemích českých" o úborech vy
hladovělých pracovníků, řemeslníkův i lidu pražského při stavbě Hladové zdi na
Petříně, kterýžto obraz svědomitý umělec, od Akademie několikráte vyznamenaný,
bez oddechu zdokonoloval před odjezdem jako stipendista Klárova ústavu na
studijní cestu do Italie. Občas za\ítal mezi nás z Turn0\a výborný znalec lidových
staveb a výšivek Pr.ousek l'\do přijel z Cech, každý z nás přivedl ho do kruhu
jmenovaných umělcův a jejich družiny, byl srdečně \ítán.
Velc míval často návštěvy z Domažlic, z Chodska. Vzpomínám, jak známý
umělec z Národního di\adla, Stropnický, pochvaloval si při návštěvě hlasitými
projevy stejnokroj bavorských důstojníků, ale za to s úsměškem a neuctivě urazil
pruského generála, ověšeného řády a přesně oděného uniformou pruskou. Nezbylo
V. Olivovi, než šetrně omlouvati jeho projev chorobou a jeho výrok (66) vy
světlovati náhodou, aby neměl opletačky s vyšetřující policií.
Vele přivedl technika Srba (jméno jsem zapomněl). Nadaný hoch, ale rád se
chlubil znalostí češtiny. Nalíčili jsme na něho léčku. Předložil jsem mu úkol,
aby vyložil smysl vět: „Ve vesné jednici v chalupě malince kovařoval jeden zů—

sta\ák. Jeho syn jankoval se Jmenek. Krávával pasy, louká\al je na v\hnákov
a rád knedlí\al jedláky. Zpěvánci piestali skři\at, pacholík blát do šlápa. Souse—
d0\a běhátka telala se po hrachové kmotrovišti. Šel kolem študý chudent. tabal\
ncmáku. KleS\ mu počal\ nohatsliep měl jako hla\u ašpalil scboujako S\alík“ atd.
Ctoucí jistě zná tyto dětské škádlivky. Bratr Slovan ne\ěděl si snimi lady.
Jako se nasmál, když adresoval dr. Peisker po česku: „Panu Zibei tov “ Listo
noše, bodrého Bavoráka, nemohl jsem přesvědčiti, když na dvoře zvuěně vyvolával:
„l'lerr panu Cipertófy," že je to dativ, třetí pád a jak se jmenuji a že se tatí
nek psal podle předků Siebert.
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Velci Dítě měli výhodu. Ředitelství Akademie umění bývalým žákům dovolilo
používati útulného _atelieru v akademické budově. Před procházkou rád jsem
tam zašel na táčky. Vzpomínám, jak s Velcem často v družném hovoru kouzlili
jsme si vidiny lahodivé do budoucna. Ve dvorní knihovně' našel jsem neznámá
posud bohemica, na př. sešit českých úloh, jimiž se připravoval na politickou čin—
nost potomní vítěz bělohorský Maxmilian Bavorský, nebo kopiař listin o plavení
soli po vorech a lodích na Vltavě (vydal jsem nákladem Společnosti nauk). Vele
zase oplátkou snažil se mi líčiti svoje cíle umělecké. Tam také v černé této ho
dince vznikaly jeho pokusy zobraziti stavby, kroje a výšivky Psohl-avců Chodů,
jež pak uveřejňoval v mém časopisu národopisném „Ceský Lid“.
A tak se roztoužil, že by rád namaloval a někde vhodně ve Slaném uložil na
památku své činnosti historický obraz. Vybírali jsme látku z jeho náčtrtků již
hotových, studií, 'co by se hodilo. Konečně, že měl od malička úctu !( patronu
země české, národnímu světci, sv. Václavu, jehož tolik věků vzývalo v dobách
dobrých i zlých pro náš národ.
Ale co z jeho života? Jeho ideálu uměleckému zalíbilo se v mučednické smrti
českého knížete. Opatřil jsem k hotovému již jeho náčrtku nejstarší vyobrazení
sv. Václava, z drobnomaleb, z pečetí, mincí. Podrobnosti krojové, výzdobu, vchod
do kostela, dveře s kruhem, zbraně, všecko po pečlivém studiu měl připraveno.
Jen šlo o typ rázovitý. Před akademií od rána každý den nabízely svoje služby
modely. Vybírali jsme, prohlíželi, nic, nikde nic! Hledal hlavu ušlechtilou, jem
mnou, vzorný model pro sv. Václava.
A nyní prozradím, co snad žáci gymnasia ve Slaném, dívajíce se na obraz
Velcův, nevědí. Doufám, že mi přítel, spisovatel záslužného díla „_Slovanské sta
rožitnosti", prof. dr. Niederle, dnes již nezazlí, prozradím-li, že ve Slaném mají
ho mladistvého zobrazeného v kapli jako sv. Václava. Zvolalť jednou Velc ra
dostně ve společnosti k příteli Luborovi: „Pane doktore, chcete mě poctíti ná—
vštěvou a chvíli klečeti & držeti se kruhu'P“ — Anol — A tak vznikal obraz
o Smrti sv. Václava.
Z Mnichova 5. března 1891 posílá mi Velc fotografie „své prvotiny", vděčně
vzpomínaje některých mých pokynů kulturně-historických... Zmizel mi 'pak
z dohledu, kdy hledaje místo umělecké nejistoty pevnéhozaměstnání, vstoupil
do vládních služeb jako profesor kreslení v Sarajevě. Po převratu přihlásil se
ke mně v národním Museu jeho syn a společně jsme vzpomínali na pobyt
v Mnichově i na ten památný model sv. Václava.
Psáno 1922.
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Nápis nad vchodem kostelíka sv. Kosmy a Damiána
na Slovanech.
Tento Chrám Boží s wraucy a srdečné prawé lásky krestianské, kterauž gest
mel ku Panu Bohu a swatým mučedlnikum geho Kosmowi a Damianowi a hnut
gsa žwlastnym widěnim S. \Václaw Kníže Cžeský XII.; swau wlastnij rukau
založil na swug náklad wystawěti aposwětiti dal; we [|o. dnech gest dokonán
Léta od narození Božího 928. Do něhož bosýma nohama w zymě y \v Letě sney
wěrnegssi' komornijkem svým Podivinem z Wyssehradu k službám Božijm
dnem inocy chodiwal Horas rzikage. S. \Vogtech, S. Prokop, y ginij mnozy
krzestane nábožni w tomto mijstě s welikým nábožestwim služby Božij wykoná
waly. Mnoho cžasuw swé celosti ten kostel zustawal, až potom newěrni z něho lis
udělaly. My pak dukladněgi, przičijněnim kněze Isidora de la Cruz tohoto klas
stera Blahoslawené Panny Marige de Monte Serrato od starodávna Slowanského,
Praesidenta, kterýž k tomu od Oppata téhož klásstera Jana Caramuele, měl
powolenj nákladem téhož Conventu, žacžal se stavěti a obnowowati 6 dne Mě
sýce Czerwena Léta Páně MDCLVII.
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Svatováclavská díla malíře Josefa Fúhricha.
Ant. Sorm.

Snad dosud žádnému českému malíři nedostalo se tak podrobného prostudo
vání a pečlivého popisu i soupisu veškerého životního díla jako Josefu F uhr1chov1
knihou: „Josef Fůhrich' s Werke nebst dokumentalischen Beitrágen und Biblio
grafie gesamelt von Heinrich v. Wórndle." (Vydalo min. kultu a vyučování r.
191!. ve Vídni.) V 871 dílech Fůhrichových, až na malé výjimky vesměs obsahu
náboženského, nalézáme také několik děl svatováclavskýeh, ato pod čísly: 20,
26, 132, 323, 3A6, 353 a 731. ——Cís. 20. Svatý Václav u chrámového portálu
ve Staré Boleslavi. (Um-ělcem podepsáno.) Aquarell z roku 1816 36:5 )( 2211.
Světec klečí v popředí se svým průvodčím; v pozadí blíží se vrazi. Originál nalézá
se v průmyslovém museu v Libeíci (Katalog des N01dbóhm. Gewerbe-Museum
in Reichenberg 187g Nr. 10). — Cís. 26. Zavraždění krále (?) Václava u brány
chrámové. (Bez značky umělcovy.) Gouache z téže doby. 60 X A115. Majitel
Rittinger vvInnomostí
(Tyrolyš.
132. zCyklus:
z českých
pracováno
letech 1820.
Cyk us—25Cís.
obrazů
českých „Obrázky
dějin, z nichž
&. 1 1.dějin"
a 25.;
s thematy svatováclavskými: č. 11. Únos mladého Václava. Originál u Wórndle
v-Innomostí (Tyroly), Otisk tohoto originálu pod titulem „Verstossung von Lud
mila und Wenzeslaus“ uveřejněno v „Graphische Kůnste" 1886; č. 25.: Václav
a Radislav, vyzvání k souboji. ——Cís. 323. Svatý Václav, rytina z roku 1831,
rozměrů 15.7 ><r7; ryl G. Dóbler. Světec v náručí přináší dříví. Rytina jest
opatřena textem: „Seyd barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. Luc. 6,
36. " Bylo vydáno též jako nov01oční blahopřejný lístek. ——Cís. 31.6. Svatý Vác
lav (vlastně socha suítého Václava na Karlově mostě v Praze). — Císlo 353.
Svatý Václav a jeho sluha. Autorem není označeno. Perokresba 18. AX 1.4.2.
V majetku slečny Žofie Górres ve Vídni. Po prvé vyšla tato kresba v X.
sešitu „Svátečního kalendáře“ vydávaného v Mnichově od G. Górresa a hraběte
F1ant.Pocci 183l|. Na kámen kresleno od Alexandra Stráhubra. V díle „Edward
v. Steinle“, Kósel, Kempten v daném v roce 1910, tab. 17.4 omylem se tato sva
továclavská kresba připisuje teilemu. V díle Dregerově „Jos. F ůhrich" repro
dukována tato kresba na tah. 25. — Cís. 731. Roku 1873 maloval Fůhrich
aquarell Svatý Václav pro Msgra Karla Jaeniga v Praze; rozměry 18X 2/|. Práce
tato jest ve Wórndleho knize glosována touto poznámkou: „Za Karla IV. ve sta—
rém římském chrámu svatopeterském byl oltář zasvěcený sv. Václavu, založený
Arnoštem“ z Pardubic, jenž tehdáž byl biskupem olomouckým. Oltář ten byl po
zději snesen, lze však jej dosud viděti na malé fresce v Grota Vaticana. Na
intervenci českobudějovického dómského děkana Rodlera, vytvořil Fůhrich v roce
1873 rekonstrukci obrazu ve prospěch českého poutního domu v Římě." Tato
reprodukována byla v barvotisku 15l/2X181/2 a nese text (německy a česky):
„Obraz na bývalém oltáři sv. Václava ve staré basilice svatopetrské v Římě. Podle

nejstarších památek kreslil Fůhrich".
Psáno 1926.
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Svatováclavský nápis na oltáři v Kněževsi.
Nápis na oltářní desce pod obrazem sv. Václava ve farním kostele v Kněževsi
na Rakovnicku jest tento:
„lento oltář spůsoben jest k větší slávě Boží a k poctivosti svatého Václava
patrona Českého. Nákladem záduší tohoto kostela svatého Jakuba Apoštola a ně-'

kterých milosrdných dobrodincu,
Anno 1699 31. Augustif'

jejichžto odplata
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skiyta

jest v nebesích.

Co vše se sbírá pro Svatováclavskou jubilejní výstavu.
A. Šorm.

Hlavní činitel biskup dr. Antonín Podlaha za účasti význačných kulturních
pracovníků pilně shromažďuje materiál k jedinečné dosud u nás výstavě, jež
má býti otevřena 16. května 1929.
Členové výstavního výbom Jubilejní výstavy pracují na soupisech všech pamá
tek Svatováclavských, za kterýmžto účelem byly vydány podrobné dotazníky, ob
sahující asi tyto hlavní body.
Dějiny a popisy svatováclavských svatyň (kostelů a kaplí). Zjištění zaniklých
svatyň svatováclavských v bouřích husitských a zrušených za Josefa II. Výpisy
z pamětních knih farních i obecních o místních památkách svatováclavských,a
zprávy historické, jakkoliv spiaté s úctou svatováclavskou (nadace mší sv. ke cti
sv. Václava, pobožností, zpěvu chorálu sv. Václava a pod..) Popisy a dějiny oltářů
sv. Václava v kostelích a kaplích. Kdo oltářní obraz maloval. Popisy a dějiny soch
sv. Václava v kostelích a kaplích. Kdo sočhu _tesal. Popisy a dějiny praporů
s obrazem sv. Václava, kostelních i cechovních. Mnohdy objeví se kalichy, mon
strance, bohoslužebná roucha, antipendia; reliquiáře ijiné posvátné předměty,
ozdobené obrazem nebo reliefem sv. Václava. Nejednou i kazatelny a křtitelnice
bývají jeho postavou okrášleny. Podrobné popisy zvonů zrekvirovaných, zachrá
něných inových s reliefem sv. Václava nebo slovy písně Svatováclavské. Opisy
nápisů těchto zvonů a jejich dějiny dle pamětní (někdy inventární) knihy. Popisy
a dějiny soch svatováclavských na našich náměstích, návsích, v polích, u cest,
u domů, na kašnách, na sousoších morových, ve výklencích domů. ve štítech li
-rlových staveb, na schodištích a chodbách klášterů i soukromých domů. Zda se
konají &kdy u nich nějaké pobožnosti? Jak bývají okrašlovány, osvěcovány. Opisy
nápisů na takových sochách. Často nalezneme na podstavci jiných soch reliéfy
sv. Václava, na Božích mukách, křížích, pamětních deskách; račte také na tyto
upozorniti. Buďtež obstarány soupisy a popisy předmětů svatováclavských v míst
ních museích, školách, ústavech řeholních a pod. Konají nebo konaly se ve Vaší
farnosti nějaké zvláštní pobožnosti k sv. Václavu? Připadají na den 28. září ně
jaké významné dní pro Vaši osadu? (Vlastenecké tábory lidu, místní slavnosti
církevní i národní.) Jak oslavován sv. Václav za války? Chovají Vaše kostely a
osady snad jiné památky svatováclavské, lidové i umělé? Velmi často předměty a
památky vinařů, sládků, pekařů a mlynářů bývají ozdobeny podobou sv. Václava,
jako: svícny, cechovní pokladnice, vyuční listy, konvice, vinné sudy, pohřební štíty
a podobně knihy cechovní. Račte projití památky kůrů literátských, kde též často
se najdou iniciálky a písně svatováclavské. Měla nebo má Vaše osada nebo farnost
ve znaku svatého Václava? Račte zaslati otisky pečetí, podobných vignet, nálepek.
Interesenti, dopište si o podrobné dotazníky, které budou obratem pošty Vám
zaslány. Pokud nám tyto dotazníky nezodpověděly farní úřady, prosíme tímto
snažnč, aby déle neodkládaly s jich vyplněním. Kde snad dotazník byl založen
již, na požádání ochotně pošle znovu: Svatováclavský výstavní odbor, Praha III.,
Josefská 8. První dotazník sestaven a rozeslán v roce 1926.
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Chomutovští Němci stojí 0 sv.Václava a vrchnost českou.
Dr. Zikmund Winter.
Ne sic všichni Cliomutovští Němci, alespoň jejich sladovníci. Roku IÍ|66 po
prosili totiž sladovníci města Chomutova, aby staroměští sladovníci jim přáli
užívati práv a řádů stejných, aby jim těch řádů poskytli opisy, zvláště aby jim
dovolili na pečeti a na korouhvi míti obraz svatého Václava, a konečně aby směli,
kdyby nějaký spor po domácku nemohli porovnati, věc k rozsouzení vznášeli
„na měšťany Starého města Piahy řemesla sladovnického“ . Sladovníci pražští
tehdáž v době slavného naseho Jiřího krále, naskrze Čechově,
českým
přátelským
, obraz
svatého
\áclava,
patrona České země, Němcům zaslali, privileje u výpise jim vydali a tak se stali
appelační vrchností sladovníků chomutovských. Z pražské knihy sladovnickě.
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Antonín Odehnal: Návrh na čsl. dukát 1923.

Koruna Svatováclavská &korunovační klenoty.
Ant. Šorm.

Denní tisk několikráte v posledních letech dotkl se korunovačních klenotů, ba
často slýchali' jsme, a zvláště od převratu, různé pochybnosti o tom, zda české
korunovační klenoty jsou skutečně uloženy v kapli sv. Václava v chrámu svatovít
ském, či zda snad nebyly někým zcizeny a zaprodány. Proto na popud předsedy
zemského správního výboru dr. Bohuslava Franty a již zesnulého přísedícího
zemského správního výboru K. St. Sokola, po dorozumění s presidentem zem—
ské politické správy J. Kosinou a kanceláří presidenta republiky, došlo 8. dubna
r. 1919 ke komisionelnímu otevření korunní komory aohledání českých koru
novačních klenotů. Komise zahájena byla o 10. hod. dopol. v kapli svatováclav
ské presidentem dr. Frantouv. Dle protokolu, na místě samém sepsaném o komi
sionelním otevření komory, byli přítomni opatrovníci sedmi klíčů ode dveří, ve
doucích z kaple svato'vítské ke komoře korunní a od skříně, v níž jsou klenoty
uloženy: I. Na místě arcibiskupa pražského gen. vikář msgre dr. Mořic Pícha.
2. President zemské politické správy Jan Kosina. 3. President zemského správního
výboru dr. Boh. Franta. !|. Zástupce zemské polit. správy min. rada Karel Spora.
5. Přísedící zem. správního výboru K. St. Sokol. 6. Zástupce metropolitní kapi
tuly pražské světící biskup prelát Th. dr. Jan Sedlák, kapitulní děkan. 7. Před—
seda správní komise hlav. města Prahy dr. Přemysl Šámal, kancléř presidenta
republiky. Jakožto znalci byli přítomni kanovník metrop. kapituly usv. Víta
prelát dr. Ant. Podlaha, dr. Karel Vrba, president České akademie věd a umění,
univ. profesor dr. Karel Chytil a architekt Kamil Hilbert, jakožto stavitel dómu
a znalec archeologie. Dále přítomni byli v zastoupení presidenta republiky dr. J.
0. Weber, vrch. taj. nejv. správního soudu a jako zapisovatelé min. rada Leop.
Srom, přednosta presidiální kanceláře zemské správy politické a dr. Jan Bedř.
Novák, ředitel zemského archivu. Zajímavým je ohledání, jaké učinili: Komise
našla vnější, ke komoře korunní vedoucí dveře uzavřené. Zámky byly po řadě
čísel od opatrovníků klíčů v pořádku výše uvedeném otevřeny bez velké námahy.
Jen dolejší zámky poněkud vzdorovaly, byly však podle rady a přispěním p. ar
chitekta Hilberta také bez nesnáze otevřeny. Když byly dveře otevřeny, odebrala
se komise po točených kamenných schodech do komory korunní, kde byla pány
opatrovníky otevřena železná dvoukřídlová pokladna, uzamčená na sedm zámků,
k nimž se hodily klíče od dolejších hlavních dveří. Pokladna byla v dřevěné
skříni gotického slohu na dubovém podstavci, která byla uzavřena, ne však na
klíč.. Železná pokladna byla otevřena v témže pořadí jako dolejší hlavní dveře,
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načež páni opatrovníci vyňali klenoty korunovační v pouzdiech uložené a odnesli
je do kaple svatováclavské, kde byly z pouzder vyňaty a rozloženy na zvláštní při
pravený stůl při oltáii. Byly to: koruna, žezlo. říšské jablko, korunovační plášť
se štolou a manipule'm, pás a polštář, sloužící koruně za podklad. Předměty ty
byly prohlédnuty a shledány neporušenými. Pan dr. Vrba zjistil, že všechny
drahokamy na koruně a druhých klenotech jsou úplně v pořádku a že nechybí
ani jeden. Pomocí přinesených přístrojů konstatoval, že drahocenný kámen na
nejvyšším místě není obyčejný rubin, nýbrž rubín spinelle. Žezlo a říšské jablko
byly od povolaného fotografa ofotografovány. Mezitím byla komora korunní, ve
které bylo dosti prachu, vyčištěna, načež korunovační klenoty vloženy do pouzder,
odneseny opět do korunní komory avuloženy do železné pokladny, která byla
pány opatrovníky klíčů po řadě uzavřena. načež také byla uzavřena dřevěná gotická
skříň a všichni přítomní se vrátili do kaple svatováclavské. Konečně byly uza
vřeny dveře, vedoucí z kaple svatováclavské do k01unní komory, pány opatrovníky
sedmery klíči v témže pořadí, jako byly otevřeny a klíče byly pány opatrovníky
vzaty v uschování. Protokol o komisi sepsaný, byl všemi účastníky vlastnomčně
podepsán. Pisatel rozepisuje se dále o touze celého národa spatřiti tyto české kle—
noty, nebof. byly mu v dobách těžké rakouské poroby symbolem české státní sa—
mostatnosti. Národu našemu zůstanou vždy nejen památkou drahocennou. k níž
vždy budou věrní synové a dcery národa našeho přistupovati s posvátnou úctou,
ale zůstanou i na dále pro budoucnost významným a důležitým dokladem sku
tečnosti, že samostatnost naše se nezrodila teprve ve světové válce, jen shodou.
pouhých šťastných okolností, ale že její kořeny tkví mnohem hlouběji. Pisatel
přimlouvá se za to, aby klenoty byly uloženy způsobem důstojným, ale zároveň
naprosto bezpečným. Jestliže pak nemožno je trvale vystavovat, přece bylo by
vhodným, kdyby alespoň 28. října bylo možno obyvatelstvu na vystavené koru
novační klenoty české popatřiti. S našeho stanoviska, jak národního tak nábožen
ského, doporučoval: bychom a přimlouvali se za to, kdyby jednou k podobnému
uskutečnění došlo, by tak bylo zvláště o svátku sv. Václava, kdy do Prahy
hrobu světcovu zavítá na tisíce a tisíce věrných českých srdcí! Budeme tak štast—
nými, že podaří se nám je spatřiti jednou ve skutečnosti? Doufejme, v r. 1929
dojde k tomu snad jistě!

Korunovační klenoty s korunou sv. Václava.

Nápis na svatováclavském zvonu v Zalužanech.
Pod ochranou a praporem svatého Václava pro čest a slávu Boží, pro
rozkvět a vzrůst církve, pro blaho a pokoj vlasti pořízen dary dobródínců. Po
svěcen 2!.. září 1922.
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ZAVRAŽDĚNÍ SVATĚHO VÁCLAVA.
Votivm' okno v chrámu Páně sv. Ludmily na Král. Vinohradech.

Wim M
"FW—3.233

V .A C L A V ..U C B A Ř E J m D Ř m H A.
Freska : kaple sv. Václava.

ČESKÝ GIOTTO SV.

JOSEF MANES:

.

.

PRAPOR SE sv. VACLAVEM PRO NÁRODNÍ GARDU v HRADCI KRALOVE
r. 1848.

SVATOVÁCLAVSKÉ KOSTELY — KRÁSA A CHLOUBA NAŠEHO DOMOVA.
Kostel sv. Václava v Mostě.
V Machově na pomezí Kladském.
Kolegiátní kostel sv. Václava V Mikulově.
V Loukově. střední Morava
Ledčičich na Roudnicku.
V Lipenci u Loun.
V Kostelní Myslové u Telče.

Fotografie vesměs ze „Svatováclavského místopisu" Dra Antonína Podlahy,

Schnirchův svatý Václav.
Dr. Fr. X. Harlas.
Svatého Václava slavnostně jedoucího několikráte nám vykreslil mistr Mikuláš
Aleš, a ten také rád jej zobrazoval žehnajícího. Aleš jako Josef Mánes vychází
zcela z lidového stanoviska, řídí se lidovým podáním a citem. K nim oběma
přidružil se zesnulý B. Schnirch, když modeloval jezdeckou sochu sv. Václava,
která zůstala modelem. Nicméně je tento návrh na sochu národního světce na
_šeho nejsympatičtějším dílem Schnirchovým, a snad nejlepší jeho komposicí. Tu
zbavil se Schnirch všeho akademismu a všech vlivů cizorodých, tu jistě po prvé byl
veskrze českým umělcem. Jeho Svatý Václav žehná zemi a národu pohybem
opiavdovým, bez divadelní přepjatosti, postava nese se na pěkném, tiše stojícím
koni, nebývalou u Schnircha monumentálností. Také čistě sochařské vlastnosti díla,
modelace povrchu iplastika těl, tentokráte překvapují, neboť není tu stopy po
střízlivém a ostrém propracování detailů, relief je měkký, tvary jsou jadrné —
a věru zdá se, jakoby Schnirch, vždy spíše chladně rozvážlivý, byl tu podmaněn
citem, jakoby kult sv. Václava u moderního skeptika byl způsobil jeden ze zá
zraků tak blaživých, tak nutných lidem rozhárané doby: naplnil srdce plápolem
náboženské vroucnosti, oživil v mysli velebnost prosté víry — rozžehl svatý pla
men uměleckého nadšení. Tyto zázraky koná pravé umění podnes, a v tyto zá—
zraky rád věří, ano po nich touží často i člověk beznáboženský.
Psáno 1915.

%?

Svatováclavská poesie tesaná do kamene.
Ant. Šorm.
Ve věkopamátné Staré Boleslavi čteme na bráně nápis z let šedesátých minu—
lého věku:
Jsem právě Boleslav; když věnec tu dovil
mne bolem oslavil
své slávy Věnceslav.

Proti vchodu do školy ve Staré Pace v Podkrkonoší jest socha sv. Václava a
sv. Ludmily. Na podstavci sochy svatého Václava čteme:
Svatý Vácslave,
náš drahý patrone,
anž bydliš v vysosti,
u trůnu milosti,

pros Boha dobrého,
by chránil nás zlého,
propůjčil blaha slast,
ať žehná Českou vlast!

Vzadu sochy čteme výmluvnou dobovou poznámku: „Tuto sochu sbírkou a
přičiněním divadelní Společnosti Stampacké postavil Fr. Adam. Posvěcena od
velebného pána Jana Hrdiny, faráře, r. IBM.“
Při klášterním domě Milosrdných sester sv. Karla Borom. v Horní Sloupnici
u Litomyšle ve výklenku zahradní zdi jest socha sv. Václava z roku 1869; pod
stavec ozdoben nápisem:
Svatý Václave, vznešený kníže i ozdobo země České,
ochraniž pravou víru, jazyk, korunu i práva vlastll

Na bráně v Jaroměři jest jízdecká socha sv. Václava z roku 1707, již dala
zříditi dcera Anna Marie na památku náhlé smrti svého otce Václava Kosiště,
královského rychtáře:

Tvoji ochranou těší se naše Čechy žádoucímu míru.
Skrze Kosištie a jeho dceru patrona čest rozmnožena.
Psáno 1925.

“žiť

Nejzápadnější a nejvýchodnější kostel sv. Václava v Chebu & Landškrouně.

Svatý Václav V českém umění.
Dr. Fr. X. Har-las.

Oslavování zemského patrona bylo v Rakousku, v jižním Německu a v zemích
románských věcí církve, a zobrazování světců, vyvolených za zvláštní orodovníky
a ochránce určitých krajů dělo se tu také skorem vždy jen na církevní objed—
návku a pro církevní účely. Náš zemský patron, sv. Václav, však jest českému
národu zároveň ztělesněním všech bývalých slavných dob naší vlasti, všech našich
snah po blahu Čech, všech snů o nové velikosti a slávě krásné této země, jejímž
byl vojvodou. I v hlučném shonu prosaického dneška zní jméno sv. Václava jako
chorálový akord, a jeho postava se tyčí nad všedním hemžením k oblakům,
jakoby sestoupila s výšin dolů k nám, za něž oroduje, k nám, jimž nedá zahy
hynouti. Je to náš národní světec — a nic nedotvrzuje lépe hluboce do všech
vrstev naší společnosti vniklou vřelost tohoto kultu svatováclavského, než české
umění naše.
.
Ve výtvarnictví českém žije postava svatého Václava orodovníka, ochránce
a vůdce Čechů od dávných dob. V kapli jemu zasvěcené v chrámu svatovítském
vymalován byl cyklus výjevů z'jeho života již za Karla IV. a přemafován roku
161á. Tarn dnes na starém svém místě na stěně postavena socha jeho, dílo Petra
Parléře. A bez počtu je maleb, řezeb i soch sv. Václava v kostelích a kaplích po
Čechách, středověkých prací gotických, pak renesančních, inovějších. Kolikrát
na př. se s ním shledáváme na Křivoklátě v hradní kapli. Je tam malován na
desce oltářní, na skle v okně, je tam jeho socha dřevěná.
Jako miloval středověk ve všem přísný řád a přímo spořádanost, tak si postavy
světců zformoval do určitých typů, obmysliv je též určitými emblemy, nezměnitel—

nými, anoi krojem vždy stejným irysy vždy typickými. Po staletí má svatý
Petr lysou leb a klíče v ruce, sv. Jiří je rytíř, statný a krásný, 5 kopím, i když
by scházel potvorný drak, a sv. Václav vždy je kníže ve zbroji válečné, se štítem
a s korouhví na dlouhém kopí jízdeckém, na němž jako na štítu je malovaná
černá orlice. Tvář s krátkým plnovousem, vlasy kadeřavé, na prsou pancíř, na
hlavě vévodskou mitru či korunu přilbovitou, s níž je vyobrazen již v korunovač
ním evangeliaři krále Vratislava, v tak řečeném vyšehradském kodexu, z 11. stol.
Tak spatřujeme jeho postavu v slavných, miniaturami zdobených rukopisech,
a tak s nepatrnými změnami je zpodobňován ive stoletích pozdějších, v době

gotiky, ano iv 17. a 18. století. I když se mění tvar brnění neb ičásti kroje
vlivem dobové módy nabývají jiného střihu, přece v podstatě stojí před námi
vždy onen mladý, štíhlý muž s pěknou hlavou hebkých kadeří a vousů v kroji
a ve své zbroji vladaře, vojevůdce, zpravidla klidně stojící, levicí o štít cpi-ený,
v pravici kopí s praporem, a teprve na sklonu 17. a 18. století též na koni
jedoucí. Že století 19. právě v těchto ustálených podrobnostech rádo měnilo, je
již v jeho povaze, to jest v povaze realističtějšího názoru i v uměleckých věcech.
Umění žárlivě střehoucí svoji svobodu nerado zachovává staré tradiční typy, ač
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při zobrazování postav světců i moderní umělec nutně bude vázán známou a vži
lou typičností, již proto, aby nebylo snad třeba vysvětlivek a nápisů při soše neb
malbě, která v kostele je vystavena zrakům v pravdě lidového obecenstva.
Nepřehlednou je taková řada obrazů a soch sv. Václava ve starších dobách
českého umění. Ale též přítomná doba nezůstala za starými časy, když běželo
0 zobrazení sv. Václava, a největší naši umělci novodobí zaměstnávali se postavou
světcovou. Josef Mánes, plný něhy a hlubokého pochopení pro dětský zbožnou
mysl českého venkovana, jenž od staletí se modlí k svatému Václavu jako k nej—
př'ednějšímu orodovníku svému, nakreslil kartony „ze života svatého Václava“
pro chrám v Karlíně a namaloval sv. Václava na prapor v Hradci Klál. Jeho sv.
Václav je zcela tak tichý, mírný & dobrotivý jakým se jeví v legendě, je to
mučedník, jenž zmírá rukou bratrovraha. A jako světec vyjíždí z Blaníka, žeh—
nající, vtělená modlitba za blaho Čech.
Takto s praporem vysoko vztyčeným na statném oři jedoucího zobrazil nám
sv. Václava také mistr prof. Myslbek. Je to v duchu mancsovském počaté dílo,
ale mužnč vážný Myslbek zdůraznil spíše knížete a světce, než dobrodince chudiny
a mučedníka. Ten kovový jezdec před paláccm'našeho Národního musea jede
jako vítěz, jako symbol síly a moci — a lepšího příští národa českého. V každém
rysu ušlechtilé té hlavy, v držení těla, v rytmu jeho gesta je klid nepřemožitel
nosti, záruka šťastné budoucnosti, a v každém svalu krásného koně hraje kypící
síla, ono živelné „vpřed“, jímž hmota je řízena vládou ducha.
Sv. Václava slavnostně jedoucího několik 'áte nám vykreslil mistr Mikuláš, a ten
také rád jej zobrazoval žehnajícího. Aleš jako Jos. Mancs, vychází zcela zlidového
stanoviska, řídí se lidovým podáním a citem. K nim oběma přidružil se zesnulý
B. Schnirch, když modeloval svou jezdeckou sochu sv. Václava, která zůstala
modelem.
Jestliže v umění se zrcadlí kultura doby, pak v dílech těchto umělců českých
máme pádné dóklady mohutnosti kulturních vlivů doby minulé, myšlenek ctihod—
ného stárí, vyjádřených formou moderní. Mj slbekův mocný realism, který přírodě
odpozoroval vše, co jen bystré oko umělcovo vvstihuje, vytvořil před námi postavu
tak zm',1mou tak častokráte vídanou, v nové obdobě, zcela původní 1 při své typič—
nosti, zcela moderně životnou, i když je tak na výsost monumentální. Též Aleš
i v malém měřítku bývá tak veliký, a jeho kresby a kresbičky jsou často tak mo
hutnými komposicemi, že by ani na velké ploše stěny mocněji nepůsobily. Tuto
přímo vrozenou monumentálnost nacházíme u Jos. Manesa, jenž byl ideálním
vzorem, pravým razitelem cesty těchto našich umělců. K němu přiblížil se Schnirch
svým sv. Václavem po prvé a také naposledy.
Ve starším malířství českém ukazuje nám K. Škréta, v čem spatřovali význam
svatého Václava — jeho mučednickou smrt. Okamžik hrůzy, při záři pochodní,
s vrahy divoce si počínajícími — tak nám obraz ze zámku na Mělníce líčí postavu
světcovn ve vrcholku jeho životního dramatu. Zcela vážně, lze říci obřadně, pak
představuje sv. Václav na votivním obraze Očka z Vlašimě z doby Karla IV. kr" —
levice Václava milostné Madoně. Tu jest postavou dekorativně podřízenou celkové
komposici, a přece zas ta mladá hlava s výrazem upřímnosti tak zcela se přiřa—
ďuje k naší galerii postav sv. Václava.
Od přímé této podřadnosti k silné samostatnosti Myslbekova díla ——není-li
v tom zároveň vysloven vývoj českého umění? Na zjevu našeho národního světce
lze sledovat, jakou drahou proběhlo, jak sílilo a jak se osvobozovaio a probíjelo
k nezastřené, jasně vyslóvené českosti.
Psáno 1915.

Z denopisu 28. září.
Po opravě Štítkovských mlýnů v Praze roku
švabachem psaný nápis:

1651 byl na věži umístěn

Na den sv. Václava
trpěli jsem musila
starožilnosli mé sláva
a již jsem klesat počala.
od Svejdů z dvou velkých kusův Illc, má vrchnost, moji páni
slodevadcsát šlusův
mně dále klesat bráni;

%

nýbrž dosti k velký ceně
flastr z vápna a z kamene
na mé rány položili,
tak neduživou zhojili.
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Svatého Václava mají všichni rádi.
Sestavil Ant. Šorm.
Václav Beneš-Třebízský závodí s Václavem Kosmákem v projevech úcty svatováclavské.

Když byl dostavěn 1.1882 nový kostel v Tvarožné, působišti Kosmákově, chtěl
přítel a spolužák Kosmákův, básník Vladimír Šťastný, využítí situace a překvapitn
oblíbeného kukátkáře Václava Kosmáka návštěvou vlasteneckého romanopisce
Václava Beneše-Třebízského, což se mu výborně zdařilo. Však než odjel, plekvapil
opět Kosmák své návštěvníky. Po mši sv. modlil se vroucně u oltáře „Modlitbu
za vlast“ od V. Beneše Třebízského a po jejím ukončení zanotoval zvučným
hlasem: „Svatý Václave, vejvodo české země...“ Kosmák, jenž byl výborným
zpěvákem a jenž sám u oltáře chorál svatováclavský zpíval, tak prý tehdy na
útlocitného Třebízského silný dojem učinil, že tento chtěl poděkovat hned u 01—
tářě, však pro mocné vzrušení tak učiniti nemohl, maje oči plné slz.
. Socha svatého Václava v rodině Raisově.

Dne [.. října 1926 otiskla dcela spisovatele K. V. Raise, M. Míšková-Raisová
v „Nár. Politice" pietní článek „Tatínkovy hodiny". Zmiňuje se tam o památ—
kách, které po babiččině smrti přestěhoval si Rais do Prahy. Vedle starých hodin
a kolovratu byla to též socha svatého Václava na bílém koni, ze dřeva řezaná
a zasklená ve skřínce. Doufáme, že tuto památku, jež po léta byla pietně pře—
chovávána na Bělohradsku v rodině Raisovč a potom v mistrově pracovně v Pra—
ze, získáme též pro naši výstavu na rok 1929.
Alois Jirírsek o svatém Václavu.

Také Jirásek rád ve svých plvnějších historických povídkách upozorňuje na
význam úcty svatováclavské pro náš nár.od Tak v povídce „Sta105\čtské obrázky“
\e „Světozoru" r. 188ú, líčí, čím byla Čechům modlitba k sv. Václavu v Balbí
nově „Obraně jazyka českého“ — „řinoucí se ze srdce milujícího a trnoucího
o to nejdražší, co mu zbylo: o jazyk mateřskýl" Cituje potom tuto dojemnou
modlitbu a dodává, že bylo to místo, nad nímž staří plakali, že byla to slova ve
liké upřímné lásky k vlasti a jazyku našemu, jež způsobila ten veliký div věku
našeho: znovuzrození českého národa!
Sládkova přání.

Když zemřel náš oblíbený pěvec J. V. Sládek blaženou smrtí věřícího katolíka,
napsaly denní listy: „Tichý a světlem víry ozářený byl sklonek života básníkova.
Když kněz vcházel k němu s Nejsvětější svátostí, bylo dojemno, s jakou zbožnosti
vítal slavný básník svého Spasitele. „Byl tu velebný pán,“ tak oznamoval svému
příteli, panu řediteli Drachnovskému. „To bylo krásné. To byla má slavná posled—
ní večeře." A za chvíli projevil obavu: „Jen jestli jsem to důstojně vykonal.." —
Něžně bývalo jeho přání, aby mohl jedenkráte se svou rodinou přistoupiti v kapli
sv. Václava na hradě pražském ke svatému přijímání. —
Touha Nerudova býti ministrantem svatého Václava.

Básník Jan Neruda v pověstných Malostranských povídkách — Svatováclavská
mše — vypravuje, jak se dal v chlámu svatovítském zavříti, aby mohl býti při
tomen slavnostní mši, kterou obětuje dle lidové tradice v adventě sám sv. Václav
o půlnoci. Žádný strach se jej nezmocňuje, ani když v kostele se šeří a myslí
jen na svatého Václava: ...„Bude-li chtíti, jak ochotně budu mu ministrovat,
jak pozorně přenášet kovanou mešní knihu se strany na stranu- a jakž si dám
pozor, abych zvonkem nezacinkal ani jedinkráte více než je potřebí! \ také
řemeny u positývku dole chci tahat a zpívat, zpívat tak vysoko a krásně, že se
smtý Václav až rozpláče, obě ruce mně na hlavu položí a řekne: „Hodné dítě.
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Politik - světec.
Jaroslav Durych.
Bylo tedy dosaženo toho, že vláda republiky se ujme protektorátu nad jubilcem
tisíciletí smrti patrona a dědice české země. Odpor athcistických stran proti tomu
byl zlobný a slepý, ale konec konců rozum v národě zvítězil aspoň tak, aby se za
bránilo ostudě. V Italii se nikdo nezlobil na sedmistyleté jubileum františkánské,
poněvadž každé takové jubileum mimo cenu mravní má i svou cenu hospodář—
skou, kterou přiznati musí i nenávistnik. Vzato z obchodní, reklamní i propagační
stránky — tisíciletí se oslavuje jen jednou za tisíc let, jest to tedy příležitost
vzácná nejen pro českou zemi, ale i pro její daleké široké okolí, ne-li pro celý
svět. Při takové příležitosti lze světu něco ukázati a něco _říci. Není to jen pří
ležitost pro lidi katolické víry, ale pro celý národ, ba i pro celý stát, aby ukázali,

J. Jakší: Svatý Václav.

eo mohou. A mohlo by se velmi mnoho ukázati. Neboť tisíciletí svatováclavské
jest i tisíciletím české kultury a českých dějin. Tisíc let historie účastní se toho
roku veliké duchovní retrospektivy. Uvésti to v přehled a skladnost jest práce
veliká a těžká, která předpokládá ducha, lásku a umění. Doufejme, že nejen
jubilejní výbor, ale i jiné instituce najdou dosti pochopení pro takový úkol, který

se nebude provádět jen pro Prahu, pro národ a pro ten jubilejní rok, ale pro
oči celého světa a pro celý náš věk, poněvadž takový rok bývá i určitým mez—

níkem historickým.
Kdyby byl býval nezvítězil rozum v národě, mohlo se státi, že by jubileum
oslavovala jen určitá část národa, což by vedlo k rozštěpení. Rozštěpení by nebylo
jen takovou neuskutečnitelnou chimérou, jak se zdá; naopak, bylo by velice mož
no, ba ipravděpodobno, kdyby lidé byli nesmrtelní. Ale lidé odcházejí, zlost
chřadne, přicházejí noví lidé, tvářnost země se pomalu mění a opravuje. život
i smrt provádějí své korektury. Štěstí a- požehnání se sice dosud neblíží, ale také
snad již nevzdaluje. Snad bude jubileum dědice české země zimním slunovratem,
věštícím příchod nového jara pro duše i celý národ.
Katolická část národa má pečovat o náboženskou stránku této oslavy. To
jest totiž její starost hlavní; tím ovšem není řečeno, že by s'e neměla dle svých"
individuelních možností a schopností starati též 0 ostatní stránky těchto oslav.
Pro katolíky jest dědic české země především světcem.
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Kníže Václav byl tedy světcem a byl též politikem. Dejme tato slova vedle“
sebe a zkoumejme tak trochu toto spojení! Co to jest světec — to se dnes
ještě jakž takž ví; co to jest politik, to již jest méně známo, poněvadž toto slovo
silně kleslo v kursu a nabylo významu provinciálního, takže člověk, který se stará
o stát, bývá raději nazýván státníkem, kdežto politiky se nazývají lidé frakcí, lidé
vymezených, zúžených zájmů, bez zájmu universálního. Slovo politik nabylo
zvuku obchodního a živnostenského v horším slova smyslu a ideál politika sym
patického se rozplynul v mlhách. A přece politika jest něco dosti vysokého a zá—
vazného; jest to něco, co se podobá v mnohých věcech umění, co předpokládá
ne—ligenialitu, tož aspoň rozvité určité skvělé vlastnosti povahy i ducha. S čím
jest politika spojena dnes?
A tady máme v osobě patrona země české spojení politiky a svatosti. Že to
nebylo spojení nevýhodné, to dokázal osud národa. V jeho osobě jako by jedno
vycházelo z druhého, jedno podporovalo druhé. Politika a svatost se nevylučují,
navzájem si nikterak neškodí. Náboženský život nezkazil dosud v politice ničeho,.
ale mnoho v ní pokazil život nenáboženský a nejvíce zla natropil povrchní a
planý život náboženský, neboť povrchnost jest ne—
—lihorší, tož jistě osudnější než.
špatnost.
Život dědice české země byl hluboce a intensivně náboženský, takže to sahá
prudce do svědomí a do srdce dnešní doby. Nelze katolíkům přiblížit se v jeho
jubileu k jeho hrobu a neodpovědčti ve svém svědomí a poctivě podle svědomí
na určité otázky, které dává víra a na které svatý kníže před tisíci lety odpovídal'
svým životem, svou věrou, hrdinností, zbožnosti a moudróstí. Především důvěřoval.
v Boha a dbal o věčnost; a ve věcech časných vykonal svými boji, pracemi, radou:
a opatrností tolik, že to stačilo k záchraně národa na staletí. Jíti dnes k jeho.
hrobu a neuvědomiti si to, co o něm vypravuje legenda, jest u katolíka rouhavou:
lehkomyslností. Uctívati ho, to znamená především uctívati to, co uctíval on sám,.
a následovati jeho příkladu ve víře, v důvěře v pomoc Boží a pak i v té politice
která si nikdy nezaslouží přívlastku křesťanské nebo katolické, nebude-li vycházeti
z týchž zdrojů a nebude-li obrazem a napodobením nejen politického odkazu
svatováclavského, ale isamého způsobu jeho života a jeho zbožnosti.
Psano 1927.

Nákladníci pivovarští v Praze v chrámu Týnském staví
oltář ke cti patrona sladovníků českých sv. Václava r. 1665
Dr. Čeněk Zíbrt.
Přítel „Otakar Zachar soustavně snaží se dokázati, že čeští sladovníci měli za
patrona dědice české země sv. Václava, nikoli Gambiiny, Bacchusv a jiné cizo—
krajné ochiánce spíše nemírného pití, nežli počestného vaření piva. Další doklad
toho zachován v arcibiskupském archivu v Praze v listině z r. 1663. Tam ulo—
žena žádost podaná arcibiskupovi Alnoštovi hraběti IIanachovi. Starší nákladníci
pivovareční prosí arcibiskupa za dovolení, aby v Týnském chrámu Páně oltář
sv. Václava sobě vystavili mohli, takto:
„Nejdůstojnější a vysoce osvícený kníže pane, pane nám milostivý. Před Vaší
vysoce osvícené knížecí Eminencí poslušně netajíme, že ke cti a slávě Boží a
svatému Václavu, patronu českému, oltář v chrámu Páně Matky Boží před Tejnem
v Starém městě Pražském vystavěti, &jistou fundaci k němu učiniti chceme:
i poněvadž bez jistého Vaší vysoce osvícené knížecí Eminencí milo'stivého povolení
to se státi nemůže, pročež kVaší vysoceosvícené knížecí Eminencí se ucházíme a
za to pokorně žádáme, že se k nám tak milostivě nakloniti a k tomu, abychom
takový oltář vystavěti dáti mohli, své milostivě povolení dáti ráčí, s tím očekávaje
milostivě. resolucí poslušní Starší nákladníci piv vaření v Starém Městě Praž—
ském . . . '
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Úcta sv. Václava VRize.
Dr. Karel Vrátný.
Divišovský děkan, pan arc. notář Ferdinand Šmíd, mne upozornil na cizí
knihu, která obsahuje nějaké zprávy o našich svatých patronech, a to zvláště
o sv. Václavu a o sv. Vojtěchovi. Jest to obsáhlá práce „Messe und kanonisches
Stundengebet nach dem Brauche der Rigaschen Kirche im spáteren Mittelalter
von Hermann v. 'Bruiningk" uveřejněná jakožto první a druhý sešit devatenáctého
svazku sborníku „Mitteilungen aus der livlándischen Geschichte“ (Riga 1903
a Igoá). Oba sešity mají dohromady 656 str., je to tedy práce opravdu důkladná.
Zakládá se hlavně na rukopisném misále z počátku 15. stol., který náležel oltáři
sv. Kříže v arcibiskupské katedrále rižské, a na tištěném breviáři rižské diecése
z roku 1513. Breviář byl vytištěn v Amsterodámě a končí se slovy „Finit brevi
arium secundum ritum et usum Sanctc Rigensis ccclesie, summa Cum diligentia
correctum ac castigatum, additis nonnullis festis de novo compositis, solerti cura
_ ac impensis Guillermi Korver, bibliopole Amstelredamensis. Anno Domini 1513
in profesto Thorne apostoli. Contine, pater—e."Jeto vzácný tisk; jediný známý
exemplář se chová v městské knihovně rižské. Zredigován byl v Rize pod dohle
dem arcibiskupa Jaspera Linde.
Nás především z něho zajímá zpráva o sv. Václavu:
„285. Wenceslaus, mrt., dux- (Bohemiae, zemřel v Staré Boleslavi 935,
28. září, zemský patron v Čechách. Usuardus; Martyrol. Rom.; Stadlersches Hei—
ligenlexikon). — Svátek. V kalendáři: Sept. 28, VVentzeslai. —- Misál 159a:
Intr. In 'virtute; většinou de Communi, 3 modlitby vlastní, Collecta jako nyní
v polském Proprium. — Breviář IV 89a: Většinou de Cummuni unius martyris;
vlastní lekce 1—6 Leg. Jen první nešpory, druhé de st. Michaele, archang.
Hymny: hymn. vesp., (laud.) n. 39, hymn. mat. (č. 50). -— Legenda. V ní se
líčí blahosl. Wentzeslaus, vévoda český, jakožto příklad ctnosti. Ale breviář nikte
rak nelíčí vypravujícím způsobem běh života, nýbrž zdůrazňuje toliko jednotlivé
rysy, které jej ukazují hodným, aby slul rytířem (miles) nejsvětější Panny a
chrámem Ducha sv. Za tím účelem se poukazuje na to, jak již od dětství byl
pečliv, aby si zachoval čistotu srdce i těla. -— jak potom, když dospěl v muže,
spěchával zpovídati se na kolenou knězi z každého všedního hříchu, kdykoli se
domníval, že se ho dopustil, — jak pod královským rouchem býval odín hrubými
žíněnými látkami, — jak v noci opouštěl lože a chodil bosý také v zimě navště
vovati kostely, takže mu z chodidel stékala krev do šlépějí, — jak byl v postění
a trestání sebe tovaryšem svatého Mikuláše, — jak, ač kníže český, nepohrdal ve
své pokoře pracemi služebnými a chodil v noci tajně na pole, žal pšenici, mlátil a
semílal, a pak pekl hostie, které rozdával kostelům, jako také vlastníma rukama
lisoval hrozny a rozdával kněžím víno a mošt ke sloužení mší svatých. Nezmiňujíc
se o dalších jeho osudech ani o jeho konci, který mu zjednal čestný název mu
čedníka, dokonává se legenda slovy: „Který kníže je dnes tak pokorný? o Au tak
jej budeme velebiti: jestilš on truksas (dapifer) a číšník (pincerna) Kristuv
Psáno 1925.
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U sochy svatého Václava před 90 lety.

Jan Jeník, rytíř z Bratřic.
„...Večír před sv. Václavem a též u večer na ten den ke cti téhož svatého
celý Koňský Trh illuminýrován a jeho uprostřed Koňského trhu stojící statue
neb socha sv. Václava okrášlená bývá. Okolo této statui hoří množství lamp.
Mnoho lidu zpívá tu nábožné písně, před touto svatou sochou a rozličných divá
kův na tuto illuminaci jest náramný počet, kteří skoro až do půlnoci laskavě se
tady procházejí. Že se na tento den aneb první neděli po sv. Václavě zde v Praze
to tak zvané rv.;
posvícení držívá a slaví a jak mnoho ty dva dni pečených husí a
chutných kolacu zde v Praze se stráví, jest pověděno.“ -—
_Psáno 1858.

Z dějin svatováclavské osady „Omaha“ v Americe.
P.—Antonín

Petr

Houšť.

Od roku 1870 do roku 1880 mnoho českých rodin se usazovalo na dobu
dvou až tří let v městě Omaha (t. j. Brána Západu), stát Nebraska, pouze s tím
úmyslem, aby, až si něco dělnickou prací ušetří, odjeli na úrodné prérie Nebras
ky, kde si zabírali osmdesátky nejlepší půdy pouze za ceny zápisů. Čechové v té
době se zde zdržující, byli nápadni Američanům zvláště tím,že hojně a to nejvíce
v neděli hlučných tanečních zábav se zúčastňovali v pivnici jistého Čecha na
13. ulici, blíže uličky William. Byla to síň z prken sbitá, bez omítky; vedle
byla nalévárna a byt hostinského. Místo toto bylo v celé „Bráně Západu“ roz—
křičeno a nejdůstojnější biskup O. Connor, který se stal v roce 1876 biskupem
a apoštolským vikářem Nebrasky, s \elikou lítostí pohlížel na počínání tancechtivé
české mládeže ina pohoršení, jež si brali z českých nedělních zábav katolíci
i nekatolíci jiných národností. Prvým biskupovým úmyslem bylo toto zlo od
straniti. Z diecesálních peněz koupil šlechetný biskup pozemek s tančírnou
ihospodou & obdržev od opata \'Vimmer'a ve St. Vincent českého.benediktina
Václava Kočárníka, odevzdal péči jeho nový ten majetek pro českou katolickou
osadu v Omaze. Vldp. Kočárník ujal se horlivě mezi Čechy misionářského díla
v červenci roku 1877 a jeho přičiněním záhy proměněna stará tančírna ve
chrám Páně, zasvěcený S\atému Václavu. hospoda v ceskou školní světnici a byt
hospodského ve faru. Do nového kostela začalo jen málo lidí choditi, ale byl
vyhledáván zvláště Irčany, kteří se vyjádřili, že jim ten ceský kostelíček sv.
Václava nápadně připomíná místo Narození Páně. Když později dp. Kočárník
přeložen byl do Plzně a kostel byl bez kněze, jezdíval sem jednu neděli v měsíci
vsloužiti mši svatou 77 mil; 25 mil musil jeti vozem, 52 po dráze z \Vahoo.
Kostelík byl několikráte přestavěn a dnes mají v Omaze dosti výstavný kostel
sv. Václava.

Psáno roku 1890.

Zápls ve věžní bám kostela sv. Václava ve Vysoké u Mělníka.
Při opravě věže kostela sv. Václava ve Vysoké byl nalezen v bání pod křížem

následující zápis:
„Pozdravení čtenářům v Pánul' Léta Páně 1752 dne 4. juni začal se stavěti
zdejší chrám Páně svatého Václava, dědice a patrona českého z důchodu téhož
chrámu Páně. Roku 1753 dne 6. oktobru vyzd\ižena jest tato báně toho času
slamého panování její excelencí vysoce urozené paní Isabelly, svaté římské říše
hraběnky Černínky z Chudenic, rozené hraběnky de Vesterlo, poručnice téhož
panství pupilárního Mělnického. V ten čas P. T. vysoce urozená a dědičná paní
téhož panství slečna Marie Ludmila Černínka dne 16. septembri s knížetem Lob
kovicem Augustem oddána jest byla... Toho času starším kostelníkem byl Jan
Novák, Pavel Jansa, Tomáš Kožnar, Václav Jansa; kantor téhož chrámu Páně
Václav Kucer. Stavitel jest Lorago, Vlach, polír Malbes Šmolík, jenž pod sebou
měl 30 zedníků. Vyzdvihnuta věž a tesařským dílem zhotmena skrze Vencla
Stropacha, mistra pražského, políra Petro Loraga. Plechcm obtaboval flašníř
(nyní klempíř) roudnický Filip Kole“
'
K této listině přidána při opravě věže r. 1868 do jablka báně nová listina,
sepsaná farářem Ant. Mouchou, kdež mimo jiná data poznamenáno:
„Tento rok bylo pozoruhodno, že po celé léto, v květnu, červnu i červenci té
měř nepršelo, počasí k stavbě velmi pohodlné, úroda polní však nicméně dosti

u5pokojivá by.la
Za modlitbu Páně & pozdravení andělské laskavé čtenáře & lehkého odpočinutí
nám spolu přejíce šťastného se shledání v nebeském ráji vynšujem a žádám Petr
Báuml, administrátor parochie (fary). Kteří z lásky k tomuto chrámu Páně při
sta\bě nápomocni byli jmenovitě povozy darovali na dlouhou paměť zaznamenáni
jsou a to jmenovitě:
Z Vysokého: Jan Novák, Jakub Novej, Vencl Čížek, atd. . . .“
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Rytíři, řády a duchovní bratrstva svatováclavská.
Antonín Šorm.
IV!

0 rytirích svatováclavských jest dostatečně známo již z Kalouskovy, ,Obrany
knížete Václava svatého“ . Pasování na rytíře vyznamenanýoh osobností dělo se
udeřením meče svatováclavského vyznamenaných osobností při korunovaci. Po
slední rytíři pasováni roku 1836 při korunovaci Ferdinanda V. Nebyl to ale
žádný zvláštní řád, jenž by měl svoje stanovy nebo odznaky.
Za to během doby vzniklo jistě více duchovních řádů a bratrstev sv. Václava.
Zasloužilý letopisec kutnohorský z řádu Tovaryšstva Ježíšova P. Jan K01ínek
píše, že Bratrstvo sv. Václava v Kutné Hoře mělo svoji modlitební knihu, jejíž
druhé vydání mělo tento titul: „Větší sláva svatého Václava aneb Pobožnost
slavné kongregací sv. Václava. Všem vzácným pánům sodálům, též kongregaci
k zalíbení a užívání při koleji Societatis Jesu na Horách Kutných po druhé vy
daná. Vytištěna v Praze v impressi akademické u sv. Klimenta blíž mostu 1696.
První vydání učiněné v hojném počtu.“ —„Údové“ vstupujíce do bratrstva za—
vazovali se následující modlitbou: „Svatý Václave, kníže a patrone český, já
volím a beru tebe za pána, kníže a patrona, zástupce svého u Boha a budoucího
soudce svého, Ježíše Krista, i připovídám, že tebe nikdy nechci opustiti, aniž budu
co proti tobě mluviti aneb činiti, aniž dopustím, aby se co kdy odemne, od mých
poddaných aneb pod správou mou náležejících proti cti, .slávě a jménu tvému
dálo. Připovídám též tobě, že chci všecky bludy kazili, všeliká rouhání proti Bohu,
Matce Boží, tobě a jiným svatým milým ústně ipsaním přetrhovati, knihy ne—
katolické rušili, čest pak tv,ou \latičky Boží a jiných všech milých Svatých dle
nejvyšší možnosti zastávati. Proto pokprně plosím, přijmiž mne za služebníka
věčného. Budiž mně přítomen ve všech činech mých, aniž mne opouštěj, obzvláště
v hodině smrti mé rozpomeň se na mne, jakožto na plěmě své! Amen.
"
Na oltáři sv. Václava ochozové kaple v chrámě sv. Panny Barbory v Kutné
Hoře nalézá se dosud v krásně tepaném barokovém stříbrném rámu obraz Panny
Marie Staroboleslavské, jenž souvisí též s dějinami bratrstva svatováclzn'ského,
nebot nese nápis: „Tento obraz P. M. Staroboleslavské nákladem urozenéPaní
Anny Marie Skorkovské do bratrstva Sv. Václavského darován 1. P. 1708." Ještě
jeden doklad existence kutnohorského bratrstva sv. Václava.
Kutnohorští horníci ač stavěli s velikými obětmi svůj velechrám svaté Panny
Barbory, přece ještě štědře přispívali na dóm Hradčanský, na dóm sv. Víta, a
pamatovali i na výzdobu všem Čechům nejpamátnější kaple svatováclavské.
Dojemná jest zpráva o tom, jak vděčně putují ke hrobu sv. Václava:
„Léta Páně 1672 dne 2. září bylo mezi horníky ustanoveno na den 9.8. téhož
měsíce procesí k hrobu sv. Václava na hrad'Pražský a zavříno na tom, aby jeden
kahanec stříbrný ze dvou hřiven s ozdobou a cirátem kamenů dražších zde zlat
níku udělati se dal a k hrobu sv. Václava na hradě pražském k ustavičnému
světlu (s nákladem bratrstva téhož sv. mučedlníku na olej) tam byl věnován
a zavěšen. Archiv K. Hory. Lib. memoral. fol. 56 .
Zajisté že podobných bratrstev v době zvroucnělého baroka bylo více. V Kla—
tovech měli též svůj oltář. Také blížící se milénium svatováclavské zavdalo podnět
snad. na vícero místech zříditi určitý laický řád rytířský sv. Václava dle způsobů

amerických „Kolumbových ryt1iů“Mezi katolickým dorostem má býti zorgani—
sován řád ten dle vzorů mariánských družin. Dlouhá řada více jaksi spolků než
řádů existuje v Americe.
Seznam spolků českých mezi českými vystěhovalci v Americe vypočítává r.
1890 „Rytíře sv. Václava“ v těchto osadách: Chicago v osadě sv. Víta a sv.
Prokopa, v Baltimore Nové Praze, \Vinoně, Minneapolis, Clevelandě, Allegheny,
a v Prairie du Chien. Dále spolky sv. Václava: Tisch, Bridgeport, Tábor, Veselí,
Wahpeton, N. Junction, Chicago Spillville, Manley, Hanover, Plzeň, Turners
Falls, Baltimore Detr,oit Traverse City, Menominee, Nová Praha, Osvěta, St.
Paul, Třeboň, St. Louis, Omaha, Plattsmouth, Verdigris Valley, \Vilber, New
York Clev,eland Allegheny Nmohiad, Ahnapee, Antigo, Carlton, Eastman,
La Crosse, Milwaukee, Muscoda, Pine Creek, Watertown a „Čtenářský spolek
svatého Václava v Milwaukee." Svatováclavské tyto spolky sdružovaly tehdy 3x9
rytířů sv. Václava a 1917 členů svatováclavských.
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Vytvoření „Rytířů svatováclavskýchv" dle základního programu „Rytířů Kolum—
bových“ jistě stojí za úvahu a utvoření silného, přísně ukázněného podobného
řádu byl by jistě předskok v rozvinutí programové práce katolické akce ve Střední
Evropě.

Psáno1928.

%

Italské oratorium/o svatém Václavu.
Podle K. Titze.
Roku 1781 vyšlo v Brně italské oratorium o svatém Václavu s \ěnováním
Marii Telezii. Text složil Ignác Pintus. rodák ze Sardinie; jest to klátké drama,
které jest svou živosti a uměleckou formou velice pozoruhodné. Hudba však
k tomu oratoriu složena nebyla, jelikož „doba josefínská" nepřála českým dě
jinám. Autor byl členem řádu jesuitského a vynikl na Moravě jako výtečný
kazatel a vyhledávaný zpovědník.

7%?

Dřevěný kostel sv. Václava V Grabnu VPolsku..
'

Alois Černý.

V diecési lodžské ve vikariátě widawském jest farní ves Grabno s dřevěným ko
stelem sv. Václava. Kostel byl založen a vystavěn nákladem kněze Antonína
Kuczkowského roku 171 1. Prostomá loď 1 presbytář zevnitř i zvenčí jsou pobity
prkny. K lodi přiléhá starší ba10k0\á zděná kaple sv. Kříže. Střecha lodi kryta
jest šindelem, střecha kaple piejzy. Opodál kostela stojí jednoduchá, nízká dře
věná zvonice s jediným zvonem; druhý byl za světové války ukladen německými
vojáky. Kostel má třh jednoduché oltáie barokové. Na hlavním oltáři novější obraz

Olga Runtová: Dřevěný kostel v Grabnu.

sv. Václava zakrývá obraz P. Marie Censtochovské, boční oltáře jsou zasvěceny
sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně.
V blízkosti ,Grabna byla roku IQIA svedena veliká bitva v níž padlo za jeden
den přes 2000 Němců. Celá ves byla tehdy zpustošena a kostel velice poškozen.
Střecha byla na pěti místech granáty proražena, do kaple zapadly dva těžké gra
náty, jichž výbuchem zničeny varhany a zbořena kruchta, zvonice Spálena, zvony
spadly na zem, ale nepoškodily se; menší byl tchdv vojáky ukraden. Tepive po
třech týdnech vrátili se lidé do zpustošených obydlí. Místní farář František Kró
likowski počal zpustošený kostel opravovati. Spravena střecha stěny pobity no—
vými prkny a natřeny olejovou barvou, opraveny oltáře vystavěna kruchta &
znovuzrízena zvonice.
Farnost má 3000 duší, vesměs katolíků a náleží k ní 18 vesnic. Na svátek sv.
Václava koná se slavná pouť, k níž se schází lid z dalekého okolí. Také na sv.
Jana Nepomuckého a sv. Annu konají se tu slavné pouti.
Psáno 1926.
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Z dějin kostela a gymnasia sv. Václava v Čes. Budějovicích..
Josef Hofmann.
Blabá zajisté vzpomínka utkvěla v mysli každému, jemuž popřáno bylo dne
23. bíezna 1868 přivítati první rady vozů, které stavební kámen dopravily. Za
koupeno totiž za levnou cenu od důstojného pana faráře Prunera v Hosíně 17
kub. sáhů nalámaného kamene a občané Hosínští, Bavorovičtí, Hrdějičtí, Opato
vičtí, Vosclnští atd. s příkladnou ochotou vypravili přes sto povozů, aby kámen ten
zdarma na staveniště odvezli. Dne 22. března došla zpráva, že druhý den přije
dou povozy tyto. Pokud v krátké době bylo možno, postaralo se stavební komité
o přátelské uvítání. S hudbou v čele uvítalo české obyvatelstvo Budějovické pří
chozí před městem u kostela sv. Trojice. Nato hnul se zástup neustále vzrůsta
jící k staveništi radostí rozjařen a za ním nekonečná řada povozů prapory ozdo—
bených. Jak daleko oko na severní stranu pohledlo, jeden vůz tu jede za druhým,
bez přehlédnutí, bez konce.
Konečně dojel první povoz k staveništi. Okamžitě na něm stály vlastenecké
slečny, aby samy shazovaly kámen, dle jichž příkladu i přítomní páni bez roz
dílu stavu a povolání taktéž učinili. Než minula hodina složeno kamene ze 116
vozů. Nato zavzněla hudba a provolána sláva panu biskupovi Jirsíkovi.
Příklad osadníků Hosínských & obcí sousedících, zvláště neúnavnost občanů
Opatovických, Hrdějických a Voselnských vyvolala podobnou horlivost v ostat—
ních osadách kraje Budějovického. Nebylo vlastenecké horlivosti s obtížením,
přivážet kámen až se Šeningru, cihly z Vodňan a okolí. Bývali dnové, ve kterýchž
se dostavilo třeba 50, 60, 100 a více povozů najednou. Zvláště rozechvěla celé
Budějovice řada ohromná povozů okrášlcných prapory, provázená hlučnou hud—
bou z osady a okoli Kamenného Újezda vezoucích kámen, cihly, vápno, písek,
dříví — úplný stavební materiál. ——Vozy v řadě první již skládaly na staveništi

a poslední ještě do města ani nmjely
Účastenství tak neočekávané, radostný zápal, s kterým se stavivo zdarma při
váželo překvapily jak přátele tak nepřátele podniku. Vyhlašováno, že tak slavné
a hlučné dovážení staviva má za účel politické demonstrace a proto zapovědíno
úřadem politickým, by povozy na příště — nepřijížděly ozdobeny a provázeny
hudbou.
Jeho biskupská Milost překvapena podporou tak neočekávanou a nabývaje
neustále nových důkazů o občtovnosti svých věřících, odhodlal se k dalšímu
kroku v počatém podniku.
Na přání naléhajícího obecenstva, zejména sousedního, odhodlal se nejdůstoj—
nější pan biskup vystavěti vedle gymnasia kapli potřebnou či kostelíček, v němž
by ivěřící lid ve službách Božích mohl se súčastniti. Zasvěcen měl býti tento
nový stánek Boží svatému Václavu, patronu českého národa, patronu studujících,
jemuž ke cti již r. 1300 zbožní předkové v Budějovicích chrám vystavěli, jenž
však r. 1786 jest zrušen... (Úryvek ze stejnojmenné knihy.)
Psáno roku 1878.

Lísteček polní pošty 2 roku 1918.
Milý, svatý Václave,
z hlubin naší tísně
Skládáme ti ku poctě
zde ve frontě písně.

Kdybych já byl patronem
našich českých polí,
všecky škůdce národa
vyplatil bych holí.

Protože jsi patronem
našich českých pláni,
jistě splníš národu

Kdybych já byl patronem
našich starých hradů,
vyčistil bych naší zemi
od zlodějských vrahů . . .

všechna jeho

přání . . .

/
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Anglický rozhlas 0 sv. Václavu VChicagu.
Dr. Josef Hanuš.
Jest známo z tisku, s jakou horlivostí a láskou připravují se naši bratři ze
zámoří, ze Spojených států, k oslavě tisíciletého jubilea smrti sv. Václava: jed—
nak chtějí v hojném počtu přijeti 1.1929 do staré vlasti, aby tvořili zde americ
kou skupinu a přinesli vzácný dar k oslave sv. Václava, jednak snaží se prohlou
biti úctu svatováclavskou ve svých osadách a tím utužiti vědomí národní přísluš
nosti k staré vlasti, ať přednáškami, at' pobožnosti nebo tiskem katolickým
(v„Hlasu“ vSt. Louisu, v„Nároclu" a, _.Katolíkučeských benediktinů" vChieagu
nebo v jiných krajinských listech středních a západních Států seveloameiických);
dlužno se i zmíniti o tom, že lodní společnosti pro vlastní reklamu opatiily si
řadu světelných obrazů o kultu svatováclavském a chtějí je propůjčiti k před—
náškám v českých osadách amerických. S povděkem také jest dlužno pozdraviti
snahu horlivých českých benediktinů v Chicagu rozšířiti známost o sv. Václavu
i o staié vlasti Českoslmensku mezi ostatním obyvatelstvem americkým. Studenti
v koleji S\. Prokopa v Lisle (u Chicaga) vydávají již několik let vlastní časopis
anglický „Student Life"., jenž se stále zdokonaluje a n\eiejňuje zajímavé články
hist01icko-kulturní o naší vlasti. V plosinemém čísle 1927 jest uveřejněn rozhlas
anglický, který proslovil dr. Václav Michalička o sv. Václavu v lozhlasmé stanici
VVGES v den sv. Václava 1927. P. V. Michalička O. S. B., narozený v Union

City \ Oklahomě žák koleje sv. Pr,okopa vy.sv 1920, a na doktora kanonického
práva prommaný, jest nyní profesorem téhož práva v semináři sv. Prokopa.
Ve své přednášce seznamuje veřejnost americkou se životem „Dobrého krále
Václava“, jak jest znám z anglické koledy, nejpřednějšího svatého pat-Jona če—
ského národa. Líčí tu krásu Prahy a Hradčan nad stříbropěnnou Vltavou
a význam sv. Václava pro Čechy, srovnávaje ho se sv. Patrikem, Bonifácem,
Ludvíkem, Eduardem Pak přednáší s nadšením krátce, ale výstižně o počátcích
křesťanství hlásaného sv. Cyrilem a \letodějem, o mládí sv. Václava, vychova
ného sv. Ludmilou, o jeho zbožnosti a lásce k lidu a církvi, že svou moudrou
vládou a šířením víry dal základ k slávě jména českého za doby Karla IV., kdy
Čechy staly se střediskem evropské kultury. V\líčiv příčiny mučednické smlti sv.
Václa\a ukazuje, jak lid ceský ctil \elikého mučedníka a ochránce u Boha (písní
„Sv. Václave, vévodo české země' ), vše nejdražší jeho jménem Z\al a obraz jeho
dával na pečeti (piažské university, zal. r. 13ú8), i do Ameriky přinesli si kia—
jané zbožnou uctu k němu (přes 200 kostelů a škol katolických nese jeho
jméno). Zminuje se o legiích na Rusi, jak první pluk a prapor zasvětili sv.
Václa\u, a končí přednášku zmínkou o příp1a\ách k tisícileté oslavě, při níž
církev istát vzdá povinný hold největšímu svému národnímu světci: All honor
to St. VVenceslaus! — Ve zmíněném čísle „Student Life" jest také krásný článek
o Svatováclavské koruně, jejíž osudy od dob Karla IV. až na naše časy nejsou
ani mnohému Cechu známy (ustanovení Karla IV., aby koruna svatováclavská
spočívala na hlavě sv. Václava, bylo potvrzeno zvláštní bullou papeže Klementa VI.
z 6. května 131.6; kdo by ji chtěl odciziti, měl býti stižen exkomunikací).
Každý Čech jest jistě vděčen za podobné zprávy, šířené tímto anglickým časopi
sem, jenž na titulní stránce má reprodukci Myslbekovy sochy 5\. _Václava
a, „Quar—
diaii of the Czechoslovak Nation" .
Psáno 1928.

Pověst o původu svatováclavského posvícení v Praze.
Kníže Oldřich, zabloudiv \ lesích, dostal se k uhlíři Matějovi Černému;
aby si ho předem získal, pravil, že i on slove Matěj. Uhlíř dobře jej pohostil.
——b_\lot' tam prá\ě posvícení ——a upřímně pobízel:, ,Pane Matěji, jako doma!“
Kníže si i zatančil s uhlílkou Ankou a pak je pozval do Prahy na posvícení
o sv. Havlu. Tu uhlířl\a odpověděla: .,Na sv. Havla nemůžeme, jdeme k strýci
cihlářovi, ale chce-li nás pan Matěj uctíti, ať udělá to posúcení na sv. Václaval"
A Oldřich slíbil řka, že od tohoto roku, co Píaha Prahou bude státi, posvícení
bude na sv. Václa\a. Uhlíř Oldřicha vy\edl z lesa apak vskutku přišel do
Prah\, kde si zatancmal s kněžnou Boženou a bvl povýšen na lnaběte zČernína.
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U Blanické skály.
Anonym z Přerova.
Kdykoliv chodívám kolem, vidím okna chatky otevřená. Chaloupka tato, jako
hnízdo přilepená, sní na úbočí skalnatého vrchu. Chodívám zde často zahloubán
v myšlenky a hluchý reji v haluzích a křovinách kol bílé cesty pokryté sněhem
v zimě, a dusným prachem v létě. Divno mi pak, že po každé pohlédnu do otevře
ného okna chaty, a ubíraje se dál, ponořuji se pak až na dno svých myšlenek,
co jindy vyžaduje nesmírného a trvalého úsilí. Než nikdy netázal jsem se sama
sebe, kdo bydlí zde, v osamělé přírodě, zda dobrý či zlý duch. který žehná bra
třím svým či klne .celému světu a zhrdá tím, co zovou životem. Možná, že ptaje
se, našel bych odpověd, jakých na sta — často se mi to stalo ——já však cítím
& tuším zde něco, co by dojista vznítilo moji obrazotvornost. Tot zřejmé, ač
jsem si své city a tušení dosud jasně nepředstavil. Pokusím se o to nyní.

Julius Mařák: Blanik.

Věřím ve dvě v přírodě a životě vůbec. Buď duch přírody přetvořuje lidi dle
svého zvláštního kouzla a vlivu, nebo dech života rozlévá magickou moc na celou
přírodu jako měsíc a příroda podléhá. Zde však nenacházím to ani ono. Zde
jako bych tušil něco z dávných, dávných dob, které jen jako sny ozývají se ne—
jasně v hlavě a zanikají ve vřavě denního ruchu.
Dům náš je obydlen, obydlen lidmi, jako jich nacházíme mnoho v našem
kraji, lidmi, jakých na sta znám. A přece mne ten dům láká. Myslím bezesporně,
myslím více citem než rozumem, že zde sídlí cosi z dávných, dávných dol), po—
ciťují touhu to znát, touhu, která nemá pokoje ani stání, až vše je odhaleno.
Nebojí se důsledků, ať příjemných ze života současného či nadsmyslného života,
dávno zhaslého.
Je letní odpoledne. Sžírán touhou, plížím se kolem chaty. Okno otevřeno,
dveře dokořán. Jen za zdí několik dětí hraje si ve stínu hrušně, která přiléhá
větvovím na střechu. Plížím se jako zloděj. Vejdu do světnice, obvyklý pořádek,
vejdu do kuchyně, vše dle známého mi vzoru, vejdu do komory, stoupám na
komůrky vrchní ipodkrovní. Zde vidím pouze králičí kůže a sl\ším moly, jak
iaší v piořídlém již kožichu, visícím na tlámč. Slézám opatrně. Dychtivost loste,
ač neukojená dosud. Slézám do sklepa. Odtud vane chlad — chvěji se mocně —
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.chvěji se stále silněji, přicházeje ke zdi zadní, srdce mi buší, necítím však hrůzu,
.ale tajemnou, mohl bych říci posvátnou bázeň před čímsi neznámým a přece již
často pocitovaným. Žába, lopucha, svítí okem v temnotě kouta. Slyšíc kroky od
.skakuje nemotorně a mizí kdesi ve skulinách vedlejších zdí, obklopujících vý—
chodně a na západ prostor sklepní. Noha mi vratká — co to? Hýbu znova
nohou, zdá se mi, že podlaha se třese, že mizí a propadá se pode mnou. Než,
.byl to pouhý přelud. Stojím, ač ne pevně, ale přece stojím. Pudově, jakoby
hnán silou svého nitra, shýbnu se, pohnu kamenem, na němž stojím, a vidím
„prohlubeň, velkou & rozloženou jako propast'. Trnu a chvějí se. Ve spáncích buší
mi krev jako srdce zvonu, cévy napiaty, srdce hnáno nesmírným tempem hrozí
rozbíti stěny oddychujících prsou. Noha se třese, kolena klesají. Na hlavě spočívá
tíseň, tlačí mne jako neviditelná obří ruka do záhadné tůně. Propast zdá se mi
Íhrobem a slyším jakoby pohřební píseň zníti ve svém nervosně zbystřelém uchu.
Vtom mi sklouzne noha, ruce vztyčí se okruhem nad zježený vlas, ústa vykřiknou
ve smrtelném zmatku: Bože, zachraň, zachraň!
Vtom zasvitne pruh světla z ruční lucerničky a ozáří spoře prostory propasti.
Zároven chopí mne vlídná ruka ze zadu za rameno. Mírným trhnutím stojí noha
zase na pevné půdě. Plotílám si oči, sbírám myšlenky, pak se otočím nazpět
.a uzřím- zde státi venkovského stařečka. Stříbrný vlas splývá mu s ramenou a s
hrady vlní se bílý ušlechtilý vous po zapadlých prsou. Ústa stařečkova přeletí
„záhadný úsměv a vážně pak promluví tichý, jímavý hlas: „Diviš se, cizinče, jak
sem přicházím! Jsem otec zdejšího hospodáře v chaloupce, kterou obývám osm
—desátlet. Tys volal o pomoc a já jsem vzal lucerničku, abych tě ochránil — před
tebou samým. Viz do rokliny,“ ukáže rukou & posvítí svítilničkou, „není tak
.hrozná, jak mysl tvá ti malovala. 1 ež, věz: Nechci, abys odešel odtud bez vysvět
lení. Zde v mých starých prsou je skr) to tajemství této propasti. Tajemství toto
svěřuje otec na smrtelném loži svému synovi, příštímu držiteli této chaloupky,
aby je zas na potomky přenesl. Tato propast je vchodem do tajemné blanické
skály. Tam spí vojsko drahé české vlasti, vojsko svatého Václava, krále kdysi
českého, jenž jim velí. Spí až do času, kdy nejhůř bude s jeho kdysi českým
královstvím, pak vyjede i se svými rytíři na bílých koních ze skály ——a s Boží
_pomocí zažene tlupy nepřátel od prahů a mezi české domoviny daleko, daleko do
jejich území. Dořekl a hlas jeho odrážel se ve skalní dutině jemňoučkou Ozvě
nou. A ještě nedozněl, tu z dáli to zazvonilo jako hudba duchů, blížilo se zvukem
mohutnějším k okraji propasti a dostihlo uší obou přítomných. A v hudbě té
napřed tichounce, pak silnějším a zvučným posléze chorálem rozlehnul se zpěv,
jeho slova čistě mluvila:
Česká vlast až zavolá za svá práva v boj,

sestro, bílá orlice, chystej bratřím zbroj..
A zpěv rostl, mohutněl, pak tichl, slábnul, mlknul, až umlknul ve klenbách

sklepení.
Psáno 191.1..

%

Modlitbička k svatému Václavu dětí z Novostrašecka.
Karel Procházka.
Svatý Václav maličký
na učení pozor dají.
rád byl u svý babičky.
Svatá Ludmila hlavinku mu hladila,
Svatá Ludmila, ta ho pěkně učila, takto k němu pravila:
že je v nebi Pambíček,
Má perličko, dobře si to pamatuj,
_co nám dává chlebíček
že je v nebi Otec tvů.
a že má rád dětičky,
Vnouček také babičce slíbil,
jak “drahé perličky,
"by se Pánu Bohu líbil.
které rády poslouchají,
"Zapsáno 1902.
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Sv. Václav &ket'as tabákem.
Z pamětí F raní-. ]. Vaválca.

R. 1770, když granadýři od reg. Václav Wallis (bývalý to čes. pl. č. 11) ve
Vídni byli a z nich někteří v hradě císařském stráž drželi, nalezena tam byla
jednoho dne cedule v tento smysl: Umřel v Čechách jeden abssaur aneb iverajter
nad tabákem (z něm. Aufseher a Ueberreiter), a přišed k nebi, potloukl na
dveře. Sv. Petr jakožto klíčník pootevřev dveře a pohleděv naň, ptá se ho, kdo
by byl a odkud, jemuž on odpověděl: „Já jsem z Čech jeden iverajter nad ta
bákem." I zakroutiv hlavou sv. Petr řekl: „Nevím, abys ty Čech byl, počkej zde,
až zavolám sv. Václava, jestli on tě pozná jakožto král a zástupce svých Čechův."
I přišel hned sv. Václav a ptá se ho též, odkud a kdo jest, jemuž on zas tak
odpověděl: „Já jsem jeden český iverajtr nad tabákem.“ I řekl svatý Václav: „C),
ó, ty jsi nějaká veliká šelma, takoví bezbožní lidé nikdá ještě v Čechách nebývali,“
a obrátiv se k sv. Petru, řekl: „Dobře's učinil, Petře, že's ho sem nepustil, však
není Čech, ale šelma, chtěl sem pod tím svým jménem vjíti, ale ať jde raději do
horoucího pekla, neb co mně tu koliv o svém životu a povolání mluvil, ani lásky
Boha, ani bližního nic se netýče, ale samá marnost a ďábelství." — Tu ceduli
granatýři až sem do Milčic potom r. 1772 přinesli. Bylo totiž až do roku 1781;
zadáváno právo dovozu i k výrobě tabáku určitým osobám. Tak roku 1762 tabák
propachtován židům, čímž se notně na tehdejší dobu zdražil. Žid dostal pak veliké
množství dozorců, aby tabák nemohl se jinudy pašovat a šel všechen jeho rukama.
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Svatováclavský malíř.
Sigismund Bouška.
Nejdražší osobou, kterou stále a stále malíř Mikuláš Aleš zvěčňoval svým pé
rem a štětcem, byl — sv. Václav. Řekl sám o sobě: „Pokud pamět má sahá,
kreslil jsem odjakživa, a ne—lito, ode čtyř let jistě. Tehdy v zimě jeli jsme s mat—
kou na formanském voze z Prahy, cestou stavěli jsme se na jakés hospodě, a tu
já na nízké stoličce, na kousku papíru kreslil jsem svatého Václava." A je těch
svatých Václavů celá řada, jež v době své zralosti mistr vytvořil. Litoval jsem
vždy, že velkou kresbu Chorál svatováclavský neprovedl dokonale v barvách, aby
dílo toto v reprodukcích mohlo zdobiti pracovnu každého zbožného Čecha.
Psáno 1922.

*

K dějinám chorálu svatováclavského.
Dle monografie F. Mir. Čapka: „Český Krumlov".
Věrný druh Balbínův a stejně horlivý ctitel a obránce jazyka českého — prelát
Bílek z Bílenberka v Krumlově —- pamatoval již tehdy, kdyby Němci chtěli opa
novati Krumlov, aby chorál svatováclavský oživoval mysl českých posluchačů a
jeho hlaholem budilo se české nadšení. Proto roku 1655 ve své závěti vedle jiných
zustanovení také 100 kop grošů určil k tomu, aby staročeský zpěv „Svatý Vá
clave“, dosud někdy zpívaný a za něho v tomtéž chrámě obvykle po matuře (či
zpívané mši ranní) zpívaný a hraný, byl tu i v budoucnu hrán a zpíván. V na
dační listině ustanovení toto, latinsky psané, zní v překladu asi takto: „Pro kostel
sv. Víta v Krumlově činím nadání na věčné časy 100 kop s podmínkou, aby
každé neděle a svátek po matuře zpívána byla starobylá česká píseň o svatém
Václavu, mučedníku a patronu českém. Z těchto 100 kop vyplatí se každoročně
úroky varhaníku kostela a zpěvákům, jako jsem dříve za živóta činil. Nadace tato
za působení důst. P. rektora, podatele kostela, dle jeho dobrozdání a věhlasu na
místě, jež za vhodné uzná buď vtělená do nadační knihy fary krumlovské“ Vtě
lení do nadační knihy fary krumlovské (na str. 469—ú7o) jest české. Bohužel,
že za dob josefínských nadace i obyčej, zpívati svatováclavský chorál, zanikly.
Psáno 1915.
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Ballada psaná sv. Václavu, dědici české země.
Jaroslav Vrchlický.
Ve zlatém poli' s černou orlicí
Nám nedej zahynouti ani budoucím!
Tvůj prapor posud nad námi se chvěje,
Moh's zapomenout v světců směsici
jak míru zástava v bouř dunící,
tu lásku k Tobě, jež nás posud hřeje?
jak maják spásy v moře beznaděje.
Svůj vínek drahokamy zářící,
C), slyš ten zpěv, jejž duše má Ti pěje!
Svůj meč, Svůj štít, jež pavučina kreje?
Jak starých štítů třesk, at hřmí můj rým O, rozpomeň se vlastni na trofeje!
na ráje portál, jenž se v hvězdách skvěje: Na bělouši zas zjev se! Spáčem mdlým,
Nám nedej zhynout ani budoucím!
Svým lidem zatřes! Vhodná doba zde jest!
Nám nedej zhynout ani budoucím!
Ty's v našich losů smutné vichřici,
Poslání.
z jichž mračen stálý-stín se na nás leje,
byl otcům pevný týn, Svou pravicí
Viz, lid Tvůj pláče, co se barbar směje,
Ty's divem zasáh' často v naše děje
val Blaníku ted' otevř mečem Svým!
a zvrátil kolo lidské epopejeý
Tvůj národ čeká! Vítr zory věje! ——
Což “nejsme, kníže, posud lidem Tvým? Nám nedej zhynout ani budoucím!
O, pohled, co se v dědictví Tvém děje!  Psáno 1895.
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Úcta k sv. Václavu po třicetileté válce.
Dr. Antonín Markus.
Je s dostatek známo, jak strašně trpěla česká země válečnými hrůzami prvé
poloviny XVII. věku. Když pak konečně utichl třeskot zbraní, Cechy byly pouští,
ale zároveň zemí budoucnosti pro toho, kdo byl ochoten sem investovati potřebný
kapitál; nebylot' domů, nebyloť nářadí, scházelo dobytka. Nemálo tehdejší Čechy
podobaly se snad dnešnímu Rusku. Tak bohatí magnáti zahraniční měli dosti
chuti zakoupiti se v české zemi, k čemuž však bylo jim třeba dříve dosáhnouti
zde domovského práva — inkolátu; tomu však bránil se vším svým vlivem
všemocný ministr císaře Leopolda 1. Václav Euseb z Lobkovic. Na to naráží Jan
Adolf hrabě Schwarzenberg, jenž znechucen politickými poměry v říši německé,
chtěl se tam
rodati a zakoupiti v Čechách, když píše 16. března 1652 z
Bruselu hraběti Leslie: „V císařských zemích dědičných, obzvláště v Čechách,
rád bych se zakoupil, obávám se však sv. Václava, jenž — jak se proslýchá ——
cizinců valné nemiluje." ——A trvalo ještě řadu let', než přání jeho se splnilo,
třebas byl pánem nijak nezaujatým proti domovskému obyvatelstvu a smýšlení
své projevil v dopise hraběti Trauttmansdorfovi &. února 1658: „Kdybych 3 po—
moci Boží polovinu nebo jen třetí díl statků v Čechách měl co Vy, pokládal bych

za svou
naučiti
se českému
roku
1661, 0dne
září, již
jako
pánpovinnost
na Třeboni,
píše
tamnímu jazyku;.."
hejtmanovi,A že
včerejší
dne29.
narodil
se
císaři synáček a dodává k té zprávě: „. . . a protože radostná ta událost padla na
den sv. Václava, čeští pánové to mají za obzvláště dobré znamení." —.
Z těchto drobnůstek je patrno jak v druhé pol. XVII. století český jazyk ještě
byl vážen a jak sv. Václav byl ctén, tehdy považován za obvzláštního ochránce &
mocného patrona českého národa i země.
Psáno 1925.

%

Svatováclavský nápis na záložně v Duchcově.
Na záložně v Duchcově měli původně český nápis „Svatý Václave, nede za
hynouti nám i budoucím!" ——
který před světovou válkou byl přeložen do latiny
„St. W. salva nos et posterosl“
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SV. VÁCLAV LISUJE VÍNO.
Freska z kaple svatováclavské na Hradčanech.
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J. HEŘMAN: OBRAZ sv. VÁCLAVA NA OLTÁŘI v KAPLI MALOSTRANSKĚ REÁLKY
z ROKU 1882.

Ucta svatého Václava v rodině Riegrově.
Antonín Šorm.
Sledujíce podrobněji složky kultu svatováclavského, poznáváme, že zvláště u
jednotlivých stavů dostalo se význačné úcty patronu naši vlasti ——svatému Vác—
lavu. Mezi těmi, kteří závodili v projevech úcty svatováclavské, byli i čeští mly—
náři ; tito ctili svatého vévodu jistě proto, poněvadž za svého života připravoval
mouku na hostie pro oběť mše svaté. V tomto článečku zmíním se však o úctě
svatováclavské jen v jedné mlynářské rodině z Pojizeří, která dala vlasti celým
národem zbožňovaného vůdce — Fr. Lad. Riegra.
Při nedávných jubilejních oslavách téměř nikde nebylo vzpomenuto zbožné,
ale velmi rozšafné matky Riegrovy, jíž vlastně vděčíme, že Rieger proti houžev

Socha sv. Václava v Semilech na náměstí.

natému odporu svého otce ke studiím mohl vystudovati. Matka jeho po dlouho
letém & úporném boji konečně zvítězila a jejímu synu dostalo se křídel k po
vznesení do rozsáhlých oblastí vyššího života, do něhož ona sama vniknouti ne
mohla. Mocnou oporou b li jí v tomto zápase přímluvy vážených vlasteneckých
kněží. (Viz studii Marie (Šervinkové-R.: Riegrova'matka)
Mimochodem třeba ještě připomenouti, že matka Riegrova, dostavší se do zá—
možného mlynářského rodu Riegrova v Semilech, chodila každodenně na mši
svatou a prokazovala denně nesčetné skutky křesťanského milosrdenství širokému
kraji, zvláště v době hladu. Každou svou práci počala s Pánem Bohem. Při
práci její modlitbou a stálou prosbou bylo, aby Pán Bůh její děti na duchu
osvítil. Nic neleželo jí na srdci tak, o nic neprosila Boha vroucněji, jako o „dar
Ducha Svatého“ pro své děti a Riegrovi, ikdyž byl již jako zástupce národa,
kdykoli psala aneb se sním loučila, vždy opětovala slova: „Synáčku, jen aby
tě Pán Bůh osvítil darem Duchem Svatým." Velmi dojemné jsou v tomto směru
ijejí dopisy synovi. Čtouc v novinách, že syn její obviněn z velezrády (18á9),
sama, ač churavíc, píše své dceři, aby zajela do Pinahy přesvědčiti se, .,jak to
s věcí Ricgrovou stojí“, dodávajíc: „Jdi tam !( svatému Janu a pros ho taky za
bratra, aby ho svatý Jan chránil ode vší hanby . . ."
U náhonu Semilského mlýna, kde tato vzorná matka vychovala vůdce národa,
7
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stál ještě počátkem tohoto věku na dřevěném sloupku na plechu malovaný obraz
svatého Václava, jako patrona mlýnů vůbec a semilského zvlášť, nebot jméno
Václav bývalo velmi oblíbeným tohoto mlynářského rodu a' na jeho jméno po—
křtěn iotec Riegrův. V tomto mlýně, stojícím pod ochranou svatováclavskou,
scházívali se s Riegrem velmi často vlastenci z celého Podkrkonoší, Pojizeří i Ji—
čínska. Zel Bohu, že mlýn později přeměněn na tkalcovnu a sloup se svatým
Václavem odstraněn. Rieger snad jakoby tušil, jaký osud čeká jejich patrona
rodinného mlýna, zavčas výraznějším, trvalejším a zajištěnějším pro budoucnost
způsobem zajistil svědectví rodinné tradice svatováclavské na nejčestnějším místě
svého rodiště, totiž na náměstí, památkou umělecky cennou, výraznou své době.
Jeho přičiněním se stalo, že nynější náměstí Masarykovo v Semilech zdobí vý
razná a výmluvná památka vlastenecká, veliká socha svatováclavská, od mistra
Františka Hergesella, postavená vůdcem národa Fr. Lad. Riegrem roku 1861;
(dle městských účtů r. 1867). Světec náš oděn jest tu hermelínovým pláštěm
až na zemi splývajícím, na hlavě s vévodskou korunou, zdobenou křížkem. V pra—
vici třímá žerď praporce, v levici k hrudi přitisknuté má navléknutý štít s českou
orlicí; jest opásán dlouhým mečem, ochranné štíty a brnění chrání tělo. Tvář
vroubena jest plnovousem. Na čtyřbokém podstavci jest nápis, který krásně tlu
močívsynovskou vděčnost i vlasteneckou lásku Riegrovu:
Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémč,

_

nedej zahynouti nám ihudoucím!
Na zadní straně:
K oslavě sv. Václava

a na památku Václava Riegra,
někdy mlynáře semilskěho.
Narozen 19. dubna 1778,
zemřel 10. dubna 18111.

Pochován jest na sáh před poledními
dveřmi na Koštofranku.
Tuto sochu stavěl vděčný syn
Dr. Fr. Lad. Rieger.

Tradicionelní úctu k svatému Václavu projevila rodina Riegrova ještě později
v jubilejním roce cyrilometodějskěm, kdy nejenže sama zúčastnila se sběrací
horlivé práce na postavení chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, nýbrž její
péčí postaven v tomto „panslavském památníku“ oltář svatého Václava.
Ii vůli úplnosti připojuji ještě, že choť Riegrova, dcera Františka Palackého
byla také kmotrou hospodářského praporu v Heřmani, který na jedné straně jest
zdoben obrazem sv. Václava.
Psáno 1928.
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Z předmluvy k Ottovým Čechám.
Emanuel Tanner.
Hned, jakmile první paprsky světla křesťanského ozařují vlast naši po vyvrácení
nadějné veleříše Rostislavovy a Svatoplukovy, po rozkotání velechrámu arcipastýře
Methoděje, Ty Praho svatá, rozprášenému stádci stalas se .ochranitelkou, nedo
pouštějíc, aby je rozsápali cizí vlci v rouše beránčím. K velebnému arc1chrámu
Tvému zbožní synové našeho národa od LabeiVltavý rovněžiod Moravvn Bečvy
tlumě se hrnuli, zpívajíce hlasem zvučným: „Hospodi pomiluj", a „Svatý Václave“,
dědicům a patronům našim děkujíce za vítězství, v tísni pak s důvěrou k mm se
modlíce, aby „nedali zahynouti nám i budoucíml"
'
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Křišťanova legenda o svatém Václavu.
Dr. Josef Dostál.
Legendární svět, zdá se, uzavírá se dnešnímu průměrnému člověku po mnoha
stránkách, jako by byl odsouzen k prchavému životu jen ve chvíli, kdy historik
vstupuje s touhou rozšířiti své poznání za nedostatku jiných pramenů. Přichází
vyzbrojen krunýřem skepse a'se shovívavým úsměvem čte naivní arabesky, bás—
nické sice krásy, ale nepodporující vlastní jeho úmysl a cíl. Skepse ta je zbraní
dvojsečnou. Zabraňuje sice lehkověrnosti, ale mnohdy je překáz
ažkou, jež tarasí
přístup vůbec k jádru, skrytému pod povrchem.
Proto je nutno vzdáti se půvabu fikce a odložiti na okamžik brnění. Badatel
musí vžíti se v odlišný rytmus myšlenkový a citový legendy, aby snáze vnikl
ke kořenům, zahaleným tmou, již chladné, neúčastné oči proniknouti nemohou . . .
I české středověké dějepisectví má řaduliterárních výtvorů tohoto druhu. Po
čátky křesťanství v tvrdé, pohanské zemi jsou znamenány krví mučednickou, jež
zemi zaslibují nové kultuře a vytvářejí nové plostředí. Svatý Václav — tot hrdina
nového řádu — spínajícího Čechy se spanilým Západem. Z jeho krve roste
setba
budoucnosti a mohutné pojítko sjednoceného národa pod žezlem Pře
myslovců.
Slavníkovec Kristián píše na počátku devadesátých let X. století svůj „Život
a umučení sv. Václava a sv. Ludmily" , a vydává svědectví o české kultuře své
doby.
Od časů Dobrovského až dodnes těší“se vášnivému vědeckému zájmu a
spory o teto dílo představují celou literaturu. Osvícenci neměli přirozeně valného
porozumění a pochopení pro legendární svět, který jim ztotožňoval se s pověrou
a „tmou" středověkou. Jejich základní postoj bránil, aby dovedli oceniti krásu
1 cenu.

Legenda Kristiánova byla jim falsem, jehož vznik kolísal mezi XII. a XIV.
stoletím. Ale v nové době dostalo se jí statečného obhájce v prof. Pckařovi, který
dvěma knihami dokázal starobylost této vzácné památky a zdůvodnil nový poměr
poukazem, že tu jde v prvé řadě o důležitý historický pramen pro naše dějiny
v X. století.

,

,

Má řadu zpráv, které osvětlují počátky naší historie a rozšiřují naše poznání
velmi podstatně. Smysl a důležitost Kristiánova sepsání jest ještě jiný. Kristián
jest svědkem pro skutečnost, velmi nemilou německým historikům a la Naegle,
že Čechy přijaly křestanství ze slovanskól\Ioravy bez piostředkování německého.
Jest dále důkazem, jak již tehdy b\lo pochopeno dobíodiní kultury, \'souvající
český kmen mezi ostatní ev10pské náíody „vvrostlé z barbarství".
Sv. Vojtěchu, bojovníku za uepodplatný život v duchuKristově e, věnuje Kri- _
stiáu svou práci, toužící, aby celý národ vděčně uznal dílo světců a v něm zá
vazně pokračoval. Již tehdy — jak se historie opakují! — národ jevil nedbalost
k odkazu tak \zuešcnému.P10to zní trpké výčitky Kristiánovy známou notou.
Dnes máme možnost přečísti si legendu v krásné edici Kuncířově, již před—
stavuje jak Střížův překlad, dokonale oantikvující převod Truhlářův, tak Pekařův
úvod a poznámky, výmluvně charakterisující a \ysvětlující.
Tento důkaz piety zaslouží si výmluvného díku. Ncní to sentimentalita histo
rikova, jež vítá nové otisknutístarého dokumentu. Síla života mluví k nám ze
stránek Kristiánova vyprávění o dvou mučednících, kteří se stali národními světci.
Touha po dokonalosti byla v nich tak silná, 'že svou smrtí přimkli k sobě národ,
jenž viděl v nich nejčistší inkarnaci sebe sama.
Snad zapomínal. Ale vracel se vždy s dětskou důvěrou v neštěstí a ponížení
s prosbou o pomoc, která, nesená silnou vírou, se vždy dostavila. Mystické pouto
mezi nebem a zemí doznávalo nových a nových potvrzení, jak svědčí dojmy

národa.

Vc století Bílé hory, v době smutku a pokoření, Balbín, když vyčerpal lidské
a přílozené dů\ody S\é „Obrany“, volá o pomoc k 5\atému Václavovi, ktery jest
symbolem slávy a jednoty nálodní. —
„Psáno 1922.

.
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Zvon svatého Václava Vměstě Kaňku.
Josef Brániš.
Královské horní městoKaňk u Kutné Hory věnovalo vždy velkou péči výbavě
chrámové, zvláště dalo si záležeti na zvonech, které dosud mohou býti jeho pý—
chou. Již starý kostel měl dva větší zvony, potom 1503 objednali měšťané u
kutnohorského zvonaře Ondřeje Ptáčka veliký zvon, jenž byl 150K; po lhůtách
zaplacen, ale patrně se nelíbil. Proto jej již 1505 tesař Chlad s věže spustil
a zvon odvezen k přelití do Hradce Králové mistru Ondřeji Žáčkovi. Od fůry
dali úl; grošů a s Ondráčkem učiněna tato smlouva: „Léta božího 1505 stala
se smlúva v neděli po sv. Františku mezi pány Kaňkovskými z strany jedné a
mezi mistrem Ondřejem zvonařem z Hradce Králové nad Labem z strany druhé
o zvon, kter'ž jim má přelévati v túž míru, jako prvejší byl, a cožkoli by k tomu
týž mistr Ondřej své zvonoviny přidal, to jemu páni Kaňkovští zaplatili
centnéř po 5 kopách grošů českých is dílem a po polúkopí grošů českých
a po 8 groších též českých má jim ten zvon líti. Při tom týž mistr
Ondřej pánům Kaňkovským slibuje do dne a do roka, jestliže by se nehodil aneb
jakú vadu jměl, na svůj náklad jiný zvon slíti v túž váhu, když by pak Pán
Buoh jemu zdařil a ten zvon slil, tehdy týž mistr 0. Žáček má jim ten zvon
okovati tím železem z prvnějšího zvonu vezma a zavčsiti na svůj náklad a oni
mají jemu stravu dáti s dělníky samu třetímu a pacholkóm jeho, když by zvon
zavěsili, mají dáti půl kopy gr. spropitie. Toho pro lepší pamět učinili jsme
ceduli rozřezánú, jemu jednu & sobě druhů. Item odvážilo se jest špíze z Kaňku
v ten pondělí jarmareční v postě 28 centnéře [; kameny a při té váze byl jest
pan Jan Věchet (prýmas hradecký) a pan Jan Karásek (kostelník v Hradci) a
z té špíze odvážil jest Vondráček s volí pánů Kaňkovských a s volí pana Věchta
i pana Karáska 13 -centnéře a na to místo odvážil jest Vondráček zase zvonoviny
nové sazené též 13 centnéře. Item pak na tu váhu odvážil jest Vondráček špíze
své VII Ct i kamen 8 lib. a to do vohne a zůstalo jest v žlábku 2 ct. 1 1 liber.
Suma s zvonařem učiněná lu kop 16 gr. a na to prve vybral aneb vypůjčil od
nás 6 kop 6 gr." ——Páni kaňkovští O. Žáčkovi zvon poctivě doplatili, tovaryšům
jeho dali spropití 50 gr., zámečníkovi Hronkovi od kování A6 gr., za potřeby
k svěcení půl kopy a v pondělí na den sv. Kříže povýšení 1506 týž důstojný
otec kněz biskup posvětil jest toho nového zvonu velikého a dal jest jemu jméno
Václav a utukněze
sú ho Štěpána
podruhé faráře
opět páni
kaňkovští
knězem
arciděkanem
kněžími
svého
v domě s na
faře počestně
ctili.a _s jinýmí
Zvon
vážil 33 centů [; kameny a 17 liber.
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Ze sbírky nápisů na zvonech svatováclavských.
Antonín Šorm.
Roku 1769 ulil pražský zvonař Antonín Frank v Praze zvon pro kostel sv.
Václava na Proseku u Prahy, který jest mimo jiných ozdob a nápisů opatřen
touto vroucí vlasteneckou prosbou: „Svatý Michale, svatý Václave, proste Boha
za naši vlast českou, by vlastenci její skrze prosby Vaše užili stálého pokoje.
Tyto dva postranní zvony obětovala Pánu Bohu věrná paní B. B. K. ze své sobě
od Boha požehnané práce k větší cti a chvále Boží k sv. Václavu na Prosík“.
Dárkyně jmenovala se Barbora Rosalie Kouřilová z Nového města Pražského.
Starožitný kostel v Křenovicích u Brna z 13. století měl na věži zvon. který
lil roku 1811 v Brně zvonař Klement Stecher. Mimo reliefy sv. Václavaa sv.
Nortburgy měl na bronzu svého pláště zvěčněn cenník cen zemědělských plodin
v měsíci květnu 1811: Stála tehdy měřice žita (62: A 1) 23 zlatých konvenční
měny (t. j. [;8.30 K0, měřice ječr'nene 21 zl. konven. m. (K M.. 10), chléb 20
kr. konv. (70 h), maso Ao kl. konv. m. (1. Ao K), sádla 3 zl. konv. m. (6. 30 K),
máz piva 2[| krejcarů. — Zvon byl roku 1917 rekvirován.
..
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Stará Boleslav.
Jan Boháč.
Jsou .místa, která, jak praví kdesi Belloc, jsou národům kolébkou. Takovým
místem v české zemi jest Stará Boleslav. Ve Staré Boleslavi z krve sv. knížete
Václava vyrostla politická inárodní síla českého národa, vypučela náboženská
kultura, která v době, kdy všichni slovanští kmenové tehdejší prodělávali boj
o své bytí, zachránila český národ! Jméno Staré Boleslavě je úzce spiato s osu
dem českého národa. Není význačnější události v dějinách českých, ať už radost
né nebo žalostné, ve kterou by nebylo vetkáno jméno Staré Boleslavě. Stará
Boleslav někdy jakoby se byla stala srdcem země české, takže když srdce pře
stávalo tlouci, byla by zesnula celá země! V Boleslavi vzešlo světlo víry, za krva
vých červánků smrti Václavovy, tam hořelo, když už všude zhasínalo, tam hořelo,
aby zase všude zaplanulo.
'

Stará Boleslav: Kolegiátní chrám sv. Václava.

Stará Boleslav! Kolika krásnými “měny a apotheosami bylo už ozdobeno toto
maličké město mezi městy českými! eským Betlemem, svatou, drahou Boleslavou
bylo nazváno. Nejskvělejší světlo svatosti, radosti a slávy, jakož inejsmutnější
stíny běd a pohany země Václavovy táhly Starou Boleslaví. Stará Boleslav byla
dostaveníčkem všech téměř českých světců a velikánů.
V Boleslavi jistě navštívil knížecí rodinu sv. Cyril a Metoděj, tam u svých
vnuků dlela sv. Ludmila, v Boleslavi před mučednickou smrtí hledal útěchy sv.
Jan Nepomucký, Boleslav navštěvoval otec vlasti Karel IV. a obehnal ji novými
hradbami, v Boleslavi u oltáře konal nejsvětější obět veliký Arnošt z Pardubic,
Boleslav navštívila Marie Elekta, v klidném zákoutí svatováclavské basiliky —od—
počívá Božena, choť knížete Oldřicha, v Boleslavi dleli kronikář Kosmas, nad
nadšený Balbín, ušlechtilý Pešina. K Boleslavi s důvěrou pohlíželi všichni vla—
stenci doby probuzenecké. Boleslav opěvá národní povídkář Třebízský v Trnové
koruně. Boleslav milovali všichni, kteří milovali drahou českou zemi, její lid a
víru svatováclavskou.
V Staré Boleslavi stojí dva vítězné pomníky křesťanství v Čechách. Památný
chrám sv. Václava se starobylým podzemním kostelíčkem sv. Kosmy a Damiána
a hrobem sv. Václava, nádherná svatyně mariánská, která se zvedá k nebesům
v us'tavičném díku za ukončení strašlivých bo'ů náboženských. V obou chrámech
chová Stará Boleslav to, co jest a musí být (lechům nejdražší. Ve svatyni svato—
václavské, v tichém podzemí jsou tu stopy krve nejdražšího světce Václava a ve—
svatyni mariánské palladium, t. j. ochranný obraz země české, milostný obrázek
Panny Marie.
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Z těchto dvou drahocenných památek vyrostly ony mocné ideje, které kdysi
stmelily sílu a existenci českého národa, které pomáhaly v jeho vzrůstu, když
spěl k metám své slávy a moci, které ho pomáhaly křísit, když ležel v agonii
v hrobě bratrovražedných bojů a úskoků nepřátel. Z polotemných míst krypty
svatováclavské k nám zírá tisíc letl Tam je místečko, které bychom měli líbat
a smáčet slzami, které bychom nikdy neměli navštívit bez pohnutí a modlitby,
jak nás napomíná básník slovy:

Postoj! Pohled vůkol! Tisíc let
české minulosti na té zírá,
Zde vypučel její slávy květ.
Zde nám nejlepšího bohatýra,
jehož zrodil český luh a lán,
palmou mučednickou věnčil Pán.
Čechové! Na svaté půdě dlíte.
Tisíc let zde volá: nohu schyl!
Všecko, všecko, co zde vůkol zříte,

brána, krypta, socha, oltář, chrám
jeho jméno připomíná vám.

Zlíbejte tu hroudu památnou,
posvět'te se jejím ovzduším,
vzpružte českou „duši malátnou
novým zápalem a nadšením.

Veliká historie Staré Boleslavě jest vepsána v její drahocenné památky, jako
v kamennou knihu. Kde je druhé místo v Čechách nebo na Moravě, které by
bylo tak šťastno svou skutečností, které by bylo dosud tak plno tolikerých stop
veliké minulosti a pravdy, jako právě Stará Boleslav? — O Boleslavo svatá, ty
památníku dávné slávy, potupy i hanby, mluv, jen mluv sladkou řečí k srdcím
českým za tichých večerů májových a rušných chvil poutí mariánských, zvláště
však rozezvuč se líbeznou—mluvou za tklivých předvečerů a dnů svatováclavských!
Ať srdce česká poznají, jaký to klenot vsadil Bůh v samý střed překrásné vlasti,
ať poznají, co v tobě je uloženo drahého a posvátného, co jsi dala národu, čím
jsi mu byla v dobách minulých, & ať se naučí znova tebe si vážit. ctít a milovat!
Ty stařenko drahá, Stará Boleslavo, která jsi nás jako děti ve víře Václavově a
lásce k vlasti, ty stařenko, na jejíž hlavě stkví se stříbro slávy už tisícileté, ale
dnes zahalené prachem zapomenutí, chudoby a snad i nevděku, ty stařenko dobrá
atrpčlivá, která čekáš, až se rozpomenou tvé děti, aby splatily svůj dluh a oděly
tě v skvoucí háv slávy, ó, chystej se k velikému dni s celým národem, chystej
se ke dni Václavovu — tisíc let už tomu brzy bude, co v tobě vykrvácel — oděj
se v slavnostní svůj šat, zastkvi se ve svých velebných chrámech, otevři svou_
náruč všem svým věrným Čechům a s nimi v čistém jásotu a nadšení za zpěvů
hymen míru a písně Václavovy oslav hojně toho, který tě smrtí svou na věky
posvětil a oslavil, patrona svého a dědice země české — sv. Václava-!
Psáno 1924..

Kterak se modlí děti k sv. Václavu v Tovačově na Hané.
Jan Vyhlídal.
co mu vždycky říkávala:
Dobře si to pamatuj,
že na nebi Otec tvůj!

Svatý Václav maličký
býval u své babičky.
Svatá Ludmila to byla,

% .
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Svatý Václav duchovním původcem poutního místa
Maria Cell ve Štýrsku.
Ant. Šarm.

Velikou popularitu získal si v 17. století slavný vídeňský kazatel z řádu Augu
stiniánů-bosáků, Abrahám a Santa Clara, vlastním jménem Hans Ulrich Mcrgerlin
(narodil se r. 161111.,zemřel r. 1709), který znal též země koruny svatováclavské
a sv. Václavu věnoval jedno kázání ve sbírce „Abrahamišcher Bescheidessen“ vy
dané roku 1736 v Brně. Vídeňský tento dvorní kazatel dokazuje, že proslulé
poutní město ve Štýrsku, na hranicích rakouských, Maria Cell, bylo založeno zá—
sluhou sv. Václava r. 1184. Moravský markrabě Jindřich se svou chotí byli posti
ženi těžkou nemocí. Lidská pomoc byla marná. Prosili. o pomoc Pannu Marii a
sv. Václava, který se v noci markraběti zjevil a slíbil mu uzdravení, když podě
kuje za uzdravení obrazu mariánskému na poustevně v pustině, kde tráví pou
stevnický život nábožný kněz. Markrabě uzdraviv se ihned vydal se zdráv a čil,
provázen věrným lidem svým na pouští do oné pustiny v horách. Když průvod
zabloudil, zjevil se jim sv. Václav a ukazoval cestu, až je dovedl k poustemě.
Tam Jindřich vroucně se pomodlil před obrazem a proměnil dřevěnou poustku
knězovu v nádhernou bud0\u chrámmou.
Dle knihy kapitulára kláštera ze sv. Lamperhaltu P. Gerharda Rodlera byl mo—

ravský markrabě Jindřich I 198_1222 známý v Čechách pod jménem Vladislav,
bratr krále Přemysla Otokara I. Manželka jeho bývá udána též někde jako Kun—
huta. Tamže dále se vyprá\í že prů\odcem v nehostinném kraji štyrskérn byl
markraběti sám sv. Václav. Markrabě se vrátil potom do Znojma. Bývalo prý
potom zvykem, že piocesím přicházejícím z měst moravských vždy jeden poutník
oblečený v kožený plášt s poutnickou holí chodil před průvodem, na paměť jak
svatý Václav vedl Štyrsk'ými Alpami průvod moravského markrabí.
V postranní galerií chrámu jest g velikých obrazů z dějin založení tohoto
poutního místa, z nichž druhý zobrazuje sv. Václava.
Pěkná reprodukce tohoto obrazu je v díle Alfreda Hoppe: „Des Oesterreichers

“?alll'ahrlsorte", strana 39 (z roku 1913). Pod obrazem jest psáno: „Heinricgus
und Agnes Margraffen aus Maehren in das Ste Jahr an allen glidern gichtbri—
chig krank ligend ruffen za Maria und den H. \Venzeslaus, \velcher ihnen in
Schlaff erscheinend ihr Gebett von Gott erhórt zu sein sie getroest und zu Maria
die dancksagung,rpersentlich abzulegen,e1mahnet hat. 1200. “ Obraz dle oblíbe
ného způsobu své doby představuje současně dvě události různé a vzájemně se“
doplňující k vysvětlení hist01ie.
Vlevo v popředí spí a sní markrabští manželé a hned vedle svého zámečku,
jak vroucně vkládají slib za své uzdravení. V pozadí vidíme je putovat horskou
krajinou k obiazu Matky Boží a k cele benediktiny zde postavené roku 1157.
V hořejší polmici .malby zje\uje se uprostřed sv. Václa\, jenž ukazuje na zjevení
Matky Boží s děťátkem v pía\é nejhořejší části obrazu.
'lak sami Němci dosvědčují, že nejoblíbenější jejich poutní místo v Rakousku
vystavěl ná pokyn českého zemského patrona sv. Václava jeho ctitel moravský.

markrabě Jindřich kolem roku 1200.
Také řada českých knížek poutních do Maria Cell opatřena jest modlitbami

a písněmi k sv. Václavu, jako třeba v Litomyšli tištěna r. 172 2.
Dále jedna ze úl; kapliček z Prahy do Staré Boleslavě, byla zdobena výjevem
založení poutního místa ve Styrských Alpách.
Byla to kaple 40., kde vyobrazen sen markraběte Jindřicha. V popisu „Svate
Cesty" vytištěné v Praze u sv. Klimenta roku 1679 nalézáme rytinu toho obrazu
a příslušnou modlitbu k svatému Václavu, která před onou kapličkou byla 0 pou—
tích do Staré Boleslavě předříkávána; k vůli úplnosti cituji ji doslovně:
O Václave, jenž jsi Jindřichovi Markraběti Moravskému v jeho nemoci vy
jevil slavný obraz Matky Boží v Cellu a tam jsi mu putovali poručil, od kteréžto
doby též obraz se zázračně stkví: prosíme Tebe, vypros nám tu milost od Pána
Boha, at' také předůstojnou Rodiěku Boží příkladem piedkův našich horlivě
milujeme a ctíme, a skrze její přímluvy. ať se dostaneme k Tobě do nebe.

Amen“
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Úcta sv. Václava na Rusi.
Vyhledat A. S.
Tropar z cest sv. Methodia a sv. Václava.
vv!

„Děkuji Vám za psaní i posilky. Chtělo by se mi necrm důstojným poděkovati

se Vám...

V synodální bibliothece našel se služební minei (způsob života svatých) XII.
nebo XIII. věku, kde se zachovala v jedné úplná služba sv. Kyrillu (——) a
v druhé kanon sv. K.i Methodiju (_—) a v třetí kanon sv. Václava (-—).

Tu máte jeden tropar z kanonu — (psáno azbukou):
Moravská strana (krajina) velikého zastupitele isloup majíc k Bohu, tebou
osvícena, naučila se zpívati Jemu v svém.jazyku, otcův našich Bože blahoslaven jsi.
Jak izajímavy jsou ty zvuky pro Vás, jako dobrého Čecha, o mnoho blíže
k srdci půjdou následující z kanonu sv. Venceslava (opět azbukou psáno):
„Vesele plesá Praha dnes, přeslavné tvoje město, ctíc pamět tvou i divy tvými
ozařujíc světle všechny krajiny sezvává -volati: blahoslaven Bůh otcův našich.
(Píseň druhá.) Veselosti dobrotami přeslavný nad slunce v zemi české. Blahoděj—
nými zářemi s výše osvěcen převznášejí Christau věky všecky. (Píseň třetí.)
Tělo tvoje Svaté, blažený! přijala Praha dnes, přechvalné tvoje město, i předivné
zázraky světu prdhlašuješ, pruznášeje Christo u věky."
Není—lipravda, že tyto řádky stojí za knihu? Rukopis synodální bibliotéky,
v němž se zachovaly, nachází se pod čís. 159. Novější a příjemnější zprávy
u mne pro Vás nyní není.
Líbaje Vás atd.... J. Sreznevsky. (Dopis z Petrohradu p. V. Hankovi,)
V máji 1856.
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Zahájení národopisné výstavy chorálem svatováclavským.
Dr. Antonín Podlaha.
Byl to okamžik dojemně úchvatný, když v památný den 15. května 1895
v nádherné síni národopisného paláce zazněl velebný chorál svatováclavský, do
jehož zvuku mísilo se vzdálené znění zvonu výstavního kostelíka. Mnohému z pří
tomných bezděky zachvěla se hrud' posvátným nadšením a v oku zatřpytila se
slza. V tom okamžiku spočívalo na celém shromáždění kouzlo tklivě poesie nábo
ženské, která povznáší člověka ze rmutku všedního života k ideálům nejčistším,
tluniíc sobecké vášně v srdci jeho zmítající a vzbuzujíc v něm úmysly šlechetné
a krásné. Naslouchajíce zvukům velebnéhohymnu, zdaž vzpomenuli sobě přítomní
na doby dávno minulé, kdy nejen při událostech podobně radostných, jako byla
slavnost zahajovací, nýbrž v největších útrapách a.strastech zaznívala v národě
českém tato píseň plná důvěry v ochranu Boží na přímluvu svatého dědice země
české? Zdaž tanulo jim na myslí, že každý jednotlivec ze všech svých sil přičiniti
se musí o zachování a povznešení svého národa, a zdaž obnovili v srdci svém
pevné předsevzetí, že chtějí věrně a obětavě sloužiti svému národu? Bylo patrno, 
že v dojemné té chvíli skutečně v myšlenky podobné pohrouženo bylo celé shro
máždění . . . O, jak tklivě zněla právě na tomto místě a v této době slova proseb
ná: „Nedej zahynouti nám ni budoucíml" Vždyť blažená budoucnost našeho
národa nikterak není dosud zajištěna, ano, vydána jest dnes více než kdy jindy
hrozivému nebezpečí: Jazyk svatováclavský zatlačen z mnohých krajin, kde
druhdy vládl neobmezenč a dosud u mnohých jest v opovržení. Starobylé po—
ctivé a šlechetné mravy a obyčeje odkládá náš lid spolu s krojem národním.
A přístupen jsa přes příliš vlivům cizokrajným, oddává se v době poslední z části
ilhostejnosti k národnosti své i k víře po otcích zděděné. Nemohla býti tudíž
významněji zahájena výstava národopisná nežli hymnem svatováclavským. Vše
zajisté, co do ní jest sneseno, jest projevem a ovocem svéráznosti národa českého,
jež věru má svrchované potřebí, aby vůči nepřátelům vnějším i vnitřním stala pod
ochranou nadzemskou. A nemohla býti ani jinak případněji zahájena letošní
výstava, která veruvšech svých rysech nese na sobě ráz svatováclavský, to .jest emi
nentně katolicky.

Psáno 1895.
10/1
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Zjevil se sv. Václav s Blanickými rytíři
na Václavském náměstí v Praze.
Dr. Čeněk Zíbrt.
Uveřejnil jsem v „Českém lidu“ zlomky vlastenecké písně z r. 18ú8, jak prý
se zjevil v Praze ochránce národa českého, kníže sv. Václav, v průvodu Blanických
rytířů. Ant. Šorm doplnil moje otisky dalšími varianty. Dnes mám před sebou
píseň úplnou, tištěnou v úpravě poutních písniček od F. J. Kestřánka v Jičíně.
Písnička starší, z r. 18!|8, byla, tuším, od flašinetáře a písničkáře F. Haise
rozšířena o několik slok podařených i kostrhatých a v té úpravě pak tiskem vydá
vána a dále zušlechťována, zdokonalována. Měl jeden výtisk také zvěčnělý sochař
Schnirch. Ukazoval mi jej, když tvořil model jízdecké sochy sv. Václava pro
Václavské náměstí (ucházel se vedle jiných umělců, zvítězil, jak známo, Myslbek).
Kníže míru sv. Václav na Schnirchově modelu žehnal národu českému. Podstavec
znázorňoval záruku & oporu sv. Václava, Blanické rytíře. Jak mi naznačil zvěč
nělý mistr, čerpal tento námět z naší písničky . ..

momá pjfeít

o YDÍÍřict) ; %hmítu
ga! f_em má

na. 16. ťmět'aa 1848

.m “pray Magali.

1848
Dřevoryt písně o rytířích z Blaníku na titulní stránce.

O rytířích zBlaníku, jak se jednou vnoci vPraze ukázali.
Zpívá se jako: V borovém na skále háji slála někdy poušť.

1. Slyšte, bratři! co se stalo, přehrozná to věc,

jak to dávno prorokoval Slepý mládenec;
již se letos vyplňuje jeho předpověď,
kterouž sepsal v zanícení za pradávných let.
to . Znáte v Praze
Novou bránu pod Žižkovem tam,
v ní se zjevil jednou v máji svatý Václav sám.
A to právě, když jest byla svatojanská noc,
a se lidu v Praze sešlo z českých krajin moc.
3. O půlnoci na tu bránu někdo zaklepal,
až se hřmot ten v celé Praze třikrát rozlóhal.
Stráž hned otevřela bránu, hle! tu rytíř stál,
za ním vojska pluk se četný řad za řadem hral.
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. Rytíř na bělouši držel s křížem praporec,
na prsou mu visel krásný, zlatý růženec.
Přilbici měl jasnolesklou, z stříbra brnění,
vůkol něho zářilo se jasno sluneční.
5. Komonstvo pak za ním stálo řadem pokojně,
v rukách mělomeče nahé jako ve vojně;
bylo na něm vidět svornou, statnou zmužilost.
vlídný jeho pohled jevil lásku, oddanost.
J_\

. Rytíř otevřenou branou do města hned vjel,
komonstvo pak za “ním jelo, stráž mráz obešel;
a ten zástup celý bral se volným krokem dál,
jak by místa, domy v Praze ode dávna znal.
7. Znáte koňský trh;*) kde svatý Václav sochu má?
Jistě, že tu sochu každý velmi dobře zná;
před tou sochou zůstal státi rytíř s komonstvem,
a ty řady rovnal pilně šikem tam i sem.**)
8. V tom dvanáctá tichem nočním“bije na Hradě,
rytíř s komonstvcm tu stojí v tajné poradě;
aj! tu zdvihá rytíř vůdce vzhůru svatý kříž,
komonstvo hned sklání hlavu svatou hrůzou níž.
G

9. Rytíř žehná Prahu milou zbožným pohledem.
Svatým křížem na vše strany žehná ceskou zem;
oko jeho k lnezdám zírá, slza se v něm třpí,
jako perla v ranním slunci se přejasnč stkví.
IO. Kladivo pak jak d\anáctou na zvon odbilo,
zmizel rytíř se svatým křížem, vše se ztratilo!
Co to bylo za lytíie na tom koníku?
Rytíř ten byl svatý Václav, — vojsko, z Blaníku.
. Tak-se nyní, bratři milí, plní všecka včc,
jak ji dávno předpověděl Slepý mládence,“
že když zkáza české vlasti bude hroziti,
že pak jí i Svatý Václav bude hájiti.
12. Od strahovské brány dolů až krev poteče,
až se národ český za vlast pustí do seče,
pak že svatý Václav na svém bílém koníku
ku pomoci přijde Čechám s vojskem z Blaníku.
13. Bratři čeští! milujme vlast, matku rozmilou,
Bůh i zázrakem jí sešle mocnou pomoc svou;
buďme svorni mezi sebou, vše pro krále vlast!
_.

H

Pak nastane pokoj v zemi a'nebeská

slast! ——— \

') Nynější Václavské náměstí.
“) Tu míněna je socha sv. Vaclava, která stávala na Koňském trhu a byla přenesena na
Vyšehrad před proboštství.

Zmenšená ukázka obětin Svatováclavských. Nálepky dle kreseb Zdeňky Braunerové.
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Detail k historii, sochy svatého Václava na Vyšehradě,
dříve na Václavském náměstí (Koňském trhu).
V. V.

_

Socha sv. Václava, která stála do r. 1879 na Václavském náměstí a tehdy péčí
probošta Stulce byla přenesena na Vyšehrad, je dílo Jana Jiřího Pendla z r.
1680. Původně byla postavena na kašně u Jindřišské ulice ale r. 1827 byla
umístěna výše při domě čp. 826 (hotel aiciv. Štěpána). Již koncem 1.1826 při
dláždění Václavského náměstí začalo jednání, aby byla socha opravena a na jiné
místo postavena. Při tom navrhováno, aby zůstala na kašně, ale aby byla posta
vena samostatně na podstavec (v srpnu), ale musilo býti ihned učiněno opatření,
aby nebyl poškozován, rozkazem mužstvu policejnímu. když se některé poškození
úmyslné před tím stalo. Tehdy prodán byl starý podstavec sochy a koupil jej
v licitaci za [|3 zl. konv. m. sochař Kraner, jemuž byla zadána práce s přenese—
ním sochy. Obdržel za ni i za nový podstavec 891 zl. konv. m. Při soše zřízeny
ještě A patníky s řetězy, aby stupně a podstavec nebyly poškozovány, když se
uznalo, že by mříže, ač bezpečnější, zabíraly více místa, a překážely pohledu na
sochu. R. 1828 bylo zadáno provedení patníků Kranerovi za 200 zl. konv. 'm.
a natření jich svěřeno Ondřeji Panzerovi, jenž obdržel za práci 20 zl. Řetězy se
nabízel dodati J. \'Vimmer syn, komisionář hořmických sle\ár,en z litiny za
10 zl. cent, počítaje bez připevnění, ale usneseno, aby bylo vyjednáno 1 s jinými
tmárnami. Natření sochy provedl Teisch za 67 zl. 30 kr., a dodání ietězů svěřeno
Leopoldovi Grafovi po 8 zl. za cent; přijal za řetězy k soše sv. Václava i Jana
úhrnem [;o zl. 21; kr. V červnu, r. 1829 byla všechna práce již dokonána. (_Pro- '
tokoly hospodářské komise města Prahy r. 1826, 10. 11; 1827, 7. 2., 16. 3.,

5. 17. a zá. 8., 6.9;

1828 5. 12.; 182g 16. 1., 1, 5„ 31, 7„16,10;)

.Psáno 1911.

Úryvek z pastýřského listu.
Jan Valerián Jirsík
„...V smtvečei sv. Vojtecha, milého patrona českého, dne 22. dubna 1868
připravil mi Hospodin velikou radost. Byltě to zajisté den, o němž s královským
žalmistou říci mohu, že mi jej učinil Pán. Položili a světili jsme v ten den v Bu
dějovicích základní kámen k novému kostelu & k nové škole sv. Václava u pří—
tomnosti nesčíslného zástupu věrného křesťanského lidu se všech stran, až i ze
“vzdálených míst a krajin k této slavnosti přišedšího. Bylo to zajisté mysl i srdce
l'OZJal'UjÍCÍpodívání na ty nesčítatelné zástupy jež láskou a věrností k Bohu,

církvi a vlasti nadšený z okolí do Budějmic zavítaly, aby zbožnou a vlasteneckou
myslí svou osvědčily a spolu S\ému biskupu patrný důkaz dalv, že zcela souhlasí
a schvalují, co on plávě podnikl a k cíli přivc
ésti chce.. '
(\'yličuje dále příčiny, proč chrám a českénr
g\mnasium odhodlal se postavili.)
_ „Konečně třetí příčina, za kterouž k \ám tento pastýřský list píši, záleží
v tom, abych sobě vyžádal podpory a pomoci k zdařilému a štastnému vyřízení
započatého díla.. .Obětujte na ten ústav, z něhož i nejzazší potomstvo vaše se
ladovati a bohdá hojného ovoce požívati bude, nějaký dárek, jedenkaždý dle
možnosti své, byť by to krejcar byl. Obětovati to budeme na chlám rodáka a
patrona našeho sv. Václava, kterýž před trůnem Spasitele našeho, Pána Ježíše
Krista, mocným jest naším zástupcem a orodovníkem." — — — —
(Slova tohoto biskupa vlastence nezůstala bez ohlasu; snaživá láska nalezla
mnohou cestu, aby mohla nějakého dárku věnovati. Tak služebná dívka z osady
Strunkovické, aby též něčím přispěti mohla, prodala své vlasy a s radostí oběto
vala výtěžek — Zlo krejcarů.)
Psáno 1868.

%?
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Čím bychom měli korunovati Petřín?
Dr. Ant. Mikala.

Novinami proběhla zpráva, že se bude stavěti lidová hvězdárna na Petříně místo
v Riegrových sadech, jak bylo původně zamýšleno. Kdyby to mělo být pravda,
ochudili bychom citelně celou jihovýchodní část Prahy, beztak znešvařenou jen
a jen samými činžáky. Na druhé straně zase stavba hvězdárny někde na Pctříně
,nezapadala by vhodně do nádherné zeleně petřínských strání. Jejich přírodní
kouzlo a svůdná zákoutí se beztoho značně zmenší projektovanou komunikací a
vrchol Petřína je již dosti zatěžkán obludnou věží. Bude dokonce třeba zvyšovati
jeho půvaby vysazováním malých skupin borovic na různých místech, aby i v
zimní době vyhlížel štavnatěji, jakož i odstraněním nahých stožárů anten, ne
mluvíme již o oné věži.
Když se již však zamýšlí něco na Petříně stavěti, navrhoval bych pomník roz—
členěných obrysů a imponující svou mohutností.
A řeknu hned přímo: tane mi na mysli starý Schnirchův pomník knížete
Václava jak pro své provedení, tak i pro svůj význam. Kdo jej zná, představí si,
jak jímající, jak úchvatný pohled by to byl s Národní třídy nebo s nábřeží, a
jak by imponovala silhueta našeho legendárního knížete na koni, vévodícího
s vrchu Petřína naší stověžaté Praze a celému okolí. Jak oslňující by to byl obraz
za slunečního jasu; jak pohádkový za měsíční noci, nebo za červánků; jak tajů
plný za bouřlivého nebe, tu hned vystupuje z těžkých mraků, tu hned se v ně
zase skrývaje! S jakou úctou a údivem bychom vzhlíželi k patronu naší země,
který jako by se zdál právě vyjetí se svým ořem odněkud na vrchol Petřína, ces
tou ke královskému hradu, shlédne město, jehož sláva podle věštby mystické
kněžny Libuše bude se dotýkati hvězd (věřme v to neochvějně a přičiňujme se
o to!), zastavuje svého bělouše, sklání praporec a zvedá klidně pravici, jako by
chtěl žehnati městu Libušinu a celé zemi, nebo jako by vztahoval ochrannou ruku
svou nad českým národem! Jsem přesvědčen, že by všichni Pražané a věrní
Čechově do metropole zavítavší v pohnuté době a neštěstí národním obraceli své
oči k němu v pevné důvěře a se rty šeptajícími v oddanosti: „Svatý Václave,
kníže náš, nedej zahynouti nám i budoucím."
Postavili jsme již jeden pomník knížeti Václavovi, velké sice ceny umělecké
a monumentální, ale těsné místo, neustále obklopené rachotícími vozy, není dost
vhodné a důstojné pro tento památník. Pojetí a znázornění knížete Václava
Schnirchem je mnohem šťastnější, protože lépe zobrazuje mírumilovnou a zbožnou
povahu patrona české země, odpovídajíc takto lidové vžité tradici. Blíží se tisícáté
výročí jeho smrti. Chystají se k tomu oslavy, jakých si zasluhuje náš legendární
patron české země, vzývaný již husitskými bojovníky o přispění v bojích. Láska,
v srdcích našeho lidu k němu dosud zakořeněná. bude schopna hmotných obětí.
Necht tedy celý národ s Prahou v čele přispěje úměrnou hiivnou. Vždyť naše
město by mělo za to výzdobu, jaké by jí musel záviděti sám Řím. Neboť, co by
byl jeho Janiculus, pyšnící se pomníkem Garilbaldiho, u porovnání s naším
Petřínem, korunovaným Schnirchovou jezdeckou sochou knížete Václava?

Dni svatováclavské .v letech šedesátých v Praze.
Adolf Srb.
Ve dnech svatojánských a svatováclavských změnila Praha rázem svůj vzhled.
Byly to dni vpravdě národní. Praha nebyla pouze cílem poutníků, jichž se na
tisíce scházelo v Praze k uctění patronů země Ceské, ale byla touženým cílem
každého upřímného Čecha. Ze všech koutů zemí koruny České i z ciziny scházeli
se v dny tyto tisícové lidu českého, aby se zde potěšili a v národním uvědomění
posilnili. Byli to dni radosti a povznesení. A ta Praha německá jako by kou
zelným prutem proměněna v město české, němectví, jindy tak sebevědomě a
zpupné, skrývalo se, téměř jako by ho v Praze nebylo. Pořádaly se české slavnosti
pěvecké, sokolské a jiné, výstavy a různé radovánky. To trvalo několik dnů, pak
odjeli zas milí hosté, národní nadšení vyšších tříd utuchalo, & zas bylo:
„Jakoby ta naše drahá
kdes nad Mohanem stála Praha.“
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Boží Tělo a sv. Václav.
Antonín Sorm.
Úcta k Nejsvětější Svátosti Oltářní byla v Čechách vždy domovem od zavedeni
křesťanství, jak nám to dokázují “četnélegendy o sv. Václavu. Zvláštního ale roz
květu došla svatá Eucharistie až v době Karlově, čehož dosud ojedinělí svědkové
se nám dochovali v podobě velikých gotických monstrancí (Sedlec pod Kaňkem,
Hostomice, Bohdaneč, Malešice, Sobotka a jinde). Prvním pěstitelem úcty eucha
ristické u nás byl svatý Václav. Připomínají to nejen staré životopisy, ale pře—
četná zachovaná kázání 0 svatém Václavu a duchovní písně dob starších.
Pokud ještě řemeslné cechy stavěly oltáře o Božím Těle, vyhrazovaly si některé
stavěti oltář sv. Václava. Ještě v polovici minulého století dal spolek řezníků v
Hořicích vymalovati obraz svatého Václava od slavného malíře Petra Maixnera,
tamního rodáka, který zavěšovali na svůj spolkový oltář o Božím Těle. Jinde
nosívali z kostela na některý božítělový oltář sošku sv. Václava.
Dosud staví oltář sv. Václava o Božím Těle na Vinohradech s oltářním obra—
zem v roce 1885 malovaným Josefem Scheivlem. VLuštěnicích na Mladoboleslav
sku strojili o Božím Těle až do r. 1921 oltář sv. Václava při „velké hospodě"
: obrazem sv. Václava na koni značných rozměrů.
Když roku 1762 opatřil si pořádek vinařský na Mělníce za 52 zl. a 30 kr.
z dvojího zeleného damašku korouhev se svatým Václavem, měl od té doby právo
vystupovati na průvodu o Božím Těle mezi pořádky mělnickými na prvním místě.
Proto často spatřujeme ve vřelé spojitosti oslavy božítělové a světce Václava,
jež vyvrcholily v době rozkvětu žákovských náboženských her pěstovaných zvláště
na učelištích řádu Tovaryšstva Ježíšova. Již roku 1656 v Březnici provedena o
průvodu na Boží Tělo malá hra „Svatý Václav připravující chléb k posvátné oběti,
napomínaný bábou Ludmilou a návodem Drahomíry zavražděný“. Také roku
1675 na Novém Městě Pražském o svátku Božího Těla zobrazen v dramatické
hře Judovi Makkabejském „Král český, sv. Václav, ctitel svátosti oltářní". Roku
1679 hráli žáci koleje v Kutné Hoře na Boží Tělo hru: „Život svatého Václava."
V Uherském Hradišti hráli o slavnosti Božího Těla roku 1686 žáci celého gym—
nasia drama „Svatý Václav, zvláštní ctitel svátosti oltářní". Hry takové se vše-'
obecně líbily a často musily býti opakovány; zprávy o tom zachovaly se o hrách
březnických r. 1656 a 0“hrách kutnohorských o Božím Těle roku 1688.
Ale ještě jinými způsoby pietně spojována úcta a příchylnost k svatému Vác
lavu o Božím Těle.



Motivu, kterak svatý Václav klaní se Nejsvětější Svátosti Oltářní, také záhy
zmocnilo se malířství, které nám zobrazuje velmi často svatého Václava ve spo
lečnosti andělů, kořícího se před svatou Eucharistii. Ze řady oltářních maleb upo
zorňují na veliký oltářní obraz, malovaný od K. Škréty pro velechrám svaté
Panny Barbory v Kutné Hoře. Oltář jest ještě také tím zajímavý, že celá velmi
bohatá a jemná výzdoba řezbářská pozůstává z dekorace symbolů eucharistických,
vína a chleba, velmi dovedně kombinováním vinné révy a klasů i snopů pšenice.
Také v Klatovech byl před opravou děkanského chrámu v lodi při severní stěně
oltář starého založení s velikým obrazem sv. Václava, navštěvujícího v průvodu
andělů Nejsvětější Svátost Oltářní, ve velikém rámu umělecké práce. Z novějších
prací upozorňují na obraz malovaný dle náčrtů prof. Ferd. Vaňka v domácí kapli
kongregace ctihodných školských sester d. N. D. v Klatovech z roku 1906, kde
ojediněle vidíme sv. Václava adorujícího a v pozadí bl. Podivena. Mnohem
častější jsou obrazy a oltáře, kde svatý Václav bývá zobrazován, an připravuje
hostie a víno k nejsvětějším úkonům, což zvláště pěkně jest zobrazeno plasticky
na kazatelně na Velíši, kde svatý Václav peče hostie a mlátí pšenici. Při této
činnosti je zobrazován velmi zhusta, a výpočet třeba i jen čelnějších prací by si
vyžádal mnoho místa.
Vedle malířství nejúžeji zlatníci a ciseléři spojovali ve svých představách sv.
Václava se sv. Eucharistii, a proto často staví jej do výzdob monstrancí a krášlí
jeho reliefy kalichy. Žel, že dochovaných nám těchto posvátných nádob, jichž asi
obzvláště o Božím Těle bylo používáno, zachovalo se nám jen málo, neboť vzaly
předsto lety za své ve státní mincovně při peněžní tísni Rakouska. Vzpomínám
alespoň na tyto monstrance nám dochované: Chrudim (z roku 1630), Hrádek
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(z roku 1704), Blatná (z róku 1-72l|), Jílové, Hradešín, Čes. Budějovice, Do
mašín, Vel. Borovnice & jinde. V Novém Veselí na i\loravě mají dvě monstrance
se sv. Václavem; první měděnou, pozlacenou, druhou stříbrnou se soškami Nej
světější Trojice, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.
Na podstavci monstrance v Semilech zasazen na porcelánové destičce malo
vaný svatý Václav v rámečku z českých granátů. Ze slavné doby kapituly měl—
nické dochovala se gotická monstrance 103 cm vysoká, ve váze 6 kg 61 dkg.
V krásné pyramidě gotických sloupků a věžiček jsou podoby svatých apoštolů
Petra a'Pavla, svatý Václav a svatá Ludmila. Měla býti odvedena r. 18I0 také
do státní mincovny, ale na zvláštní žádost měšťanů mělnických u cís. Fran
tiška I. ponechána za výkupné 407 7.1. 6 kr., které dobrovolně měšťané mezi
:sebou sebrali. K dějinám chrudimské monstrance, kterou zhotovil David Klement
z Kutné Hory, třeba ještě dodati, že v ní svatá Hostie byla prvně vložena na Boží
Tělo roku 1631. _
Kulichy se sv. Václavem zachovány jsou v Klatovech (z roku 1680), v Chru
dimi

(z roku

17113), v I—Ioi'íně(z

roku

17117), v Domažlicích,

v Chotyšanech,

v Jaroměii, v Jindř. Iliadci, ve Staré Boleslavi, v Boiejově, v Semilech, v Hor.
Bukovsku atd.
Starobylá úcta svaté Eucharistie společně s kultem svatováclavským, jest zdro
jem, který i v naší nevěrecké době má osvěžiti život duchovní našeho národa. A
zdroj ten vydal již v mnoha končinách svatováclavských Čech,1\"y101av a Slezska
jasné prameny, jak vidíme v pi'cčetných eucharistických sjezdech.
\!

;

„ga

Obraz českého mistra z XV. století v Miihlhausenu nad Neckarem ve Virtembersku.
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Svatý Václav na nejstarším orloji v Olomouci.
Antonín Šorm.
Zájem o starobylý a jeden z nejvzácnějších orlojů vůbec vzbudil roku 1925
francouzský badatel, jenž zabývá se historií evropských orlojů a který objevil, že
olomoucký jest nejstarší; pochází z r. 1[|2o——22.Až do r. 1810 byla vedle
sošky sv. Jiří na orloji socha sv. Václava; však tehdy, kdy podnikal opravu orloje
vídeňský hodinář Martin Briegel, svatý Václav zmizel — jsa pravděpodobně ne—
bezpečným a nepohodlným tehdejšímu občanStvu, a za něho nastolen na orloji
Rudolf Habsburský a kněz se Sanktisimem. Roku 1898 bylo sice částečně při—
hlíženo při opravách k historickému upravení a zkrášlení orloje, ale svatý Václav,
jenž by byl snad mohl Olomouci připomínati češství a vlastenecké povinnosti, na
orloj vrátiti se nesměl. Tak známe tuto ozdobu olomouckého orloje jen z popisů;
pro zajímavost vybírám tu pouze malý úryvek ze studie C. Zíbrta,*) kdež kulturní
nistorik cituje podrobné dílo o vzácné naší památce na „zlaté české věky“ z péra
de Lucca a dra Fischera.
„Vedle technických vymožeností, vzácných .astronomických shod ukazující orloj
byl však i po stránce umělecké, výzdobné. dílem ojedinělým. Všimněme si jen po
pisu nejbližšího okolí sochy svatováclavské: „V třetím oddělení spatřuje se 16
postav andělských ; každý anděl má dřevěný zvonek a kladívko. Uvnitř je 16
skutečných zvonků, naněž andělé hrají každou hodinu příjemnou melodii. Uvnitř
také sestrojeny jsou varhany s 57 kovovými píšťalami. Po ukončení hry zapíská
vždy pastýř šalmaj na pět píšťal. Za této hudby vychází po pravé straně Tři krá
lové, nahoře Panna Maria se sv. Josefem a Ježíškem prchají do Egypta a na
druhé straně za hry varhan mizí. Naproti stojí socha. svatého Václava a vedle něho
socha sv. Jiří na koni, jak bodá draka. Svatý Václav kývá hlavou, i svatý Jiří
pohybujese při zápasu dle chodu hodinového kyvadla. Jsou tu umístněny ještě
čtyři sošky: jeden mužík drží provaz a každou hodinu zvoní; druhý má v levici
stužku s 12 korály, pravou jako by chtěl korále počítat (lid dokládá, že se modlí
růženec) a každou hodinu spustí jeden korálek; třetí mužík bije do zvonku a
čtvrtý po ukončení hudby zanotí pastýřskou píseň.“
Při opravě orloje roku 1810 místo sochy svatého Václava a svatého Jiří,
zápasícího s drakem, bylo znázorněno mistrovskou rukou stvoření světa. Adam a
Eva stojí pod stromem, kolem něhož se vine had—satan. Po každé hodině otevrou
se na západní straně dvířka a za zvuků lahodné hry zvonkové vchází do ráje
jclínek, lev a slon; zároveň na druhé straně přijíždějí na velbloudu svatí Tři krá
lové a zvolna ubírají se k Panně Marii s Ježíškem, nad nimiž se lesknou pohyb
livé hvězdy. Zvonková hra tehdy po 66 letech byla nově zřízena a rajské hudby
súčastnilo se 66 'andělíčků.

Dříve však zmínění mužíci byli při této výzdobě nahrazeni stafáží docela vojen
skou, představujíce ozbrojeného střelce, městskou pěchotu a vykračovali vojen—
ským krokem, jako by konali stráž pod obrazem císaře Františka Josefa, jehož
obraz zaujímal tehdy nejvyšší oddělení orloje.
,
Psáno 1925.

Mechanické znázornění umučení sv. Václava a sv. Ludmily.
Antonín Šorm.
V známé kapli s českými jesličkami v kostele sv. Antonína P. v Praze VII.
nalézá se od nedávné doby zajímavá práce lidového řezbáře-samouka, p. Antonína
Růžičky, který po dlouhá léta pracoval na velmi složitém originelním díle řezbář—
ském — orloji. Stejně jako orloj sám, tak nesčetné příběhy biblické a náboženské,
které jsou připojeny k této práci pilného samouka, zajímají více svým pojetím,
než provedením; vrchol autorovy píle a dovednosti pak zračí se v tom, aby vše
učinil pohyblivé a představoval nám živě výjevy. Nad jiné okrasy řezbářské do
minují po stranách orloje dvě věže, v jejichž nejvyšších patrech jest mechanické
znázornění umučení svatého Václava a svaté Ludmily. Jistě, že v roce jubilejním
bude tato jedinečná zvláštnost lidového řezbáře hojně vyhledávána při návštěvě
českých jesliček, u nichž klaní se Jezulátku sám svatý “Václav.
') „Orlojtí, časopis hodinářů pražských, Ročník II. č. 8.-9.

Svatý Václav v jakobínské čapce.
Z Jiráskova F. L. Věka.

„Slyšeli jste, " ptal se rytíř Jeník z Brat! 1c po česku, „co se dnes v noci stalo
Na koňském trhu?"
_
„Co se tam stalo?“ ptal se baron naléhavě.
„Svatý Václav dělá revoluci.“
„Ale jděte. Zas nějaký vtip. Svatý Václav —
„Ten na koni, na Koňském trhu, ta statue"
Baron Ehrenburg v rozpacích ohlédl se po Heldovi, jenž se usmíval, tuše ně
jaké čtveráctví.
„Ne, pánové, ne, jistě," dokládal Jeník, „dnes na úsvitě na to přišli.“ Ohlédl
se, přistoupil blíže k pánům a ztemniv hlas svěřoval jim:
„Má to zůstat tajemstvím. Dnes ráno, jistě už od noci, seděl sv. Václav na
koni s jakobínskou čapkou na hlavě."
Baron Ehrenburg div neodskočil. Doktor Held nevěděl, má-li se smát, .či vy
tknout rytíři Jeníkovi, proč s takovou na ně přišel. Ale hned také žasl, když Jeník
svým slovem se doložil, že tomu tak, že mu guberniální rada Krtička (byl jeho
zvláště dobrý přítel) před chvílí poslal ceduličku, že ho zve na oběd; při tom'
připsal, čeho se právě prý dověděl z jistého, nepochybného pramene.
Poté již ani Held nepochyboval, a baron Ehrenburg žíznivý po novinách a
vždy náchylný jim věřit, byly-li sensační, byl už přesvědčen. Jen ještě detaily.
Ptal se Held, a baron ještě víc. Rytíř Jeník věděl jenom to, co bylo v psaníčku:
že dnes ráno na úsvitě přišli lidé od Císařských a ze sousedství ke kašně pro vodu
a že uviděli na statui sv. Václava na hlavě červenou čepici.
„To bylo asi leknutíl" Held se usmál.
„A kdyby byli rozuměli, co to je, co ta červená čepička je, co znamená. Jak
se tak dívali, hned jich přibylo, celý houfek lidí se tam shlukl, divili se a zlobili
se pro to rouhání, ukazovali si, že svatý má přes vévodskou čepici a přes uši
nataženou červenou čepici. Pak přišel policajt a hned musila čepice dolů."

„Kdo ji má?" ptal se Ehrenburg.
„Je na městském hejtmanství. To mi rada psal. Víc nevím.“
Baron Ehrenburg trnul, jaká je to smělost a teď, teď, když tu francouzská
císařovna hostem —- ah — blýsklo se mu, to že snad k vůli ní, jako na mítanou,
jí, císařovně, jakobínská čapka!
Held s Jeníkem podívali se na sebe, že baron teprve teď na to uhodil.
„Ne, ne,“ trnul nemoha se upokojiti, „tohlel A dovědí-li se, ale ne, to se
potlačí, rozumí se, že ano, nahoře na hradě nesmějí zvědět, a obzvláště ne císa
řovna; mon dieu, to by bylo, to by byla skvrna na Prahu.“
„Budte bez starostí, pane barone,“ konejšil rytíř Jeník ironicky, „to se jistě
otlačí."
P „Jistě, jistě," přidal Held, „tam," ukázal na Hradčany, „se nedovědí."
, aková drzost, taková trestuhodná drzosti“ rozhorhorloval se baron, „svatému
Václavu jakobínskou čepici! Ne, svatý Václav v jakobínské čapcel“
Jeník i Held stěží se ubránili smíchu.
„A kdo, kdo se opovážil, kdo byl ten drzounP“ dorážel baron na Jeníka,
jakoby o tom věděl.
„O tom v cedulce nic není, jen to, že se neví.“
„Neví? Nic? Ani tušení? Jistě studenti, v těch je dost takových. Lehkovážníl
Nepomyslí si, co by bylo, kdyby ho byli stihli, když lezl na statui a dával jí tu
čepici. Ach, jakobínska čapka v Praze! U nás, a v tenhle časl'
„Ví to pan rytíř EisenšteinP" zeptal se Held z úmyslu, aby se balonu zbavil.
„Jak by věděli Ten by žasl, ten by, pane barone,"ob1acel se k Jeníkmi, „tomu
alespoň bych to mohl říci —'
'
„Ale jen jemu, " svoloval Jeník usmívaje se. — _——
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FRANTIŠEK ŽENÍŠEK: SV. VÁCLAV
Perok resba.

ŠTR PARLÉŘ: SOCHA V KAPLI SV. VÁCLAVA NA HRADČANECH.
Nejstarší význačná sochařská památku svatováclavská.

OLTÁŘNÍ OBRAZ sv. VÁCLAVA v TÝNĚ. PŘIPISOVANÝ K. ŠKRÉTOVI.
v pozadí obléhání Prahy od Švédů roku 1648.

SV. VÁCLAV NA HOSTINĚ STOLUJE S BOLESLAVEM.
Z cyklu kreseb na stěnách kaple sv. Václava na Hradčanech.

Naše zámořské osady svatováclavské.
Dr. Hynek Dostál, St. Louis Mo.
Pod tímto nadpisem otiskl v „Přehledu činnosti milleniového výboru svato—
václavského“ Antonín Šorm, pracně z různých adressářů sestavený seznam 137
kostelů svatováclavských, založených našimi vystěhovalci ve Spojených státech
severoamerických a naznačil, za jak často dojímavých okolností byly postaveny.
de, po srovnání všech osad v „Přehledu“ Ant. Šormem uvedených, jakož
i ze všech různých pramenů sestavili jsme chronologicky, pokud nám bylo možno,
' jména všech měst a míst, kde kostely sv. Václava jsou postaveny. Při mnohých
chrámech jsou také svatováclavské školy.

Kostel sv. Václava v Duncan. stát Iowa.

První osada, zasvěcená sv. Václavu, byla zřízena v Nové Praze, ve státu Min
nesota. roku 1858 is česko-katolickou školou.
Roku 1858 v Cooperstown, stát WiscOnsin.
Roku 1859 založena byla sv.—Václavskáosada v Greenstreet, stát Wisconsin.
Roku 1860 (16. května) ve Spiliville, stát Iowa s česko—katol.školou.
Roku 18615 v Chicagu, stát Ill. (Byl to vůbec první katolický slovanský kostel
v Chicagu, s česko-katol. školou.)
o k u 186li v Cedar Rapids, stát Iowa, s česko-katolickou školou.
Roku 1867 v Cleveland, stát Ohio, s česko-katol. školou.
Roku 1870 v Detroit, stát. Mich., s česko-katol. školou.
Roku 1871 v Baltimore, stát Md., s česko-katol. školou.
Roku 1871 v Allegheny (Pittsburghu) Pennsylvania, s česko-katolickou školou.
Roku 1873 v La Grosse, stát Wis., posvěcen zákl. kámen s česko-katolickou
školou.
Roku 1873 v Táboře, stát Již. Dakota, s česko-katol. školou.
Roku 1873 v Eastman, stát Wis.
Boku 1877 v Omaze, stát Nebraska, s česko-katolickou školou.
Roku 1877 ve Varšavě, stát Nebraska.
Roku 1878 ve \Vahoo, stát Nebraska s česko-katolickou školou.
Roku 1882 v Geranium (či Netolicích), stát Nebraska.
Roku 1883 v Milladore, stát \rVisconsin. Sv. Václavu zasvěcen 10.'srpna 1887.
Roku 1883 v Milwaukee, stát \Visc., s česko—katol.školou. Posvěcen 16. pros.
lloliu 1884 ve Verdigre, stát Nebraska.
Roku 188.4 ve Wilson, stát Kansas.
27.:
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Roku 1890 v Milligan, stát Nebraska.
Roku 1891 v Moravia, stát Minnesota.
Roku 1892 v Dodge, stát Nebraska, s česko-katol. školou.
Roku 1893 v Iowa City, stát Iowa.
Roku 1893 v Jackson, stát Minnesota s česko-katol. školou.
Roku 1895 v St. Louis, stát Missouri, s česko—katol. školou.
Roku 1899 v Clutier, stát Iowa.
Roku 1900 v Duncan (Britt), stát Iowa.
Roku 1901 v Karlíně, stát Missouri.
Asi roku 1901; postaven kostel sv. Václava v Prague, stát Oklahoma.
Roku 1908 v Yuba, stát Wisconsin„ vystavěn z cihel a kamene kostel ke cti

sv. Václava.

Kromě výše uvedených osad, v nichž jsou svatováclavské kostely, jsou ještě ve
Spojených státech tyto osady a missie sv. Václavu zasvěceny: Beasley, Fort Bend
C0., „stát Texas. Bee, _stát Nebraska. Dickinson, stát North Dakota. Gills Pier,
stát Michigan. Holman, stát Texas. Irwing, stát Kansas. Waukechon, stát Wis
consin. Wilber, stát Nebraska. Lawn, Box Butte, C0., stát Nebraska. Neva, stát
Wisconsin, missijní kostel sv. Václava. Schneider, stát Nebraska. Scappoose,
stát Oregon.
Roku 1916 postavili si katol. Čechové úhledný dřevěný kostelíček, zasvěcený
sv. Václavu, v Danvers, stát Montana. Celkem tedy A5 svatyní, zasvěcených sv.
Václavu ve Spojených státech!
Zajisté jest to překvapující počet svatyň postavených a zasvěcených sv. Václavu,
kterýžto zjev výmluvně tlumočí, jak úcta k tomuto světci v našem národě jest
vžita, byť i jeho synové neměli dostatečnou skývu chleba ve vlasti a i když byli
dohnáni za lepší existencí uchýliti se do cizích a vzdálených krajů.
Psáno 1928.

Svatá Hora a památky svatováclavské.
Jindřich Šámal.
Se svatým Václavem setkáváme se na nejrůznějších místech. A tak není divu, že
s vroucím ctitelem P. Marie setkáváme se i na jejím krásném hradě — perle, ba
iokového umění — na .SV' Hoř.e
Již na balustrádě průcčelí Pražské hrány nás vítá mezi sedmi poprsími svatých
králů. Poprsí v kameni provedl 1702 slavný sochař Jan Brokoff. V „Pražské
kapli" postavené pražskými městy 1661 až 1696 mezi freskovými obrazy od
Jakuba Steinfelsa trůní v kopuli isv. Václav. Sochu sv. Václava zřízenou od
příbiamského sochaře Matyáše Huebera kolem 1. _1700 najdeme i na zábiadlí
terasy vlastní svatyně svatohorské. V samotné svatyni upoutá nás v kapli dnes
zvané „sv. Frant. Serafin“ , která však původně nejpravděpodohněji slula svato—
václavskou, cyklus nástropních obrazů s výjevy ze života sv. Václava. Vedle ještě
jiných soch sv. Václava setkáváme se s naším svatým kněžicem i na několika fre
skách vambitech. Poblíže „Kalvarie“ stojí dub zv. „dub sv. Václava", v jehož větvích
obrázek našeho světce. Jak ukazuje olejový obraz v konventě vznášel se v oblacích
na slavobráně při prvé korunovaci r. 1732 mezi ostatními světci i sv. Václav.
Psáno 1928.

Lounská památka svatováclavská.
JUC. Vilém Kremer.
V městském museu v Lounech nalézá. se husitský kancionál od Táborského
z Klokotské Hory, zdobený drobnomalbami od Fabiána Pulero; mezi vyobraze
nými světci zvláště vyznamenán svatý Václav, stojící v krajině lounské. V pozadí
jsou obrysy Oblíku, Banské Hory a Hazenburku. Kromě tohoto obrazu celo—
stránkového rozměru 65 cmxá5 cm, mezi antifonami, kterých se užívalo na
dni světců, jest antifona k svaté Ludmile a sv. Václavu s notovým doprovodem.
Kancionál byl psán v roce 1563, pozdějli zavlečen do ciziny, ale za 3.200 zl.
opět vykoupen.
1111

Bousova/jízdecká socha sv. Václava.
Alois Kalvoda.

Žamberský rodák a mladý nadějný sochař v Budapešti — Rous — dočetl
se v „Národních Listech“ o vypsání konkursu na sochu sv. Václava a zmínil se
o tom v ateliéru; jeho přátelé hned ho povzbuzovali k tomu, aby se konkursu
zúčastnil. K tomu zapůjčil mu senior maďarských sochařů Donath atelier a Rous
pustil se v nejparnějším létě s chutí do práce, která byla od přátel provázena
kořeněnými vtipy — na rychlé zbohatnutí a pod. — ale vše srdečně a upřímně.
Když pak Donath hotový projekt Rousův viděl, netajil se uznáním; pravil: „První
cenu třeba nedostaneš, ale cenu urveš jistě. Pak mi ale přivezeš s sebou soudek
českých povidell" Rous nezapomněl. Na podzim chystal se Rous se svým projek
tem do Prahy. A když kolegové poznali, že všechno své jmění investoval do pro
jektu, založili ho na cestu kavalírsky. Tak jel Rous po prvé ve svém životě do
Prahy pln nadějí a odvahy. (Studoval ve Vídni, pak pracoval v Budapešti s Fa—
drouzem.)

_

Roku 1896 přibyl do Prahy neznámý, ale hotový český „umělec-sochař“.
Z Pešti přijel se svým projektem — na jízdeckou sochu sv. Václava — do Prahy,
kterou znal jen z pověstí. Jako na Čecha rodem, udělala naň Praha hluboký do
jem. Zatím co si prohlížel Prahu, chystala se porota k posouzení projektů. Bou
sův projekt (anonymní ovšem) považován byl svatosvatě za návrh Wagnerův
z Vídně. Výsledek poroty byl ten, že Myslbek se Schnirchem dostal I. a II. cenu
2 polovice, Rous III. Z této ceny měl ovšem Rous radost, ale také radost měli
jeho slovanští přátelé v Pešti. O nového sochaře bylo tu více! . . .

Psáno1911,
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Oblíbenáškřestní jména na Chodšku.
Jindřich Š. Baar.

.. „Veliké oblibě těší se na Chodsku jména svatých apoštolů. Hojně najdeme
ve starých záznamech jmen sv. patronů českých: Prokop, Vojtěch, Vít, Ludmila,
Anežka — nejčastěji však jména „světců na koni“, jak záliba Chodů v koních
káže: Václava, Martina a Jiřího. Svatý Václav jako patron a dědic České země
měl v našem zákoutí kostely v Oubočí, ve Zdemilech u Všerub, Horu sv.
Václava...“ (Úryvek z Chodské čítanky.)

Tisknuto1926.
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Skrétův „Sv. Václav“.
Dr. Ant. Podlaha.
Skrétův „Svatý Václav" v obrazárně Vlasteneckýeh přátel umění v Praze, jest
jedním z nejkrásnějších obrazů našeho světce. Sv. Václav znázorněn jest v po
prsí, an stojí nalevo obrácen; má na sobě hranostajový plášt, na hlavě vévodský
klobouk. V pravici drží velký tmavočervený prapor, v levici o štít opřené má
palmovou ratolest. Tvář jeho jest mladistvá a jemná; nezapomenutelný jest
výraz hlubokých očí: světec pohlíží na vás vážně, jako by vás napomínal a spolu
povzbuzoval. Jako by vyžadoval od vás slib, že zanecháte svých chyb a budete
ho následovati. Není možno mysliti si vhodnějšího obrazu pro naše rodiny.
Jest proto vřele vítati, že „Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava"
vydal barevnou reprodukci jeho ve velikosti úokrát31 cm. — Tento obraz
Skrétův nalézal se původně v radnici Staroměstské (Srvn. Dr. Gustav E. Pazou
rek, Carl Screta, 86). Podle něho vymaloval Jan Jiří Heintsch sv. Václava
v celé postavě; obraz jeho jest v sakristii velechrámu Svatovítského (viz Podlaha
Hilbert, Metropolitní chrám sv. Víta, 250 a 251).
Poznámka red.: Do kalendáře zařadili jsme Škrétův obraz doplněný Hein
tschem z chrámu svatovítského.
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Ze svatováclavských sbírek
J. M. nejdůstojnějšího pana biskupa dra Antonína Podlahy.
A. Šorm.

Zvláštní svatyní posvátného českého umění jest větší část obydlí učence, nej—

důstojnějšího
pana tolika
biskupa
dra Antonína
Podlahy.
Slovutný památek,
tento vědátor,
ob—
jevite
a zachránce
vzácných
náboženských
uměleckých
proměnil
svoje — jinak prostičké a skrovničké obydlí pro potřeby člověka tak vysoce po
staveného ——
v nádherné církevní museum. Jsou to zvláště obrazy iskulptury
českých mistrů gotiky, význačných mistrů malířů snad všech století, s výbornou
kolekcí rytin pražských autorů atd.Jedinečná jest jeho sbírka kreseb, maleb leptů
a jiných památek, jež zobrazují nám dóm svatovítský ve všech téměř dobách a ve
všech podrobnostech. Početně ne poslední řadu ve sbírkách památek našich čes—
kých světců zaujímá sv. Václav. Na tyto nelitoval vznešený horlitel pro úctu sva
továclavskou, pro vše krásné tak zanícený biskup, značných nákladů; ještě před
nedávnem rozmnožil tyto sbírky dvěma vzácnými obrazy z 15. stol. na dřevě ma—
lovanými, znázorňujícími výjevy z legendy svatováclavské a tak zachránil před za
prodáním do ciziny. Jen za tyto dvě desky zaplaceno 30.000 Kč. Velmi obsáhlá
jest biskupova sbírka fotografií, rytin a tisků svatováclavských, které spolu se
vzácnými předměty uměleckými budou zlatým hřebem jubilejní výstavy svato—
václavské v roce 1929. Vedle výše zmíněných obrazů z 15. věku_ jest to krásný
relikviář s reliefem sv. Václava jemně ve slonové kosti řezaný, práce velice přesná
& jemná do nejmenších podrobností pečlivě provedená. Vedle cenných sošek do
plňují sbírky biskupovy tyto vzácné práce: Drobné ve stříbře provedené napo
dobení norimberské sochy sv. Václava pro svícen do kaple svatováclavské pořízený
nákladem sládků pražských na pamět uhájení dómu svatovítského. Krásná jest
i bronzová socha sv. Václava od Stanislava Suchardy, mnohé rarity, šicí mosazné
raménko s reliefem sv. Václava, „kouzelný obraz'f, na který z předu patříce vi—
díte Hradčany, se strany pak sv. Václava, z druhé strany zjeví se sv. Jan Nepo—
mucký, zimostrázová řezba zavraždění sv. Václava, pod skleněným zvonem, obrá
zek sv. Václava z nalepovaných látek a výstřižků rytin sestavený, obrázek sv. Vác
lava, jemně gobelínovým stehem vyšitý, korouhev cechu řeznického z roku 1768
se sv. Václavem, perokresbu na stříbrné folii z r. 1773 v rámu z benátského
skla, řada pozoruhodných dřevěných sošek, skizz i obrazů předních umělců, atd.
Všichni se zajisté již nyní těšíme, až tyto milé památky tlumočící vřelou úctu
našich výtvarníků i vznešeného sběratele k sv. Václavu budou v jubilejním roce
všeobecně přístupny.

Psáno1928.
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„Jednota sv. Václava“ V české kolonii V Brémách.
František Jemelka.
V Bremách jest neveliká kolonie Čechů, která má i svůj kostelíček sv. Rafaela
ve F allxenstrasse. Naši krajané soustřeďují se v „Jednotě svatého Václava“. Pod
praporem svatého knížete shromažďovala tato jednota naše krajany v malou sice,
ale svornou rodinu bratří, posilovala jejich katolickou víru i vědomí české.
„Jednota" svolávala je po léta ke společné pobožnosti i ke společné zábavě, dávala
jim do rukou dobrou českou knihu a časopis a udržovala styky i s jinými věr
nými Cechy za hranicemi, hlavně s Porýním. Přirozeno, že opravdu posvátným
stal se jim viditelný symbol Jednoty, — prapor svatováclavský — který jim před
lety posvětil arcibiskup Stojan. Viděl jsem, s jakou pietou uschovává jej ve zvlášt—
ním šatníku krajan pan Chládek a s jakou radostnou pýchou jej rozkládá is
jeho stuhami před očima návštěvníka.
Psáno na misijní cestě 19:8.
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Český Vencl vypravuje.
Dr. Václav Řezníček.

Dr. Václav Řezníček ve svém význačném díle „Naše zlatá matička“ často do
týká se úcty svatováclavské. Ve IV. díle popřává tomuto vděčnému námětu celou
větší kapitolu, v níž líčí nedělní odpoledne v oktávu svátku sv. Václava v jeho
kapli a představuje vlasteneckého prostého člověka „Českého Vencla“, lidového
vypravěče českých dějin. Ten chodí po Praze a vypravuje rád o svatováclavské
Praze. Právě byl pozván do veliké dřevařské ohrady p. Frant. Klíče v Podskalí:
„V kostele u sv. Víta chová se starožitná socha sv. Václava, provedena z bílé
opuky Petrem Parléřem. Socha ta bývala dříve umístěna na vnější straně chrá—
mové. U sv. Víta nachází se dále krásná bronzová socha sv. Václava, mistrovský
to výtv01 norimberského sochaře Petra Vischera. Postavena byla nákladem soudců
staroměstského pořádku sladovnického na památku toho, že roku 11,21 zachránili
staroměstští sladovníci chrám svatovítský před zbořením. Dále nachází se socha
sv. Václava na vysokém trojhranném podstavci mariánského sloupu na hradčan—
ském náměstí a pak na malostranském morovém sloupě, zasvěceném svaté Trojici.
Potom bývala socha sv. Václava na kamenném mostě, odkudž, když při povodni
roku 1781; značně utrpěla, přenesena byla na poprsní žed hradčanskou na místo,
kde někdy stávala kaple Panny Marie einsiedelnskě, Nejznamenitější socha sv.
Václava v Praze stojí na Koňském trhu a pak jest socha sv. Václava na vysokém,
vinnou révou ovinutém sloupu při mýtním domku před staroměstskou mosteckou
věží. Obrazy sv. Václava jsou v kostele sv. Jakuba a sv. Jiljí. První maloval Petr
Brandl a druhý Reiner. A na vídeňské silnici pod Žižkovem nachází se místo
poznamenané hromadou kamení, jemuž se. říká „odpočinek sv. Václava“. Svatý
Václav českou zemi jako její patron a dědic bude chránit nejenom před nepřáteli
českého národa, jež jednou z Čech vyžene, ale sv. Václav opatruje nás přede všemi
jinými ranami a zkouškami, a proto si zazpívejme, aby za nás v nebi orodovalf'
A tu český Vencl nadšeně z plných plic zanotoval a po něm ihned s plnou
chutí spustili shromáždění zde hoši od vody. Smekli cepice a klobouky & z ohrady
nesl se po Podskalí a nad řeku Vltavu hlahol zbožného pražského chorálu:
„Kníže náš, svatý Václave, vypros nám povětří zdravé,
ochraň věrné krajany od vojny a morné rány.
Odvrátiž od svého lidu, hlad i všelijakou bídu,
neúrody, těžké škody skrze oheň nebo vody,
po Bohu máme doufání, v tvém věrném orodování."

„Tělo sv. Václava pochováno bylo na hradě ve chrámu svatovítském v kapli
svatováclavské, v níž chová se také jeho přilba a drátěná košile. Dnešní svato
václavská kaple zřízena byla za Karla IV., kdy svatovítský kostel byl od základů
nově přebudován. Kosti sv. Václava uloženy byly do zlaté rakve a v kapli jeho
pochovány. Náhrobek bohatě vyzdoben zlatem a stříbrem, drahým kamením a
perlami, celek pak vykrášlen iobrazy vyřezávanými z drahokamů. Do kaple té.
ukládána bývala i královská česká koruna svatováclavská a meč, jímž bývali vzácní
mužové při královských korunovacích pasováni na rytíře svatováclavské. Na dve
řích svatováclavské kaple visí starodávná bronzová lví tlama s kruhem ze dveří
kostela staroboleslavského. Kruhu toho se sv. Václav chytil a držel, když ho vraždili.“
„Ano, ano!“ svědčil pan Renner.
„Vedle této svatyně a kostela na Menším Městě byl v Praze potom postaven
ještě jeden kostel sv. Václava a sice na Zderaze, tady nad Podskalím, který je
nyní zazděný v nové trestnici. A pod ním v zahradě svatováclavské lázně nachází
se Pučka, studánka, u níž se sv. Václav na svých cestách z Hradčan na Vyšehrad
zastavoval a z ní se občerstvoval. Ze studánky té jste zajisté že všichni pili.“ —
„Stokrátel" radostně volali posluchači.
„Já si tam také často pro vodu posílám,“ pronesl pan Renner, který byl s vý
kladem českého Vencla jak náleží spokojen.
„Krásnou kapli sv. Václava mají ve valdštejnském paláci na Menším Městě.
A pak je v Praze několik soch sv. Václava.“
Tiskem vydánoroku 1924..
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Svatováclavská Výstava V Plzni.
A. Šorm.

Ve svátek sv. Petra a Pavla L. P. 1927 v památném starobylém refektáři důst.
Otců Františkánů byla konána úzká, ale srdečně milá slavnost otevření výstavy
svatováclavské. Její pořadatelé překvapili najednou neočekávaně tímto podnikem
naši kulturní veřejnost, neboť snesli mnoho výstavních čísel, aniž by téměř
kdo věděl, co se připravuje. Výstava tato se stanoviska místního jest jistě ojedině—
lou svého druhu; cílem jejím bylo postaviti před oči návštěvníků nejvýznačnější
památky svatováclavské z celých západních Čech. Soubor těchto starobylých obra
zů, soch, klenotů 1 jiných dokumentů úcty k českému patronu získán blahovolnou
péči Národopisného musea vPlzni za součinnosti odbočky Svatováclavského výboru
pro oslavy tisícího výročí mučednické smrti sv. Václava s připojením titulu
„Lidová Akademie" , či přesněji konstatováno: výstavu provedli dva nadšení a
pilní ctitelé svatováclavští: dp. Alois Černý, horlivý kaplan dýšinský, a pilný pra
covník národopisný a museální p. správce Ladislav Lábek. A věru, shromáždili tu
opravdu velmi vybraný materiál, který výrazně tlumočí, ke komu v každé době
často zkoušený náš lid a celý národ s důvěrou se obracel, kde hledal sílu ve všech
pokořeních, kam chodil pro vlastenecké nadšení k svému národnímu probuzení,
kde čerpal odvahu k svému odboji.
Památky svatováclavské, vzato po stránce chronologické, počínají 15. stoletím
deskovými obrazy sv. Václava a sv. Zikmunda. Jsou to dvě křídla oltářní archy
farního kostela v Civicích. Ze sošnické výzdoby zastoupeny jsou rytířské postavy
světcovy z doby gotické, renaísanční, barokové i rokokové; mezi nimi jest několik
vzácných řezeb.

Početně asi nejzastoupenějším jest umění malířské. Nejlepším dílem domácích
umělců jest veliké plátno profesora Frant. Sequence, z jehož štětce vyšel též
oltářní obraz sv. Václava jako dobrodince chudých v kostele sv. Bartoloměje v
Plzni, který vznikl za pobytu umělcova v Antverpách roku 1861. Dílo toto bylo
vlastně dokončeno až roku následujícího po celé řadě studií, při nichž se kompo
sice obrazu stále měnila. A právě tento postup lze na výstavě krásně stopovati
různými náčrty, jež tu jsou z pozůstalosti Sequencovy. Na výstavě imponuje nej
více jeho veliký obraz značné velikosti (225x 168 cm) (Zavraždění svatého
Václava) z roku 1863. Mladistvý světec leží prostovlasý na zemi před chrámovým
portálem; sklání se k němu Drahomíra, vlevo skupina kněží. Pozoruhodný jest
těž votivní obraz svatého Václava, zapůjčený Historickým museem v Plzni.
Stará olejomalba, kterou město Plzeň věnovalo dómu svatovítskému do kaple
svatováclavské, a která, Bůh zná, j'akými cestami dostala se opět do Plzně.
Světec stojí tu v plném brnění a u jeho paty stuleno město Plzeň.
Velmi pěknými exposicemi fotografií bylo vzpomenuto starých českých bašt
vlasteneckých, jež tvořily zajisté důležité opěrné body v příboji germánském zde
na nejzápadnější výspě Slovanstva. Byly to české kostely svatováclavské a pěkně
řezané a vyzdobené oltáře světcovy v nich, jako ve Švihově, v Seifen u Chebu,
v dominikánském kostele v Chebu, v Rozvadovč, v Radnici, ve Stříbře, v Sulislavi,
ve Váp. Sedlišti, v Dnešicích, v Žinkovech, v Plasích, v Tachově, v Cíhané,
v Ostrově u Kladrub atd.
Zlatým hřebem výstavy jest vitrina s četnými vzácnými relikviáli a medailonky
svatováclavskými, jež zdobeny jsou buď miniaturními obrazy sv. Václava nebo
chovají přepamátně ostatky našeho národního světce. Většina jich jest majetkem
horlivého sběratele & původce výstavy dp. Aloise Černého z Dýšiny. V křištá
lovém relikviáři z počátku 18_.věku možno shlédnouti i maličkou částečku
z drátěné košile sv. Václava ——přes tisíc let staré.

Jako doprovod k výstavě svatováclavské v Plzni vydal správce Národopisného
musea Plzenska p. Ladislav Lábek velmi pěkně vypravený katalog a sou s vzác—
ných a historicky důležitých památek svatováclavských v západních Eiechách.
Jaké byly vedoucí myšlenky výstavy i vkusné příručky či spíše soupisu svato
václavského na Plzeňsku, prozrazuje vřelý úvod Lábkův.
Psáno 1927.
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Idea cyrilometodějská & svatováclavská.
Dr. Alfred Fuchs.
Nemluvíme pouze o kultu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoda a svatého kní
žete Václava, nýbrž také o idei cyrilometodějské a svatováclavské. Nejde tu
o kult, jde 'tu o skutečné kulturní směrnice, jde tu o určitý názor na smysl
českých dějin. Svatí věrozvěstové přinesli nám křesťanství z Východu. Kdyby se
byl vývoj v jejich smyslu dál nerušeně, náleželi bychom dnes bezpochyby ke
kulturnímu komplexu byzantskému. Byli bychom součástí tohoto kulturního
světa, který jest vyznačován svojí novoplatonskou mystikou a ikonami, citovou
vroucností a zásvětnou ztrnulostí. Východní vroucnost, prostotu srdce, schopnost
oddanosti & zahloubání tak charakteristickou pro Východ přinášeli k nám slo
vanští věrozvěstovépři naprosté oddanosti Římu. Idea cyrilometodějská jest idea
křesťanství pojatého slovanskou individualitou.
Co však značí idea svatováclavská? Svatováclavská idea značí včasné přimknutí
se ke kulturnímu světu latinského Západu, ke všemu tomu, co vytvořil na poli
kulturním. Kompromis s Říší nebyl pouze moudrým tahem politickým, ale
rozhodl na celé věky o české kulturní orientaci. Sám Novotný přiznává, že svatý \
'Václav si byl skutečně vědom kulturního dosahu své politiky. Idea svatováclavská
značí přimknutí se k západní kultuře a civilisaci přes to, že slovanský základ
české individuality zůstává nezměněn. Slyšme Novotného: „Václav byl nadšen
oním duchem křesťanské askese, který zakrátko zvláště se rozvinul v rigorosnícb
formách reformy clunyjské, jemuž později stejně nemohli odolati prostí mniši
&nejvyšší hodnostáři duchovní, polobarbarští venkované, lidé, jejichž skráně
zdobily koruny... v onom mohutném hnutí, jehož předním zástupcem stal se
jiný Cech-mnich, biskup svatý Vojtěch. Bylo to první reformní hnutí v západní
církvi, první velký pokus dáti křesťanskému životu plný opravdový obsah.“ -—
Potud Novotný, který dále praví, že s proudem kněží, „které pověst Václavova
záhy lákala do Čech, vniklo to vše od západu také k nám".
V synthese pak obou idejí, cyrilometodějské a svatováclavské, jest kulturní
poslání českého národa: spočívá v prostředkování mezi oběma světy, mezi Zá
padem a Východem: Vede k tomu již sama zeměpisná poloha Čech. Více než
kdy jindy cítíme všichni, že Rusko bez Evropy podobně jako Evropa bez Ruska
je pouhým torsem. Více než kdy jindy cítíme, že pouhé hospodářské sbližování
znamená budovat dům od střechy, bez solidního kulturního podkladu. Na Vele
hradě pozvolna zrají velkolepé plány unionistické, které značí synthesu obou
světů. Nejde tu jenom o ideu cyrilometodějskou, jde tu také o ideu svatováclav
skou. Obojí značí vytčení celé další dějinné cesty pro český národ, a proto kul
turní význam obojí památky jest rovnocenný &jedno bez druhého jest nemysli
telno. Svědčí o bezpříkladné krátkozrakosti a bezpříkladném neporozumění duchu
českých dějin, mohou-li se vyskytnout návrhy, aby jeden z obou svátků byl zru
šen. Svědčí to o tom, že se u nás velmi málo přemýšlí o otázkách dějinné filo-_
sofie, která se shrnuje nanejvýš v několik chvatně a špatně zpopularisovaných
frází. Idea cyrilometodějská a svatováclavská tvoří jeden, nerozlučný celek, značíc
synthesu českých dějin a české vzdělanosti.
Psán01926.
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Modlitba Balbínova k sv. Václavu z roku 1675.
Ty, jenž jsi nejpřednější ochránce české země, Václave, budiž nám Vrati
slavem: Vrat' slávu bývalou Čechám Svým! Na ono místo, odkud jsme se zřítíli
vlastní nečinnosti a zločinnou mstivostí jiných, znovu nás postav, ač toho neza
sluhujeme. Věrně až do skonání chceme sloužiti Tobě a svaté víře. Ty národa
našeho záštito a oporo, zahyneme-li, Tobě zahyneme! Od nových obyvatelů
marně bys očekával pocty, kterouž Tě Čechové od tolika věků velebí a milují.
Tudíž úpěnlivě znova voláme: Nedej zahynauti nam y budaucym! Neráčíš-li
snad vyslyšeti nás synův zvrhlých, slyš a vyslyš prosby předků. Ti [prosívali za.
potomstvo své a v nebi na Tebe hledí. Svatý Václave, Mučedníku Kristův, jediný
Dědici země české, oroduj za nás!
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Pouť za historií kostela sv. Václava v Křenovicích
v Pruském Slezsku.
Antonín Šorm.
Nadšen neobyčejnou a obdivuhodnou pílí našeho vzácného biskupa dra Ant.
Podlahy, který vedle dobře známého programu k oslavám tisícího výročí,
mučednické smrti svatého Václava, předsevzal si shromážditi veškeré doklady úcty
svatováclavské nejen v Čechách, ale vůbec v zemích, kde jest nebo byla víra.
katolická domovem, podnikl jsem v roce 1925 o svatodušních svátcích zájezd
do Křenovic (Kranowitz) v Pruském Slezsku, v kteréžto osadě již od 13. věku
kostelík sv. Václava se v historii připomíná, abych získal o něm přesná data a po
případě jeho popis a fotografii.
Křenovice jest dědina na pomezí nynějšího Hlučínska, sotva 2 km vzdálena od
říšských hranic; dorazíme tam asi za půl hodiny. Za časného rána krajem
s rozvlněným obilím cílím k hranicím, jež překročil jsem, aniž by mne kdo
zastavil za Strahovicemi. Silueta svatováclavského kostela křenovického, jež zjevila
se mi již na půl cestě z Kobeřic, rýsuje nyní už určitěji, zřetelněji. Mimoděk
zrychlují tempo, abych přišel včas na ranní bohoslužby.
!,
|
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Kostel sv. Václava v Křenovicích v Pruském Slezsku.

U dědiny potkávám děvče, jež čistým moravským nářečím dáva m1 pozdrav,

který na prušácké půdě tím sladčeji zní:
„Pochválen Jesus Kristusl“
Stavím se na hřbitově, kde jest na křížích více nápisů českých než německých.
Zvlášť jsem dojat, když čtu, jak jeden občan zdejší (horlivý kolportér českého
katol. tisku) zemřel cestou do Prahy na svatojanskou pouť.
Vstupuji branou ke křenovickému kostelu; imponuje'už z dálky svou stavbou.
Neveliká osada Křenovice, i její duchovní správa může býti na ni hrda.
Hned při vstupu se silnice za ohradu kostelní jest vytáhnouti mi znovu po
známky & zapsati:
„U brány při vchodu do kostela stojí kříž s českým nápisem: „Postaven v ju

bilejním roce 1900. — Kristus kraluje, Kristus rozkazuje světu, Kristus vítězí.
— Kriste, ochraň lid svůj ode všeho zléhol“ — V podstavci kříže zazděna je
medailonka s Pannou Marií Staroholeslavskou." Podobných poznámek pak bylo
ještě více.

Potom prohlížím si kostel. Je novějšího původu, samorostlého slohu od sta
vitele samouka, jenž několik novějších kostelů na Hlučínsku zbudoval. Ranní mše
svatá o svatodušním pondělí slouží se ve filiálním kostele, ale izde je dosti
lidí. S utajeným dechem blížím se k hlavnímu oltáři. Oltářní stůl je nový, ale
ze starého kostela zachoval se původní oltářní obraz s barokovým rámem a dvě
sochy: svatá Ludmila & svatá Hedvika; jsou řezány ze dřeva, čistě bíle natřeny
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a od vchodu činí dojem soch mramorových. Oltářní obraz malovaný v Brně
začátkem 18. věku zachráněn byl, jakož 1 právě řečené sochy při požálu kostela
v roce Igrú. Sličná podoba světcova vystihuje holubičí povahu slovanskou;
Svatý Václav znázorněn tu co almužník, jehož následuje bl. Podiven s podnosem
plným stříbrných peněz, které svatý Václav rozdílí mezi chudinu a nemocné.
Oltář tone ve výzdobě květinové z červených a bílých pivoněk. Kdyby byl deko
ratér z povolání dostal úkol zkrášliti oltář našeho knížete v českých národních
barvách, jistě výstižněji by to sotva provedl, jako se to o svatodušních svátcích
bezděky podařilo pro okrasu a ozdobu oltáře zde pečujícím rukám.
Nad středem dosti bohatě rozčleněného kostela klene se široká kopule zdobená
freskami se čtyřmi výjevy ze života našeho svatého vévody: Svatý Václav lisuje
víno ke mši svaté. — Andělé staví se po bok vojvodovi před soubojem s vévodou
Zlickým. — Německý císař vzdává nasemu knížeti nejvyšší poctu. ——Mučednická
smrt svatého Václava. Fresky ve vrcholu báně končí zobrazením Nejsvětější
Trojice. Svatý Václav je tu zobrazen podle způsobu německého — jak jej známe
dobře z norimberského svícnu v kapli svatováclavské — co robustní rytíř s mo—
hutným plnovousem. Fresky jsou lemovány příhodnými nápisy z Písma svatého.
Vši-mám si, že nápisy pod křížovou cestou jsou česko-německé.
Zatím přišel místní farář, dp. Vilém Himmel. Sděluje mi přesná data kostela
a vysvětluje, kterak se k scéně zavraždění sv. Václava dostal pruský voják se svou
nejnovější výzbrojí prvých pochodových setnin do světové války, jehož přítomnost
jsem si prve nijak nemohl vysvětliti a srovnati s bratrovražednou tragedií před
tisíci lety ve Staré Boleslavi. Tento Prušák brání sv. Václava před bratrovrahem
a má připomínati, že kostel po požáru roku 1914 byl v době kruté světové
války znovu našemu českému světci v Prusku vystaven — zatím co v jeho vlasti
Habsburkové zakazovali jeho oslavy a vymitili z čítanky jeho píseň. Duchovní
správce uvedl mne ještě na faru, kde jest zajímavá malba kostela před požárem.
Psáno 1925.
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Výzdoba „těplušky“ ruských legionářů na Sibiři.

Husovo kázání 0 sv. Václavu.
Antonín Novák.
Hus měl dvě kázání 0 sv. Václavu.

V jednom kázání předvádí Hus sv. Václava jako bojovníka Kristova. Kázání.
jest předesláno motto: Chce- li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a následuj
mne!" Tato slova Kristova jsou také osou celého kázání.
Sv. Václav byl vojínem Kristovým. Hus praví: „Toto vojenství pak konal sv.
Václav na poli bojující církve, jako dobrý voják Kristův, na němž požadují se
tři věci: 1. aby pilně pracoval, 2. aby horlivě bojoval, 3. aby věrně zápasil. Neboť
on pilně pracoval na kostele Pražském a Boleslavském, často navštěvuje svatá
místa, vstávaje o půl noci, krví třísnil své stopy, užívaje pod královským rouchem
žíněnéh0."
Dále praví Hus, že jsou tři věci, které navádí vojína ku práci, a toto: 1. uvá

žení práce ukrále (t. j. Krista), kdež pracuje král, jest nedůstojné, aby vojín odpo
číval, 2. uvážení stavu vojína, nebot jméno vojína jest jméno práce, a 3. uvážení
velikosti odplaty, nebot „dobrých prací slavné jest vítězství". A „svatý Václav
tyto věci uvážil. Proto pilně pracoval v církvi Kristově"
Jest různý druh práce. Jedna jest práce andělů, kdož tak pracují, s anděly
odplatu vezmou.
A „z počtu těch je sv. Václav, jenž chud jsa v bohatství, číst v rozkoších,
jako anděl Páně jest dnes korunován korunou radosti, jsa volný od odění těla".
Dále vykládá Hus, že silným má býti vojín v duši k útočení; v ruce k bití,
v zádech k vydržení. Vojín má jednati mužně. „A tak jednal svatý Václav, když
doufaje v Hospodina, posílen v srdci, mužně chtěl svého nepřítele, aby celý národ
v bitvě nepodlehl, osobně přemoci, a nepřítel, když viděl, že při něm stojí andělé,

rázem se podrobil"
Svatý Václav — 1. Byl silný v rukou. Neboť sbíraje klasy, roztíral je a připra—

voval k obětem. A proto se pěje: „Klasy sbírá, tře a mele a peče hostie, dává je do
kostelů, aby se konaly tajemné slavnosti mešní.“— 2. Byl také silný vnohou kna
vštěvování svatých míst a šlapání hroznů. Pějef, se: „Onť v zahradách hrozny
sbírá, a v nádobě čisté tlačí." — 3. Byl silný v zádech k nošení nákladů dříví vdo
vám, k nošení oděvu a k snášení přeukrutných ran vrahů podle slov žalmu: „Vlo
žil jsi kormoucení na záda naše,“ a podle slov žalmů: „Na zádech mých pracovali

hříšníci“

„Svatý Václav, vyučen jsa v písmě, pohlížeje na svého krále Krista, bojoval
s Pavlem, ne jako nadarmo vítr rozrážeje, měl trpělivost Jobovu a nad Joba,
protože onen byl posmíván toliko od přátel, tento byl zabit, zavražděn byv mečem
od bratra, kterého pokorně napomenul, a nechtěl ve zbraních mstícího Saula jíti
proti bratru, protože neměl ten zvyk, ale s králem svým týmž hlasem svěřil ducha
Pánu, když povalen na prahu vykřikl k Bohu: „V ruce tvé, Hospodine, poroučím
ducha svého."
Nato vykládá Hus, že co činí vojína horlivým, jest, když má hojnost náležitého
odění. O tomto odění v 6. kap. listu k Efezským se praví: „Oblečeni jsouce
v pancíř spravedlnosti, " totiž se všech stran.
„Tak — praví Hus — byl oděn svatý Václav, jenž toto odění opásal pasem

čistoty..

'A proto se pěje: „Čist na mysli 1 na těle." —-Hle, mající podpásána

bedra svá pr,avdou ne jako někteří podle zdání vnějšího obcování, a ne vnitřní
touhy. ——„Uče slovy iskutky." — Hle, meč ostrý a nabroušený a tak zářící
ostatním na příklad. Ale někteří mají meč ostrý, ale rezavý, o kterýchž ve 23.
kap. evangelia sv. Matouše: Praví, ale nečiní."
Účel celé argumentace Husovy jest, aby dovodil, že „svatý Václav napodobil
konečně krále svého — Krista'í Z toho patrno, jak Hus lnul vnitřně ke sv.
Václavu a jeho život obdivoval.
Psáno 1928.
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Chrám sv. Stanislava a sv. Václava V Pruském Slezsku.
Dr. Antonín Podlaha.
Svídnice (Schweidnitz) jest město v Pruském Slezsku při řece Bystřici (Wei
.stritz), s 30.5Ao obyvateli (1905), z nichž jest 18.309 protestantů a 12.067
katolíků. Bývalo hlavním městem knížetství, jež hraničilo s knížetstvími Minster
berským, Javornickým, Lehnickým, Vratislavským, Břežským a královstvím Ces
kým. Zprvu bylo úzce spojeno s knížetstvím Vratislavským, teprve r. 1278 za
loženo bylo zvláštní knížetství Boleslavem I., jemuž při dělení země mezi knížaty
linie Lehnicko—břežskédostalo se Svídnicka. Boleslav II. (1326—68), nemaje
potomků, odkázal zemi svou sestřenici Anně, která po otci svém Jindřichovi
zdědila r. 13115 Javornicko. Anna provdala se za krále českého Karla IV., a tak
obě knížetství připojena byla ke koruně české, až do r. 17111.
Katolický farní kostel ve Svídnici zasvěcen jest sv. Stanislavu a sv. Václavu.
O farním kostele ve Svídnici činí se zmínka již v listině z r. 1239. Zprvu byla
to nepochybně stavba dřevěná, kteráž ve druhé polovici XIII. století nahrazena
byla stavbou zděnou, jež roku 1313 přestála veliký požár, jímž celé bylo zničeno.
Od poslední třetiny st. XIV. až do konce XV. bylo na místě staré stavby zděné.
Chrám náležel zprvu jeptiškám řádu sv. Kláry ve Vratislavi. Smlouvou uza
vřenou 12. ledna 1660, schválenou arcibiskupem Vratislavským arciknížetem
Leopoldem Vilémem, odevzdán byl jesuitům, kteří se ve Svídnici již r. 1637
usadili a tu zprvu residenci, roku pak 1652 kolej zřídili, která náležela k jesuit
ské provincii české.
Roku 1671 přistoupili jesuité k úpravě starobylého sešlého vnitřku přeplně
ného tabulovými epitafy s nápisy nekatolickými; práce provedena byla od dubna
-do září nákladem 1000 rýnských. Roku 1672 stará dlažba z rozbitých náhrob
ních kamenů se skládající byla nahrazena novou z kamených kvádrů.
Roku 1695 pozvali jesuité svídničtí světícího biskupa vratislavského Jana
.Brunettiho, jenž 20. června dopoledne konsekroval hlavní oltář ke cti sv. Stani—
slava a sv. Václava, a odpoledne vystoupiv na věž konsekroval tam všechny zvony,
.z nichž největší zasvětil ke cti týchž světců. R. 1697 byla s velikým nákladem'
opravena věž a v den sv. Václava vsazena byla za velikého“ jásotu na ni nová
makovice s korouhvičkou.
Kolej Svídničká náležela k jesuitské provincii české do r. 17511.
Chrám Svídnický jest mohutná gotická stavba trojlodní, jednak z kamene
a jednak z cihel. Presbytář zakončen jest na straně východní pěti boky. Pod
presbytářem nalézá se krypta neboli podzemní bohoslužebná prostora. Lodi boční,
:s trojbokým závěrem na straně východní, mají klenby křížové.
V severním bočním pilíři dvojitého portálu středního spatřujeme na sloupkové
přípořc pod kamenným baldachýnem soChu sv. Václava. Na podstavci sochy
vytesán jest letopočet mylný místo správného 1A91.
U mohutného pilíře věžního, zvedajícího se na jižní straně zmíněného portálu,
postavena byla v XVIII. stol. pěkná socha sv. Jana Nepomuckého, a tak se tu.
v cizině setkali dva naši milí svatí patronové.
Bohaté vnitřní zařízení chrámu pochází od jesuitů. Zvláště vyniká mohutný,
v půdorysu kruhový, baldachýnový hlavní oltář s velikými sochami sv. Stanislava
a sv. Václava. (Ukázka z Podlahova Svatováclavského místopisu.)

Psáno1925.

%

Povýšení Svratky na město za patronátu svatováclavského.
Povýšení Svratky na město bylo oslaveno roku 1868 na svátek sv. Václava.
Téhož dne byla vysvěcena socha sv. Václava, jež byla podle usnesení obecního
výboru ze dne 10. července 1866 na náměstí postavena. Po mši odebral se
průvod na náměstí, kdež proslovil slavnostní kázání farář P. Václav Kučera,
načež sochu vysvětil. Průvodu zúčastnily se místní korporace a spolky. Obec
postarala se pak o vyčastování čelných hostí slavnosti. Sochu, jak pamětníci
vypravují, provedl sochař Vurzl v Praze.
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První svatyně zasvěcené sv. Václavu.
A. Šorm.

Úcta k svatému Václavu záhy po jeho smrti jevila se nejen zvelebováním
& uctíváním místa jeho mučedniště ve Staré Boleslavi a jeho hrobu v kostele
svatého Víta na hradě Pražském, ale též zakládáním hojných svatyň k jeho cti
po všech vlastech našich. Všechna hlavní města (Praha dva; na Zderaze a pod
Hradem, Olomouc, Brno, Opava, Krakov) postavila si časem kostely svatovác
lavské. Ve všech dobách a končinách, kde český národ měl své příslušníky, staví
.se větší nebo menší kostely a kaple sv. Václava; žel, mnohé z nich již zanikly
v bouřlivých dobách husitských. Mnohé ovšem byly obnoveny, ale později pro
padly neblahým nařízením josefinským. Soustřeďuji tuto zprávy o nejstarších
kostelích svatováclavských. Dle pamětní knihy farní ve Svratce Radešínské na
Moravě měl býti jejich svatováclavský kostel založen roku 9ú7. Pisatel snad
čerpal z archivu a dějin kláštera Žďárského, ale neudává pramene. Možnost
tohoto letopočtu popírají jiné místní prameny, proto nelze s ním počítati jako
:; historicky zjištěným datem.
Pozoruhodno jest, že prvý kostel sv. Václava, založený kolem r. 960, o němž
máme historickou zmínku, zřídila v Polsku neteř světcova, dcera bratrovraha
Boleslava I. Ukrutného — Doubravka — provdavší se za knížete polského;
svatyně ona byla předchůdcem pozdějšího kostela biskupského na hradě
Wawelu v Krakově. Boleslav II., kterého kronikář nazývá „kostelů božích ob
zvláštní zakladatel", vystavěl 20 kostelů a dal stavěti kostel sv. Václava na Pro
seku. Beckovský vypravuje 0 založení jeho v „Poselkyni starých příběhů" po
věst a klade jeho založení na 13. červen roku 970, kdež položil Boleslav II.
sám základní kámen. Kníže Jaromír (1003—1012) založil kostel sv. Václava
ve Velízu na Křivoklátsku. Roku 1025 kostel sv. Václava založený Doubravkou
na Wawelu v Krakově stává se již kostelem biskupským. Brzy potom vyskytují
se již případy, že Čechové v rozechvělé mysli za velikého nebezpečenství berou
útočiště k sv. Václavu. První případ toho jest roku 101.0 u Domažlic, při
bitvě s králem Jindřichem III. Tehdy vystavěl kníže Břetislav kostel sv. Václava
na Brůdku v průsmyku všerubském z vděčnosti za slavné vítězství v soutěskách
šumavských. Témuž knížeti papež Benedikt IX. na usmíření a za pokání pro
odvežení chrámových pokladů & těla sv. Vojtěcha z Hnězdna poručil stavěti
kostel. Kníže pokání přijal a vystavěl krásnou románskou basiliku na hradě.
Staré Boleslavi, v letech 1041—10ú6,připojiv jej bokem severním ke kostelu
sv. Kosmy a Damiána, u jehož dveří Dědic země české padl mučednickou
smrtí. Vysvěcen byl 19. května roku 101.6.
Na tomto památníku Břetislavově spočinulo zvláštní požehnání nebes. Přes
všeliké bouře které bohatá nadání kostela rozprášily a svatyni sv. Václava ně
kolikráte ve stoletích následujících zpustošily, nejstarší kapitula kolleg. dosud
stojí. Svatý Václav nedal mu zahynouti na místě, vlastní krví zbroceném. Roku
1067 připomíná se při zemské bráně kostelík sv. Václava na Dobeníně.
' Z roku 1088 pochází první písemná zpráva o kostele sv. Václava ve Vrbča
nech v zakládací listině Vyšehradské. Dle způsobu stavby zbudován v 11. stol.
kostel sv. Václava v Lukovanech, někdy farní, nyní filiální k faře Popovice
v děkanství Rosickém na Moravě. Byl stavěn v románském slohu s věží. Jako
nejstarší rotundy — kostely okrouhlé — jimiž náš národ zahájil na sklonku
9. století dějiny svého stavitelství samostatnou a původní stavbou, oslavil světcev
Václava třemi kostely: v Praze, v Libouni v již. Čechách a ve vsi Štěpkově na
Moravě k farnosti Domamilské příslušné a děkanství Jaroměřickému. Jako větší
románské stavby zachovaly se trojlodní kostely: Chotčšovský, Prosecký, v 010
mouci a kostel P. Marie v Louce, kde jest svatý Václav spolupatronem. Tento
kostel jest svými rozměry největší 57.07 mx 20. 20. Částečně zachovalé
v původním románském slohu jsou kostely svatováclavské v Řestokách, v Křesíně,
v Hulíně na Moravě, ze 12. století v Žabonosích & v Hrušicích. Kostel svatého
Václava v Hrušicích vystavěli asi mnichové kláštera Sázavského. Jeho román—
ské stopy —-portál — odkryl 9. června 1853 blesk, který odrazil novější omítku.
V jedenáctém věku počali také nazývati hlavní kostel pražský sv. Víta jménem
sv. Václava, přidávajíce k původnímu jménu slovo sv. Václava, hlavně'ovšem
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ploto, poněvadž tam odpočívaly ostatky světcovy. Roku 1060 Spytihněv tuto
svatyni přestavuje; zavítav totiž podle svého obyčeje o svátku sv. Václava na
.hrad Pražský, a vida, že skromné prostory chrámové nestačí příchozím pout—
'níkům k hrobům světců Václava iVojtěcha, rozhodl se postaviti větší kostel.
Zprávy o častějších stavbách kostelů sv. Václava máme již ze století 12.
Za panování Svatoplukova 1107—9 byl postaven kostel sv. Václava v Cerekvici
—uLitomyšle. Do roku 1109 spadá patrně založení kostela sv. Václava ve Václa
-vicích na Benešovsku. Kníže Vladislav r. 1115 daroval klášteru Kladrubskému
Íkostel sv. Václava a popluží Dnešice v okrese Přeštickém. Za Vladislava postaven
(1109—1125) v Řestokách u Chrudimě; tento svatovácl. kostel připomíná se
-v nadační listině kláštera Kladrubského. V této době stávala již asi také rotunda
:sv. Václava v Praze na Malé Straně na bývalém podhradí Pražském, která
.asi vznikla, jakmile lid počal putovati ke hrobu sv. Václava. Za Soběslava I.
(1 125—1 rúo) připomíná se již legendární kostel sv. Václava ve Vrbčanech na
“Kolínsku. Na Moravě vletech 1126—1131 dostavují údělná knížata již před
:rokem 1 109 založený kostel sv. Václava, který byl slavnostně vysvěcen 30. června
roku 1131 biskupem Jindřichem Zdíkem, nadšeným ukončitelem stavby, který
vybavil svatováclavský kostel olomoucký bohatou bohoslužebnou výbavou. Roucha
šily řeholnice u sv. Jiří na Hradčanech. Kostel svatého Václava v Chřeno
vicích na Moravě světil dle pečetí biskup Jan, jehož biskupská moc spadá do
'let 113ú—1139. Jest to nejlépe zachovaná památka románská mezi kostely
svatováclavskými. Před tím již svatý Ota, biskup bamberský, apoštol pomo—
řanských Slovanů, založil roku 112A kostel sv. Václava ve Volyni na březích
Baltu. Roku 1131 připomíná se kostel sv. Václava ve Spytinově u Napajedel.
V Krakově r. 1 1A2 po přestavbě znovu jest vysvěcen kostel sv. Václava založený
.dříve již zmíněnou neteří sv. Václava.
Roku 1183 daroval kníže Bedřich Johanitům kostel sv. Václava na tržišti

Kladském, vystavěný Bohušem, županem kladského hradu. Roku 1180 stával
_již kostel sv. Václava na Zderaze (v Praze), který po založení slavného kláštera
Křižovníků — Strážců Božího hrobu — byl tomuto řádu odevzdán roku 1190.
Fara ve Starém Jičíně, kde jest kostel sv. Václava, stávala prý již r. 111.1;
jistá ale nejzazší zpráva jest doložena listinami v roce 118ú. Kostel sv. Václava
v Radičevsi u Žatce založen r. 1186. Ota Kunrát Znojemský, stav se knížetem

Českým (1189—1191),

založil nedaleko hradu Znojemského klášter praemon

rstrátský a vystavěl při něm krásný kostel na oslavu Panny Marie a sv. Václava
„v Louce“ r. 1190 (Erben Registra č. A28, str. 192). Dojemný est vznik
kláštera a kostela zasvěcených ke cti svatého Václava v Chotěšově. (Šeský pán
Hroznata učinil slib, že se vydá na křižáckou výpravu. Slibu však nemohl dostát-i,
_“poněvadžcísař Jindřich, ke kterému se Hroznata přidružil, v“Messině 28. září
1197 zemřel. Vrátil se domů přes Řím, kdež jej papež slibu oprostil a vymě
nil za jiný dobrý skutek. Hroznata založil pak klášter a kostel v Chotěšově,
'který v bouřích válečných zanikl několikráte; byl po každé obnoven, až jose
finským patentem r. 1781 vypuzeno z něho posledních áá řeholnic. Kostel“
nemohl býti již obnoven, vydán na pospas bouřím a nepohodám, které zhoubu
vídeňského císaře na svatyni českého světce od českého pána dovršily. Asi roku
1223 založen kostel sv. Václava v Mogile u Krakova. Z roku 1225 pochází kostel
v Lepvantském sv. Venčesla na Slovensku. Roku 1228 připomíná se kostel
»sv. Václava v Naumburku nad Sálou. Do let 1230—[lo klade se založení a stav
ba kostela sv. Václava v Křižanově na Moravě. Roku 1233 dává hrabě Albert
IV. od Luku klášteru Windbergu v Bavořích právo nad kostelem sv. Václava
v Sušicích na Šumavě. Roku 1239 činí se již zmínka o prvém kostele svatého
Václava a sv. Stanislava ve Svídnici v nynějším Pruském Slezsku. Roku 12li7
„založil Václav I. podhradí s farním kostelem sv. Václava v Lokti" a přidělil
"Ki'ižovníkům. Roku 12ú8 připomíná se kostel sv. Václava v Lovosicích jako
"farní, založený v neznámé dřívější době. A nyní následují hustě za sebou
'letopočty zakládání a připomínky na kostely ke cti svatého Václava zasvěcené,
jako dlouhý zdobný řetěz církevních i politických dějin naší vlasti, jenž ve všech
:kcnčinách naší země iv okolí jest zdoben vzácnými drahokamy.

Psáno1928.
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Gardový pluk sv. Václava.
Dr. Josef Doležal.
Na konci září čistí se obzory a otevírají v průzorech dálky; ohnivé jazyky
topolů olizují zkřehlý modrý vzduch a tu po vrších českých v slunci tiše přejede
svou zemi na bílém koni sv. Václav.
A země. se zachvěje a srdce česká zašeptají modlitbu: Nedej zahynouti!
Ve chvílích úzkosti a ohrožení života, když nebylo, na celém okrsku země,
čeho se měl chytit malý národ jako opory, rozšířenýma očima a soustředěným
voláním srdce vzýval svatého knížete, svou vlastní představu svatosti a vůdcovské
velikosti, svůj vladařský ideál, svého ochránce v minulosti a záštitu budoucí:
Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš . . .

Tak volaly zástupy v kostelích, knížata a panstvo na sněmích, vojska na po

chodech, husitská bratrstva v bitvách...

Do ryzího zlata dukátového ryli jeho obraz naši otcové i my a starci vypravo—
vali dětem pověst o rytířích v Blaníku, jež vyvede svatý Václav v hodině osudové.
Jako život bílého rytíře světce na úsvitu českém stal se legendou, tak legenda
stala se životem, když válka světová zatřásla zemí pod námi. A hora se otevřela
a v den sv. Václava roku Iglú před katedrálou svaté Sofie v Kijevě líbajíce
posvěcený prapor s korunou svatováclavskou, přísahali první vojáci čeští věrnost
vlasti v boji za svobodu. Tak ve chvíli, kdy doma bylo ještě nejisto v hlavách
vůdců, i nejlepších, ožila v daleku lidová víra českých synů, jen touto vírou a řečí
spojených se Svým národem a vtělila se v čin: v českou družinu, jež byla zárod
kem českého vojska zahraničního a pak základem celé branné moci osvobozeného
státu. A v čele jejím šel jako symbol vítězné víry zjev svatého Václava.
Bylo to v době, jež nevěřila a zajatecké vlny nahrnuvší se do českého vojska,
později pod vlivem cizích ideologií setřely jméno světcovo a místo symbolu osvo
bozující bratrské jednoty vbily ve štít prvního pluku jméno, v němž se národ
rozdvojil k bratrovražednýrn zápasům, zakryvším krví a dýmem vypálenou zem.
Svatováclavský pluk přejmenován na pluk mistra Jana Husi.
Postaven tak násilím proti světci knězici Václavovi nešťastný muž, jenž proti
němu v životě nikdy nestál, postavena proti němu doba, která jeho jméno vzývala
a jeho zjev hledala v oblacích nad kouřem bitev a prachem pochodů válečných.

Toto těžké nedorozumění, plod našich minulých isoučasných vin, tento čin
Boleslavův byl činem nešťastným a byl novou vinou, zazděnou do základů mla—
dého, osvobozeného státu.
Je ještě čas, aby viny byly usmířeny, je ještě čas napraviti hřích.
Za dva roky bude tomu tisíc let, co bratr zabil ve Staré Boleslavi bratra,
Boleslav knížete Václava.
Smrtelný výkřik změnil se; pronikaje dálkami staletí ve varující hlas, v hlas
svědomí českého kmene, aby nestál bratr proti bratru. Více než geniálním stát
níkem jest svatý Václav, více než šiřitelem křesťanství, je to hlas krve, sám
osud náš.
A svobodný národ je dlužen svému knížeti světci veliký dluh, je povinen
slyšet varující jeho hlas nad tisíciletím zašlých generací i nad svými dny. Hlasu
země bez trestu nelze neslyšeti.
Vinu minulých let je možno smýti. V den svatováclavský roku 1929, v den
tisícího výročí smrti vévody české země, buď zřízen gardový pluk svatého Václava,
před pořadím dnešních pluků jako první pluk, jako symbol tisíciletého trvání
říše, jako štít a smysl branné moci československého národa. Jako po tisíc let
v klidu ibitvách. necht i do príštích tisíce let vede vojska česká svatý Václav.
Velitelem branné moci československé.je president republiky, odpovídá za ni
ministr národní obrany. Budeme žádati, aby ministr předložil panu presidentovi
tento návrh a věřím, že pan president jej přijme a zaváže si tak k vděčnosti
všechen český lid.
Psáno 192_7.
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Řád sv. Václava?
Dr. Jiří Guth Jarkovský.
Hned když asi před pěti lety byl zřizován československý řád Bílého lva pro
cizince, ozývali se hlasové, dokazující potřebu podobného nějakého vyznamenání
i pro tuzemce, Cechoslováky. A již tenkráte vyskytl se návrh na „řád sv. Václava".
Nechceme dnes opakovati důvody, uváděné pro zavedení domácího řádu vůbec,
které, pokud víme, nebyly vyvráceny. Chceme jediné ještě zdůrazniti, že řády
dodnes obvyklé nemají naprosto nic společného ani s demokratismem anis s mo—
narchismem, nebo, chcete-li, mají stejně co dělat s republikou jako s monarchií,
jakož dokazují řády právě tak monarchické jako republikánské, či republikánsko—
sovětské, nejsouce a nechtíce býti nic, nežli viditelným uznáním zásluh -— tedy
jistým prostředkem, vyhovujícím stejně potřebám vládním jako ješitnosti lidské,
kterou z člověka ani na hranici nevypálíš, právě tak, jako ctižádost. Běží jen
o to, nezbytné tyto vlastnosti lidské náležitě regulovati.
Řád svatého Václava žije mezi námi od nepaměti, často jen v jakémsi pod—
vědomí a jako neurčitý ohlas z dob, kdy učili jsme se českým dějinám; rytíři
svatováclavští, podobně asi jako rytíři blaničtí, jsou jakýmisi postavami legendár
ními. jež český lid si odedávna představoval jako ochránce české vlasti. Vždyť
po příkladě svého patrona měli hájiti České království, tak jako se modlíváme
dosud, aby svatý Václav nedal zahynouti nám, ni budoucím.
Ve skutečnosti vypadali arci svatováclavští rytíři poněkud jinak, obzvláště v do
bách pozdějších. Řád svatého Václava nebyl vlastně než čestným titulem. Pasování
na rytíře mečem sv. Václava dálo se od starodávna při velkých slavnostech, při
korunovacích, na bojištích atd., „aby v rytířích duch rytířský více byl rozjařen
vírou v sebe a důvěrou v dědice a ochránce České země , a vždycky bylo vyzna
menáním. Historický doklad pasování vyskytuje se však teprve roku 1297 při
slavném kladení základního kamene ke klášteru zbraslavskému, kdy bylo paso
váno 2l|o osob šlechtických „z Čech a jiných zemí“. V korunovačním řádu
Karla IV. není žádné zmínky o dotýkání mečem sv. Václava; a počátek založení,
podle jiných obnovení jakéhosi řádu rytířů sv. Václava datuje se od korunováni
krále Zikmunda r. 11320.Při pozdějších korunovacích málo je zmínek o pasování
rytířském, aniž se při nich mluví 0 řádu sv. Václava, třebaže pasování dálo se
asi mečem svatováclavským.
Pasování takové bývalo pokládáno za zvláštní poctu, ale kromě toho, že bylo
poctou vzácnou a řídkou, nemělo za sebou žádných zvláštních výhod, práv anebo
na šlechtictví povyšování. Pasovaní a vyznamenaní nenosili také žádného zvlášt
ního odznaku, nejméně to,co nyní nazývámé řádem.
Počet pasovaných rytířů svatováclavských nebyl nijak omezen, pokud známo,
byl při každé korunovaci jiný. Tak při korunovaci krále Maxmiliana Il. bylo jich
12, při Matyášově 2, Ferdinanda II. 3, Bedřicha Falckého 5, Ferdinanda III.
!|, Ferdinanda IV. 5, Leopolda I. 9, Karla VI A7, Malie Terezie 21, Leopolda
II. IA, Františka I. 18. Pasování poslední dálo se při korunovaci císaře F erd1—_
nanda V. v Praze dne 9. září 1836 a je poutavo čísti dnes jména vyznamenaných
těch „českých“ rytířů, kteří jako svatý Václav neměli dáti zahynouti nám ni
budoucím. Jsou to: Karel hrabě Lengheim, Josef hrabě Schafgotsch, hrabě
Strackwitz, hrabě Trauttmansdorff, hrabě Žerotín, baron Baselli, svob. p. Do—
břenský, sv. p. Margelik, sv. p. Trrgautenbe ,.sv p. Vostrovec, Cecinkar rytíř zBir
nic, rytíř G_ersch,rytíř Hoch, rytíř z Kronenfelsu, rytíř ze Schw,arzcnfeldu rytíř
Widmann, rytíř z Wiesentalu, pán z Talowa, rytíř z Rosentalu a Zádubský ze
Schóntalu.
Veřejnost československá jistě by měla radost, kdyby nový řád — bude-li —
navázal na starou instituci státoprávní, aby i tímto způsobem bylo dokumentováno,
že náš stát není nic nového a snad proto odsouzeného k brzkému zániku, nýbrž
jen obnovením staré říše, ať už Svatoplukovy nebo Svatováclavské.
Psáno 1927.
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sv, VÁCLAV OSVOBOZUJE VĚZNĚ.
Freska v kapli svatováclavské na. Hradčanech.

Hold hraběte Šporka sv. Václavu.
Antonín Šorm.

Jedeme-li severozápadní drahou z Denisova nádraží od Prahy k Nymburku,
spatříme asi v polovině cesty, mezi stanicemi Celakovicemi a Lysou nad Labem
na levé straně v lese, téměř těsně u dráhy opuštěnou nyní malou kapličku a dvě
sochy andělů v popředí, velmi krásně tesané z pískovce. Již při zběžném pohledu
z vlaku zaujme nás tento milý zjev a bezděčně tážeme se, jak dostaly se tyto
výtvory opravdového umělce sem v tato tichá, měst vzdálená místa?
Abychom se s touto památkou blíže seznámili, musíme nahlédnouti do historie
panství města Lysá nad Labem vydané v Amsterodamě.') (Napsal Ferdinand von
der Rokos.) Tam nalezneme záznam pro dnešní dobu skoro jako pohádka zně
jící, z něhož v překladu bude nás zajímat dnes pouze historie poustevny, zasvě
cené sv. Václavu:

„... Hodinu od zámku Lysá, na silnici ku Praze, uprostřed lesa, na hranicích
panství lyského a brandýského, jest ke cti sv. Václava, království Českého pa

Eremitáž sv. Václava v lese u Lysé nad Labem.

trona, postavena poustevna, která jistě zaslouží od mimojdoucích býti navštívena &
prohlédnuta.
Kaple sv. Václava jest i s oltářem provedena z čistého kamene a napřed pro
ochranu před větrem a bouřlivým počasím jest opatřena krásnými velikými
okenními tabulemi.
.
Za kaplí jest cela poustevníka a za ní zahrada s kostelem. Za silnicí proti
kapli stojí krásná, do kruhu vystavěná a pěknými malbami vyzdobená budova,
kde pro zmíněnou kapli mimo poustevníka dobře dotovaní dva kněží, každý zvlášt—
ní obydlí a zvláštní zahradu mají.
Nedaleko od té budovy jest Ao loket vysoká věž s větrným mlýnem, vodotrys
kem, na každé straně s obydlím pro zahradníka a 25 stupni dolů vedoucími na
zahradu v rovině ve tvaru vejčitém, v_níž nachází se čtrnácte různých, pro okrasu
a pro vzhled umělecky vypracovaných soch, pět kamenných fontán s vodotrysky;
k užitku kněží a k osvěžení cestujících jest zahrada opatřena ovocnými stromy,
vzácnými plody, květinami, bylinami, z obezřetně péče J. Ex.,**) jakožto původce
a zakladatele této pěkné budovy, které i denně jsou rozmnožovány, kteréžto dobré
*) Pozoruhodno, že tato kniha byla vydána r. 1715 v Amsterodamu.
“\ Rozmnči uměnímilovného hraběte Šporka.
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a nádherné dílo Bohem k jeho cti a na věčnou paměť zakladatele nechť dětem

dětí jest požehnáno..

Ještě něco málo jest sděliti, že mezi místem a výše jmenovanou eremitáží sv.
Václava má býti zřízen kostel a nemocnice, v níž pro 12 chudých mužů a rovněž
tolik chudých žen fundace má být založena, jakož ipro jednoho kněze, který
těmto starým chuďasům denně mši svatou čísti a je kázáním povzbuzovati bude,
kde po vyčerpání sil svých mladých let ve světě na dále Boží milosti dosažený
věk ztráví tím, že bez ustání budou velebiti Toho, kdo jich Stvořil, Vykupitel a
Spasitel jest a bude.
0 svaté, ó vznešené, bohulibé předsevzetí! Tvoje sláva rozmnožuj se denně víc
a více, až na věk . . ."

Hrabě Špork, který českým svatým patronům velmi přál (s nemalým zájmem
_podporoval též svatořečení sv. Jana Nepomuckého), vzdal tedy také v kraji po—
měrně blízkém mučedništi svatov_áclavskémusvůj hold patronu země způsobem

originelním a důstojným. Litovati dlužno jen, že tato ojedinělá památka brzy po
smrti Šporkově zanikla. Podrobněji nás seznamuje s touto Šporkovou eremitáží
též bibliofilská kniha dra Jindřicha Benedikta, vydaná r. 1923 ve Vídni, kdež
o kapličce se píše na str. 293:
„V polovině 18. věku přešel hlavní ruch cestovní a dopravní mezi Lipskem
a Vídni na nově zbudovanou silnici Vídeň—Praha-Teplice, při čemž stará lipská
silnice ztratila na svém významu. Od přeložení poštovní silnice r. 1831; přes Nc—
hvizdy, Mochov a Sadskou úplně stará pražská silnice zpustla; stopy její označuje
kaplička svatého Václava s dvěma anděly. Silnice ta byla kdysi velmi živá, že
reklamy dbalý hrabě Špork při vstupu na území svého panství s tím také počítal
a postavil tam proto obdivovanou nádhernou eremitáž Její vznik padá do roku
1697.'
Malá kamenná kaplička s reliefem zavraždění sv. Václava, po bocích se
dvěma anděly v nadživotní velikosti; géniové šťastné a blažené smrti třímají
vrukou kamenné nádoby vpodobě umrlčích hlav, sloužících za lampy k udržování
věčného světla, což byl Šporkův oblíbený námět. Tyto spanilé, takřka vznášející
se sochy, nesoucí ještě stopy polychromie, náležejí k nejlepším výtvorům českého

baroku a prozrazují mistrnou ruku Braunovu. Za kaplí stála poustevna se za
hradou. Na druhé stlaně silnice, proti kapli, obývali dolejšek kruhové stavby dva
kněží, fundovaní tam kromě poustevníka. Hořejší pokoje byly určeny panstvu . . .“
Následuje popis zahrady a okolí. Životopisec Sporkův tu uvádí ještě následující
data o svatováclavské poustevně:

Každý z obou kněží dostával ročně 100 zlatých na hotovosti a 50 v natura—
liích, jako pšenici, chléb, hrách, sůl, máslo, sýr a ryby, 7 zl. na koření a světlo,
pak nádobí do kuchyně, 5 sudů piva a 20 sáhů dříví. Na mešní víno a voskové
svíce dostal každý z kněží 6 zl. ročně. Obnos tento nebyl ani tehdy zmenšen,
urodilo-li se dosti vína na zahradě, jehož výnos kněžím náležel. Kněží pak měli
povinnost obětovati denně mši svatou za zakladatele mimo pondělí, kdy obětována
měla býti mše za jeho choť, mimo středu a sobotu, kdy obětována mše sv. za
jeho dcery Eleonoru a Kateřinu. Den úmrtí měl býti každoročně oslaven zádušní- 
mi službami Božími s exhortou, pojednávající o všeliké marnivosti věcí pozem—
ských a o pravé blaženosti, neb o podobném thematu, začež se dostalo knězi po
dukátu. V tento den mělo býti rozdáno chudým 50 zlatých a chléb. Ve dni úmrtí
choti a dcer měl býti rozdán chudým chléb a IO zl. Kněžím a poustevníkovi dal
Špork důkladné instrukce. Na jaře r. 1735 byl instalován sem kněz P. Schlógel,
kterého doporučil hrabě Josef Vrbna (21.. prosince 17210. Po smrti zakladate
lo'vě byla svatováclavská poustevna rozpuštěna; kněží přeložení do Lysé za ko
operátory.
Nádheru eremitáže svatováclavské a Šporkův vyspělý smysl pro krásu umělec
kou, prozrazuje stará rytina „Svatý Václav v Lese", na níž v malebné up1avc po—
znáváme celou rozlohu svatováclavské poustevny u Lysé 1712.
Psáno 1924..
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Svatého Václava mají všichni rádi.
Palacký a svatý Václav.

Jak vážil si sv. Václava historik Palacký poznáváme z „Upomínek Fr. Em.
Velce“,který píše 0 schůzi r. I8l|7 v domě p. Václ. Veitha, když mělo se IOkO—
vati o al; sochách pro budoucí Slavín. Dostavili se: Palacký, Šafařík, Hanka a
Vocel. Vele se diví, s jakou houževnatou neústupnosti stál Palacký na tom, aby
sv. Václav a Rudolf II. z řady soch vyjmuti nebyli; ostatní tři páni odpírali
tomu ráznými důvody. (Sochou Rudolfa II. měla se patrně učiniti vládě jakási
poklona, jen aby krásnému a \lasteneckému podniku nepřekážela). Konečně ale
Palacký dosáhl svého, anť ostatní tři pánové po dlouhém a živém hovoru jenom
své piesvědčení obětovali.. L.itujeme, že tento rozhovor není blíže popsán. —
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Jak byly objeveny ostatky sv. Václava.
Jaroslav Hilbert.
Když bylo z restauračních důvodů nutno snésti nevkusný (pozdní) obal, jenž
oltář svatováclavský zahaloval, ukázalo se, že tumba oltářní, pod ním skrytá, jest
románská, to jest Spytihněvova, a že tady jsme tu na nejstarší, půdě chrámové.
Tento názor ale nebyl nikým přijímán. Kdo však znal Karla IV., jak se svou
vysokou modernosti spojoval úctu k tradici, usoudil však naráz: zde bude stopa
jeho piety. A architekt dómu Kamil Hilbert usoudiv tak, nikomu nic neřekl, za
vřel se s kameníkem do kaple, vlezl do tumby a dal muži rozkaz, prosekati do
hloubi kamennou desku, na níž stáli.
Po těžké práci se díra provalila. Hilbert sáhl rukou do tmy a nahmatal kov
-— rakev. Poslal pro kanovníka dra Podlahu, známého kulturního historika, a
nyní oba zamazáni a zaprášeni, leželi tu hluboko v tumbě oltářní na břiše a hma—
tali do temných hlubin. „Olovo", znělo zase Hilbertovo tvrzení. „Cín“, stál na
svém církevní učenec. .. Kameník, jenž se na to díval, myslil, jak později pravil,
že se páni zbláznili, neboť nerozuměl jejich sporu o olovo a cín. Vždyť, bylo-li
to olovo, byla rakev středověká a v tomto případu od Karla IV., byl-li to cín,
šlo o renaissanci, a sv. Václav byl sotva v ní.
Konečně však něco malého nahmátli a \y táhli úzkou dírou ven. Byla to destička
z olova a na ní vrytým gotickým písmem napsáno, že zde v rakvi jest hlína
z hrobu sv. Václava, jejž dal Kaiel IV. pře\ésti, a uvnitř že jsou jeho ostatky.
Nález byl učiněn, Hilbert vyhlál! Vzkázal nyní arcibiskupovi, že má hrob sv.
Václava a že prosí o rozkaz, co má dále dělati. Za chvíli přiběhl arcibiskupský
tajemník a vyřizoval: „Eminence vám vzkazuje, že teď vám dává volnost dalšího

ostu u.

P Karel IV. ukázal svou solidnost 1 tu: když totiž byla oltářní tumba zcela od
straněna, objevila se ohromná olověná rakev, a když byla otevřena ta, mezi zemí
— uprostřed rakve — uložena byla kovová schránka s kostmi sv. Václava. I tu
byla pak malá stříbrná deštička, a do ní opět vryt byl zápis o obsahu schránky,
námi již uvedený. Císař Karel přiložil pak tu svou intimní pečeť, & jest zajímavo,
že na ni nepsal se Karel, jako obvykle, nýbrž že užívá tu svého českého jména

— Václav.
Když snad po roce bylo vše zase hotovo k novému uložení, když byl hrob i ol—

tář upraven, bylo nutno ostatky dáti do nové schrány, a to se dálo u Hilberta
v bytu, jelikož bylo nutno schránku odborně zatěsnit. Před slavným uložením do
hrobu spal tedy sv. Václav svou poslední noc na zemi tu, a tehda pí. Hilbertová
zařídila to skvěle. V salonu na stole stály jeho ostatky, kolem bylo plno květin
a hořely tam svíce. Přišel jsem náhodou, vstoupil do pokoje, byl překvapen tou
slávou a bezděčně pohlédl na aranžérku.
„C0 chceš?" pravila však ona, „každého, kdo k nám přijde uhostíme, a sv.
Václavu by se to nemělo státi? Beztoho, chudinka, bůhví jak dlouho zase tam
bude pod zemí, než opět jednou uvidí svět!" ——
Glossa novinářova: Miliony katolíků, věrných svatému Václavu, učiní podobně

jako pí. arch. Hilbertová. Ve výročí tisícileté památky smrti sv. Václava shromáždí
se v dokončeném chrámě Svatovítském u hrobu svého patrona a ozdobí ho
mořem-svící a záplavou květin.
Psáno 1925.
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Lebka sv. Václava.
Em. Stránský.
Vešel jsem do salonu kanovníka dra Podlahy, a bylo mně, jako bych měl
padnouti na kolena. Na stole, pokrytém ubrusem, na třech rozestřených kor
porálech spatřil jsem, co jsem si tolik přál viděti: na stříbrném tácu tisíc let
starou lebku sv. Václava.
„Byli zde včera znalci, dr. Matiegka a dr. Hnátek, měřili, zkoumali a psali
protokol,“ dověděl jsem se. „Znalci oshodli se, že lebka náležela muži, starému
20— 30 let, který byl graciésního těla a úměrného, úzkého obličeje. Úplně jest
taková jako jiné lebky z doby pivního křestanství. O svém vyšetření podají oba
znalci vědecké pojednání, v němž, jak to bývá, probráno bude vše: tvar lebky,
švy lebeční, očnice atd. „Jak vidíte“ — pokračoval pan kanovník — „lebka sv.
Václava, která pro nás jest svatou relikvií církevní a skvostem národním, jest

Lebka sv. Václava.

barvy zahnědlé, má místa až do černa, snad od bývalých zbytků masových, mimo
dolní čelist jest překrásně zachovaná, také pět zubů zdravých má — mělať asi
všecky zuby, ale rozdány do kostelních relikviářů, jako ten kousek odříznutý,
darovaný do Olomouce chrámu sv. Václava. Očnice jsou kulaté, čelo pěkně
vyklenuté — a— vezměte si lupu ——
po stranách lebečných cože vidíte, co?"
„Vlasy," pravím, „zahnědlé vlasy!"
„Ano, vlasy! Tuhle ten jemný prášek a jako pepelové částečky, které stále z
lebky vypadávají, jsou buď zbytky mozkoviny nebo mozkových blan."
co to čtu nápis na lebce?"
Jest to řádka ze 17. století, černí napsaná: „Caput scti. ,Venceslai, martyris."
„A tyhle očíslované kosti a kostečky co znamenají?", ptám se dále.
„Jest jich celkem jedenáct, jsou to částky obratlů — jeden výtečně se hodí
k lebce — kostí ramenních, stehenních, část žebra a dle úsudků znalců jsou to
součástky téže kostry.“
jak to, že lebka svatováclavská se tak dobře zachovala?" vyzvídám.
„Neležela dlouho v zemi. Roku 1346 vyndali z hrobu lebku, r. 13/48 ostatní
tělo a uložili do kaple svatováclavské, r. 1366 dostavěné. S j,akou úctou si při
tom Karel IV. počínal, poznati ztoho, že ze starého hrobu shromáždil &do
zvláštní olověné truhly sebrati dal i všechnu hrobovou zemi ze starého román
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ského chrámu, v němž sv. Václav byl pohřben. Snad najdeme v této olověné
truhle ještě nějaké kostičky, anebo úlomky mausolea románského. Karel IV.,
veliký ctitel sv. Václava, dal zlatem obložiti lebku světcovu, vstavil na ni korunu
svatováclavskou, pořídil pro ni silně zlacený, reliefy a drahými kameny ozdobený
relikviář. sochu sv. Václava z ryzího zlata postavil na oltář,i stěny kaple vykrášlil
broušenými polodrahokamy, zlacenou maltou spojenými, se stěn kynulyr velké
obrazy, zlaté lampy, svítily — dojem při slavnostním osvětlení musil býti tak
velikolepý, jako v Karlštejnské kapli sv. Kříže.
Ale veliký otec měl nezdařené syny: Zikmund roztavil zlato na zaplacení žoldu,
vylámal destičky z relikviáře, korunu svatováclavskou vlekl s sebou v koženém
pouzdře na svých válečných výpravách. Kaple sv. Václava zesmutněla, husitskými
válkami prastaré poutě ku hrobu sv. Václava přestaly. Ale památky na sv. Václava
byly s velikou poctivostí a úzkostlivostí střeženy: drátěná košile, helmice, kopí,
meč, korunovační plášť brokátový, pečetě, mince, Parléřova socha svatováclavská,
zvon, žila celá slavná tradice svatováclavská, představující nám sv. Václava jako
nesmrtelného dědice země české a stálého jejího majitele, jako nejvyššího soudce,
smiřovatele, vůdce v bojích, mučedníka křesťanského, osobně statečného hrdinu,
státníka nevšední prozíravosti.
Ze své chudoby povstaly ostatky sv. Václava za arcibiskupa Sobka z Bílenberka,
který dal v kapli svatováclavské poříditi stříbrnou sochu sv. Václava, dva velké
stříbrné anděly a četné stříbrné svícny. Ta lebka pravděpodobně byla uložena
pod stříbrnou sochou svatováclavskou. Ale jako na zlato Karlovo přišla litice vá—
lečná, tak i stříbro Sobkovo pozřel také Mars: za válek Napoleonských všechny
kostely a kláštery musily do mincovny poslati své umělecké poklady. Lebka sv.
Václava dostala pak svůj brokátový polštářek, byla zahalena brokátovou. stří—
brnými filigránovými ozdobami pošitou látkou a byla uložena, dvojím nápisem
byvši opatřena, do relikviáře na hlavní oltář. A zde také v novém kovovém relikvi
áři Mockerově se těchto dnů našla. Oltář svatováclavský 'v kapli svatováclavské
prodělal své tři doby: zlatou, stříbrnou a- dřevěnou; ze staré velikolepé kaple
Karlovy zbyl jen stín, obrazy začuzené přemalovali, nejlepší polodrahokamy vy—
lámali, také požár vstrčil sem svůj ohnivý jazyk. Poutě k hrobu sv. Václava byly
zase obnoveny r. 1671 a trvaly z okolí pražského celý týden, lidé, majíce v mysli
starou slávu úcty svatováclavské, spokojovali se dřevěnou sochou sv. Václava. Ko-a
nečně našel se dobrodinec: nebožtík probošt Hora. A tak zase bude "hrob našeho
knížete poctivý a 'slavný; po způsobu náhrobku svatojjanského zřídí se stříbrná
tumba a socha sv. Václava, lampy, lebka sv. Václava dostane svůj vlastní nád—
herný relikviář. A tak zase zevní ozdobou obklopen bude svatý patron náš,
o něhož naši národní nepřátelé marně brousí si své jazyky. A jak lze doufati,
i kaple svatováclavská bude — s náležitou šetrností, ne moderně karlštejnsky ——
opravena. A tak se můžeme těšiti, že snad do otevření a spojení nového chrámu
se starým ikaple svatováclavská, největší chrámový klenot, nejposvátnější místo
pro cizince i domácí, zase ukáže se v odlesku své staré slávy.“
„Veřejně neukáže se lidu lebka sv. Václava?“
„Jest možno, že bude dovoleno, za sklem uschovanou, ji uctíti jako svatý
ostatek. Zatím do vědeckého prozkoumání mám všechny ostatky svatováclavské
ukryty v této železné, ohnivzdorné truhlici. Vyndal jsem je na stůl k vůli va
šemu podívání, ' řekl kanovník.
Sepjal jsem ruce. A hledě na lebku tisíc let starou, posvátné tradice, na
lebku na kterou Karel IV. a Arnošt z Pardubic s takovou úctou hleděli, pozo
ruje lebku, před níž miliony věrných Čechů na modlitbách klečelo, pOPIOSÍljsem:
„Dovolte, veledůstojný pane, abych směl se drahé svaté lebky dotknouti svými

nehodnými ústy."
A dostav dovolení, uctivě a vroucně, hluboce dojat, políbil jsem tu vzácnou,
přemilou kost. A odcházeje, viděl jsem v duchu ty nepřehledné zástupy lidu,
které by se na hrad pražský ubíraly, kdyby lebka sv Václava byla k veřejnému
uctění vystavena..
Když korunu svatováclavskou drží ve sklípku a za zamřížovaným oknem, at'
aspoň lebku sv. Václava všichni uvidíme!

Psánovroce1911.
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Blahoslavený Podiven, sluha sv. Václava, ve výtvarných
památkách ve Staré Boleslavi.
Prof. Michael Ludvík.
Podiven, jinak Podivín či Podivoj, byl pro svoji příchylnost a věrnost zvlášt—
ním oblíbencem sv. Václava a patrně něčím vyšším než v postavení sluhy. „Beatus
Podivinus, dilectissimus S. VVenceslai satrapa" , tak zmiňuje se o něm záznam
na starším zčernalém obrázku z mé sbírky. _—V kolika nejrůznějších posicích
a zaměstnáních vyskýtá se tento důvěrník našeho sv. knížete po jeho boku na
přečetných václavských obrazech! Zde v píůvodu sv. Václava nese chléb a dříví
zimou zkřehlé chudině, onde otepě chrastí na podpálení při pečení hostií, na
reliefech obrovských sudů ve sklepech mělnického zámku 1 na cechovním obraze
a korouhví vinařů přináší v putnách hrozny nebo přesypává je do kádí a lisuje
víno, jinde zase pomáhá kácet šibenicc nebo zasněženou krajinou jde ve šlépějích
sv'. Václava k noční pobožnosti atd. Není na četných olejomalbách, reliéfech, mě—
dirytinách, kamenotiscích nebo v barvotisku nic zvláštního, vidět bl. Podivena při
osobě sv. Václava v takovýchto nebo i jinakých ještě seskupeních.
Cennou zvláštností však je každé takové vyobrazení, kde bl. Podivoj vyskytá
se bez sv. Václava, sám. Tak ojedinělou motivací je olejomalba na stěně kapitul
ního chrámu svatováclavského ve Staré Boleslavi; zde neznámý autor představil
bl. Podivena, kterak v modravém oděvu sklání se v lese v křoví k zemi, chtěje
tam ve vykopané už jamce zakopat staroboleslavské Palladium. V pozadí je kostel
sv. Kosmy a Damiána a řada žoldnéřů, kteří bl. Podivína hledají a pronásledují.
——V podstatě tentýž námět jc freskou jasných barev v ambitu mariánského
chrámu ve Staré Boleslavi, komposice to akad. malíře Fr. Fišera z Prahy
Smíchova v r. 1925.
Ctitele kultu sv. Václava a s ním i bl. Podivena po vlastech našich jistě pře
kvapí nepatrně jen známý fakt, že na předměstí staroboleslavském při silnici
poblíže mariánského chrámu stojí od r. 1738 samostatná kaple bl. Podivena,
založena kapitulním děkanem Janem Flickem na místě, kde dle pověsti věrný
ten služebník, pronásledovaný k vůli pánů svému, byl oběšen. Ve svatyňce té
jsou dva velké obrazy z poč. 18. stol., na jednom vymalováno, jak bl. Podivoj
kráčí ve stopách svého vládce k noční adoraci, na druhém pak, kterak žoldnéři
pod dozorem knížete Boleslava I. vytahují na strom bl. Podivena, aby ho oběsili.
Na mědirytině v mých sbírkách bl. Podivín už visí na stromě oběšený, ruce
maje svázané Jeho hlava je osvětlena září 5 otevřených nebes, s nichž k chmur
nému skonu věrného sluhy, zavražděného již svatého knížete, plačky přihlížejí
andílkové. Nebeského zjevu se lekaje, rychlými kroky vzdaluje se ukrutný Bole—
slav s jedním zoldneiem Kromě svrchu zmíněného latinského nadpisu na mědi
rytince mé uvedeno dále: „Jussu Boleslai ex albore suspensus, triennio pependit
incorruptus, luminibus coelestibus Angelicisque ambitus; in Eccl. Metropolitana
Pragensi prope S. Wenceslaum quiescitf' („Na lozkaz Boleslavův na stromě byv
oběšen, po tři léta tam visel neporušen a obklopen světly nebeskými 1 andělskými;
odpočívá v metropolitním chrámu pražském poblíže sv. Václava.“)
Avšak nejen ve vlastní kapli bl. Podivena v Boleslavi Staré nachází se motiv
věšení oddaného tohoto průvodce sv. Václava; námět tento vyskytá sepřec ještě na
větším plátně kapitulního tam chrámu, ba dokonce ještě dvě malby s osobou
bl. Podivoje: předně, jak se ubírá zavátou cestou ve sněhových šlepějích za svým
pánem, a dále, kterak stojí bl. Podiven vedle sv. Václava, jenž se sv. Lidmilou
drží v rukou Palladium staroboleslavské a podávají je českému národu. Z toho
vidno, že kanovníci vzácně stařičkého tohoto města, „bolem oslaveného“, vedle
dávného kultu sv. Kosmy i Damiána a svatováclavského, nezapomněli v kapitulní
své svatyni ani na úctu bl. Podivena a pěstují ji. — Shromážděny zde tudíž
k mileniu sv. Václava — až na jedinkou moji vlastní starožitnost z kultu podi
venského — všechny pozoruhodnosti, jež Boleslav Stará chová památkou na bl.
Podivena, věrného společníka svatého našeho knížete, v.městě tom vykrvácevšího,
a záchrance staroboleslavského Palladia.
Psáno 1928.

'

%?

O tělesných vlastnostech sv. Václava.
MUDr. Antonín Wiesner.
Staří Slované náleželi podle zkoumání anthropologického, o něž se u nás nej—
více zasloužili profesoři Karlovy university L. Niederle a J. Matiegka, k plemeni
severskému, které vyvinuvši se původně v jihozápadním Rusku, rozšířilo se ——
a rozštěpilo — postupem času po celé Evropě. Vyznačuje se štíhlým tělem,
vyšší postavou, světlou (růžovou) pletí, světlými vlasy a modrýma očima. Ačkoli
již za mladší kamenné (neolithické) doby počalo hojné míšení různých národů
mezi sebou i se starším obyvatelstvem, udržel se přece nejčistší typ plemene
severského, podle docenta Pandlera, dosud ve východním Německu, Zejména pak
jihovýchodně od Východního moře.
První dějepisnou zprávu o tělesných vlastnostech stalých Slovanů v uvedeném
smyslu zaznamenal v 6. věku po Kristu řecký spisovatel Píokopios. Vylíčil je
jako urostlé a křepké a pokud se pleti a vlasů týče, „nejsou ani příliš bílí nebo
plaví, ani naopak zcela černí, nýbrž všichni jsou rusí (hyperythroi)".
Tyto vlastnosti severského plemene dlouho podrželi také západní Slované, totiž
Polabané, Lužičtí Srbové a slovanské kmeny, ze kterých se v nynějších zemích
československých vytvořil národ československý. Nejrychleji pozměnily se některé
vlastnosti, zejména barva vlasů a oči, následkem míšení se starším obyvatelstvem
právě u vlastního kmene Čechů, o kterých již v druhé polovině IO. věku napsal
španělsko--arabský spisovatel Al-Bekri: „Zajímavo jest, že obyvatelé Bojmy Cech)(
jsou pleti snědé a černých vlasů a že rusost mezi nimi je vzácná.
Zato o vládnoucím rodu českém (pražském) dlužno se domnívati, že uchoval
si tělesné znaky plemene severského, zejména vysoký vzrůst a rusé vlasy, déle
než ostatní lid český — patrně proto, že muži vcházeli zprvu ve sňatek se ženami
kmenů stejných vlastností. Zakladatelé panovnického rodu Přemyslovců byli
Libuše z kmene Čechů a Přemysl ze slovanského kmene Lemuzů. Na tom nemění
ničeho ani názor profesora J. Peiskera, který považuje Přemysla za čistokrevného
potomka skandinavských (normanských) vikingů (bojovníků), nebot tito vikingové
byli stejného plemene severského, jako staří Slované vůbec. Také pivní křestanská
knížata česká brala si za manželky ženy slovanské. Tělesné vlastnosti rodu kní—
žecího neměnily se patrně ani, když česká knížata začala uzavírati sňatky s němec
kými kněžnami téhož plemene severského. První učinil tak kníže Boleslav II.

(96—999)
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Že byl knížecí rod český původně typu světlého (severského), o tom svědčí
právě tělesné vlastnosti knížete sv. Václava (921—929), syna knížete Vratislava
& Drahomíry, neboť o sv. Václavu je známa prvá podrobnější zpráva písemná
s malířskou výzdobou. Je to „Život sv. Václava, knížete Českého", který sepsal
Gumpold, připomínaný v roce 981 jako biskup mantovský. Tohoto životopisu
(či legendy) zachoval se skvostný rukopis v knihovně woltenbůttelské, pocházející
z konce I 1. nebo začátku 12. věku, pořízený na rozkaz kněžny Hemmy nějakým
českým mnichem a ozdobený drobnomalbami nějakého zručného mnicha. V ru"—
kopise je vyobrazen kníže Václav, jak při hostině ve Staré Boleslavi podává
zlatý pohár mladšímu svému bratru Boleslavovi; sv. Václav, oděný v šat bohatě
vroubený zlatem, je vyobrazen rusovlasý a rusovousý, Boleslav také s rusým
vlasem (bez vousů), ze čtyř spoluhodovníků, patrně vladyků, jsou dva rusovlasí a
dva starší šediví.
Slované vůbec a Čechové zvláště byli jako každý národ zemědělský mírumi
lovní, žijíce spokojeně u krbu rodinného pod vládou rozvážných starešin. Na
prosto nebyli slabochy, naopak již nejstarší dějepisci (kronikáři) líčí je jako lid
udatný a bojovný. Zmíněný Al—Bekrinapsal o nich: „Slované vůbec jsou lidé
smělí a výbojní, a kdyby nebylo jejich rozdělenosti následkem četného rozvětvení
jejich rodů a rozptylenosti jejich plemen, 'ani jediný národ na světě by se s nimi
v síle měřiti nemohl."
Čechové ostatně byli též nuceni na obranu své země stále bojovat a zabezpečo
vat proti nepřátelům půdu. V takovém postavení byli i za vlády knížete Václava,
který vida před sebou nebezpečí maďarské a německou přesilu, docela státnicky
prozíravě postřehl, že pro další trvání českého národa je nezbytno přátelské vy
cházení s říší německou a úplné přilnutí ke křesťanství. Proto uznal Václav po
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platnost Čech německému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi, vévodovi bavorskému, a
věnoval se dalšímu šíření křesťanské víry. Poněvadž prováděl vlastně tutéž poli
tiku, kterou začali jeho předchůdci, strýc Spytihněv I. a otec Vratislav a ve které
byl nucen pokračovati bratr Boleslav I., je pravděpodobno, že příčinou nepřátel
ství proti sv. Václavu byla vlastně jen vládychfcivost Boleslava a jeho strany, ne
štítící se ani vraždy, jak se i později několikrát událo v rodu přemyslovském a
jak tomu bylo často i v panovnických rodech jiných států té doby.
Při vší své mírumilovnosti a zbožnosti osvědčil se Václav za krátké vlády roz
hodně jako muž silný, statečný a dobře tělesně vycvičený.
Bylo jistě známkou jeho osobní statečnosti, že když vedl válku s knížetem
zlickým, nabídl mu před vojskem boj (sedání) meči a štíty a také jej úspěšně
podstoupil.
Nemenší statečnost a chladnokrevnost ukázal sv. Václav v osudný den bole—
slavské vraždy. Podle životopisu sv. Václava, nalézajícího se v synodální knihovně
moskevské, liboval si kníže ve hrách na koni, patrně v kolbě, zápase jízdním.
Když byl dne 27. září 929 pozván bratrem do Staré Boleslavě k slavnosti
svěcení chrámu sv. Kosmy a Damiána, odebral se tam s celou zbrojnou družinou
— ale dovčděv se o zrádném úmyslu bratrově, chtěl ještě téhož dne odejeti. Tu
však Boleslav vyšed z domu (v hradě), domlouval mu, aby neodjížděl. „On pak
neodřekl jemu a nejel domů, ale vsedl na koně a začal hráti se sluhy svými na
dvoře Boleslavově." Spiklenci chtěli Václava zavražditi již při hostině po mši
téhož dne, ale v rozhodné chvíli nenalezli odvahy, nýbrž odložili vykonání činu
na zítřek, až se Václav bude ubírati z hradu do kostela na jitřní mši. Když pak
následujícího dne (28. září) pospíchal Václav na mši, setkal se v bráně hradní
s Boleslavem a chválil ho přátelsky jako včerejšího hostitele. Vtom vytáhl Bo—
leslav svůj meč a zasadil Václavovi ránu k hlavě, řka: „Tak tě chci dnes ještě
lépe pohostiti." Václav uchopiv jej, podvrhl jej a stál nad ním a řekl mu: „Co
jsem ti, bratře, učinil?"
*
.
Podle „Utrpení sv. Václava", sepsaného koncem IO. věku benediktinským mni
chem Vavřincem v italském klášteře Monte Cassino, „silou s nebes poskytnutou
jak on uměl zacházeti se zbraní, oblekem svým ránu zachytil a učiniv náhle
útok, nejen z ruky bratrovy meč násilně odňal, nýbrž i jej sama k nohám svým
mocně porazil — a odhodil meč (Boleslavův) od sebe." Teprve na pokřik Bo
leslavův, jako by on sám byl napaden Václavem, přiběhli sluhové Boleslavovi,
Cesta, Tyra a Gněvsa a napadli Václava, který, když již byl raněn, opřel se
0 dveře kostela, kde proboden mečem Gněvsovým padl k zemi. Potom — jak
víme, nastalo vraždění věrných přívrženců Václavových v Boleslavi i v Praze...
Psáno 1926.

.

Ol. Runtová.: Relief sv. Václava z r. 1830
na hostinci Františka Příhody v Kletečné u Humpolce.
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Přípitek sv.“Václava k archandělu Michalovi
v legendách svatováclavských.
Josef Obr.
Čtenáři svatováclavských legend jistě se upamatují na onen výjev, kdy sv.
Václav na posvícenské hostině u bratra Boleslava v den svátku sv. Kosmy a Da—
miána, byv upozorněn a varován před úklady, přece setrval při hostině a při ní
připil ve jménu archanděla Michala. O tomto přípitku mluví legendy svatováclav—
ské, dále pak kronikáři, kteří se šířeji zmiňují o životě a mučednické smrti
Václavově, kdežto jiné legendy o něm mlčí. Není uváděn shodně ve všech legen
dách a kronikách, ale v jádře popis přípitku, je stejný. Uvedeme přípitky, jak
následují: V legendě Gumpoldově, nazvané tak po Gumpoldovi, biskupu
mantuanském, je popis přípitku nejdelší. „Když bylo po stole, pozvedl se
(Václav), nalil vína do sklenice a oslovil všechny lahodné tímto slušného po—
zdravení pronesením: „Spasiž vás spása všechněch, Kristus! Kalich, jejž v ruce
držím, vypíti na lásku sv. Michaela archanděla, nikdo z vás se neostýchej, ctíce
láskou tou podle možností ducha jeho vznešenost, a prosme z hloubí srdcí svých,
kterékoli hodiny zákonem přírody vydrží konec našeho živobytí, aby ráčil býti
duší našich ochotným příjemcem a laskavým vůdcem do rajské blaženostil"
Hned pak po té řeči vypil a každému zvláště s_touž láskou a se sladkým po
líbením poháru k vypití podával“
V legendě Crescente fide christiana (Když vzrůstala víra křesťanská): „Ve
jménu svatého Michaela archanděla vypijeme číši tuto modlíce se, aby uvedl
duše naše k pokoji radování věčného. Amen."
V legendě Křišťanově, jež svým původem patří do let 992—9994, povýšeným
hlasem zvolal: „Ve jménu svatého archanděla Michaela vypijme číši tuto snažně
prosíce, aby duše naše uvedl k pokoji radosti věčné.Když jemu někteří věrní
odpověděli „Amen", vypil nápoj a políbiv všechny, do hostinské síně odešel.

Kosmas Ioú5—I 125 o piípitku nemluví.
U Dalimila praví sv. Václav: „Vypijme tu čieši na čest Michalu svatému, aby
naše duše přinesl ku království nebeskémuf' Hájek z Libočan udělal z věcí malé
kázání: „Přátelé milí moji, jezte, pijte a hodujte ve jméno Pána Ježíše se mnú
dnes, neb více zajisté s vámi pokrmu tělesného na tomto světě požívati nebudu;
zítra, dá—liPán Buoh, to jest u vigilijí svatého Michala, probošta rajského, pro
milost krále nebeského, jenž za nás všecky na svatém Kříži umříti ráčil, bratří
moji milí, smrt umučení mého trpěti budu a svatý Michal duši mú, když ji
z těla vypustím, Bohu mému, Pánu Ježíši Kristu, ji do života věčného odnese
a ohlásí. Protoži' z vás každý, vypite tento koflíček vína, pro milost Michala
svatého Archanděla, at vaše duše také donese do příbytku věčného“ Tento pří
pitek k sv. Michalovi vyskytuje se jedině v životě sv. Václava a není o něm nikde
zmínky v celé české historii, jak přesvědčivěukázal rakovnický prof. Jan Soukup
ve své úvaze „Přípitek o sv. Michalu“, jež vyšla samostatně v Praze 1903, ná-'
kladem Královské české společnosti nauk, jež, bohužel, zapadla jako její autor.
V onom přípitku tají se úcta k sv. Michalovi, jež u nás v té době byla velmi
rozšířena, jest historickou událostí a sv. Václav připíjí podle zděděných tradic
křesťanských, jež k nám uvedli sv. Cyril a Metoděj.
Svatý Michal se obyčejně zobrazuje, kterak ve vítězném zápase poráží pekelnou
obludu draka.
Týž symbol lze pozorovati i mezi starými freskami kostela sv. Jiří na Hradě
pražském. (Soukup, Přípitek, Památky alcheologické XIV.) O úctě sv. Michala
v Čechách svědčí 1 jeho vypodobnění na některých denárech Přemysla I. (1- 1230).
Jeho svátek 29. září byl svátkem zasvěceným.
Tato úcta byla u nás již v počátcích doby křesťanské a přinesli ji sv. Cyril
a Metoděj, kteří přinášeli k nám hlavně úctu světců jihoslovanských, jako sv.

Michala, Jiřího, Petra aj.
Je—li tedy úcta k sv. Michalovi takové starobylosti u nás, není nezajímavo
zjištovati, je-li i přípitek k sv. Michalovi v oné době historický. Toto zjištění
velmi záslužné a dodnes neoceněné jak pro historii, tak i pro lidovědu vykonal
Soukup ve své úvaze, o níž jsem svrchu mluvil, způsobem jedinečným, nebot on
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první z českých badatelů věnoval onomu přípitku pozornost, když druzí jej vše
lijak odbývali.

_

Připíjení bohům ve starověku není nijakou zvláštností.“Kdo se jenom trochu
obíral klasickou literaturou, ihned si vzpomene na tyto přípitky.
Avšak máme i doklad ze slovanských bohoslužeb. Tak v chrámě Svantovítově
na Rujaně pohanský kněz připil po žních Svantovítu na počest a podával píti
jiným. Zvyk tento se dostal i do křesťanské doby s tím ovšem rozdílem, že se
připíjelo ke cti Boha křesťanského a svatých. Tak zejména bylo obvyklé připíjeti
„na milost a lásku sv. Jana." Mezi Jihoslovany připíjení světcům, zejména ve
jménu sv. Mikuláše, sv. Jiří a sv. archanděla Michala, je obyčej pravidelný.
Že sv. Václav připil sv. Michalovi uprostřed posvícenské hostiny, nikterak nás
nepřekvapuje, protože věděl, že zakrátko umře a smrti se nijak nevyhýbal. V
předtuše smrti vzpomněl si na sv. Michala a tímto tradičním přípitkem, v oné
době dobře známým, vzýval sv. Michala o pomoc, aby v posledním okamžiku
stál u něho, aby byl přímluvcem jeho duši u Boha, a průvodcem laskavým před
soudnou stolicí boží. Za zmínku stojí, že také dodnes po posvícení druhého dne
bývá v kostele mše sv. za zemřelé osadníky. Sám se na to dobře pamatuji. Staro
bylý tento zvyk ukazuje k tomu, že i při radostech máme pamatovati na Boha
& nespouštěti s mysli onen okamžik, v němž nás odvolá na věčnost. Dokladem
toho je sv. Václav, který vzýval sv. Michala, průvodce duší na věčnost. A i časová
shoda je nápadná, ačkoliv z toho nechci nic vyvozovati.
Dne 27. září, v den sv. Kosmy a Damiána, sv. Václav ve Staré Boleslavi,
28. září jeho mučednická smrt a 29. září sv. Michala.
Pro historii má přípitek ten význam, že se skutečně udál, nebyl tedy od legen
distů vymyšlen a je zároveň dokladem pro lidovědu.

Psáno1927.

%

Nejnovější svatováclavské zvony.
A. Šorm.

Jako za doby Napoleonské byly naše chrámy ochuzený o zlaté a stříbrné
posvátné nádoby, tak za světové války oloupeny o své každému snad milé hu
dební nástroje -— zvony. Při tom vzalo za své-velmi mnoho krásných zvonů
barokových, vyzdobených reliefem svatováclavským. Ale jest nám velmi radostno
konstatovati, kterak zbožná mysl a štědrá ruka hledí tyto ztráty doplniti.
Při tom jest zvlášť to potěšitelné, že velmi mnoho zvonů bývá svěceno ke cti
svatého Václava, jako ochránce státu i patrona pokoje a míru. S jakou oblibou
jsou velmi často zvony svatováclavské pořizovány, nejlépe svědčí následující
tabulka zvonů litých během půlčtvrta roku v naší nejmladší, ale velmi zdatné
české továrně Buřil a Riss v Kuklenách u Hradce Králové. kde za tuto krátkou
dobu bylo ulito roo svatováclavských zvonů do těchto měst a osad:
Roku 192ú: Nové Hrady a Vranov.
Roku 1925: Hlušice u N. Bydžova, Hořičky, Nasavrky, Ohnišov, Pouchov,
Praskačka, Skála, Skořenice, Skuhrov, Včelákov, Nové Veselí, Všeliby.
Roku 1926: Česká Bělá, Družec u Kladna, Choceň, Chotoviny, Křelov na
Moravě, Lichnov pod“ Radhoštěm, Podhradní Lhota na Moravě, Mrklov pod
Žalým, Vel. Němčice, Ohrozim, Postupice, Přerov nad Labem, Radonice nad
Ohří, Týnec nad Sázavou, Václavice u Benešova, Žebrák.
Roku 1927: Bechyně, Bojanov, Černilov, Dol. Dobroně, Jasenná, Kozodírky,
Krucemburk, Bílá Lhota, Lupenice, sv. Magdalena u Třeboně, Mirotice, Levínská
Olešnice, Libřice u Cernilova, Onšov, Palupín, Pošná, Uhelná Příbram, Příbram
pod Sv. H., Rozdělov, Něm. Rybná, Skuhrov, Vilímovicc, Voda Odolená, Vožice Ml.
Roku 1928 v prvém pololetí: Batelov u Jihlavy, Dobřichov, Hořovice, Hum
polec, Chotěboř, Chotěborky, Jesenice, Jestřebice, Sv. Jiří u Chocně, Kopidlno,
Knířov, Ledeč nad Sázavou, Libšice nad Vltavou, Lochovice, Markvartice, Miletín.
Mšenec, Myslivo u Olšan, Napajedla, Olešnice na Moravě, Poděbrady, Pohání
u Tábora, Prosek, Ranná, Rzy Dlouhé, Sedlec pod Kaňkem, Skořice, Skuteč, Sla
tina, Stěžery, Strašín, Horní Studenec, Svatoňovice, Štěpánov, Kumburský Újezd,
Vysoké Veselí, Vranov, a Zhoř u Pacova. Všechny tyto zvony svatováclavské byly
popsány i jejich nápisy zaznamenány v „Našich Listech" 1928.

139

Medaille k šedesátinám dra A. Podlahy. světícího biskupa.

Medaille svatováclavské.
Karel Prochádra.
Ať již se rozhodne Spor jakkoli, zda sv. Václav či Boleslav I. razil u nás první
denárý, jisto jest, že po staletí na našich stříbrných denárech bývalý výbíjený
různé motivy svatováclavské. Býval sv. Václav zobrazován na denárech, jednou
vpoprsí, jindy v celé bohatýrské postavě, po druhé téz různé scény ze života českého
Abela, sv. Václava, po způsobu scén výskýtujících se na různých medaillích, bý
valy ražený, takže denárý naše lze čítati téměř i mezi medaille.
Na střížkách Jaromíra po prvé se objevuje jméno sv. Václava, poprsí sv.
Václava \'ýbíjeli ze stříbrných cánů po prvé pregéři na denárech Oldřicha, čtvrtého
syna Boleslava II. a Emmý. Od těch časů až k době plecháčů neboli brakteatů
na denárech českých přichází opět a opět sv. Václav na trůnu sedící, jindy na
koni. s andčlý, lisující víno, zavraždění sv. Václava, ve spojení se sv. Vojtěchem
& podobně.

„

Po dobč brakteatů Jan Lucemburk i Karel IV. na stříbrných parvech dávali
raziti pouze poprsí sv. Václava. tolikéz na (lukátech, vybíjeli sv. Václava v rytířské
postavě Václav IV., Vladislav II., Ludvík I., Ferdinand I. -— posléze Malýáš ll.
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Jubilejní medaille vydaná Výborem svalováclavským k r. 1929.
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V pravém slova smyslu svatováclavské medaille neboli svatostky u nás velmi
hojně raženy bývaly od dob papeže Sixta V., který první těm, kdož razí medaille
a konají určité dobré skutky, propůjčoval hojné odpustky.
Mezi svatováclavskými medaillemi v Čechách jsou památné zejména ony, jež
raženy byly v Římě a mají na sobě značku bud „Boma" nebo „vlčici". Dávali
je v Římě raziti zejména jesuité a sice pro poutní místa zvláště ve Staré Boleslavi,
na Svaté Hoře nebo v Klatovech. Staroboleslavská medaille na aversu má P. Marii,
na reversu krásně modelované zavraždění sv. Václava při okraji s reliefkem
vlčice. Klatovská medaille oválovitá, mosazná, na líci má obraz P. Marie Klatovské
a na rubu sv. Václava v bohatýrské postavě uprostřed dvou andělů se značkou
na okraji, vlčicí.
Vlčice tato je značkou proslulých papežských medaillérů minulých století Ha
meraniů. V rodě tom vyznamenala se i řezačka kolků Beatrice
Přichází častěji na medaillích i sv. Václav na líci a na rubu sv. Jan Nepomuc—

ký. Skvostná je inthronisační stříbiná medaille olomouckého arcibiskupa hraběte
Lichnovského a ještě vzácnější je cyrillský tolar se Sv. Václavem olomouckého
kardinála Schrattenbacha. Zajímavá je olověná medailka se sv. Václavem na koni
od ryjce K. Hófera (po ioce 1800), kterouž druhdy poutníci rádi připínali na
pláštíček poutní sošky mariánské. I na medailli z poutního místa Vranova je na
jedné straně krásné poprsí sv. Václava.
Pozoruhodný je i odznak pamětní na gooleté trvání biskupství pražského z r.
1873, jenž po jedné straně má sv. Václava v plné postavě. Obvzláště je cenná“
mosazná oválovitá medaille na jedné straně se sv. Norbertem a na druhé se sv.
Václavem se značkou GA — snad z dílny Pavla a Petra Seela v Solnohradě
(XVII. stol.;) z dílny té jsou asi i plíškovité mosazné medaile velmi pěkné práce,
jiež po jedné straně nesou Sličný obrázek P. Marie Staroboleslavské v rámečku
čtvercovém na baldachýnku, kolem okraje ratolístka olivová. Na druhé straně
je v rytířské podobě sv. Václav. s korouhví uprostřed dvou andělů. Takových
plíškových svatostek velmi mnoho vzniklo v arcibiskupské mincovně v Salzburku,
zvláště v XVII. století. Označeny bývají značkami PS, SP, zřídka P. Seel.. Často
jsou neoznačený. K těmto značkám druží se inezjištěné značky: CS, JS, (V.
Seiz v Pasově 1688—1706?) dále G.\, JÚ (Jakub Neuss, Jan Nagezann v Sol
nohradě). A tak bychom7dále mohli vypočítávati svatovácl. medaille, známézdílen
Keltnera, Šmakala, Pichla a j.., kteří pro různé spolky a družiny i k slavnostem
četné medaille razili se sv. Václavem obyčejně z cínu, bronzu 1 stříbra. V před
nášce své v Numismatické společnosti pražské vynikajíčí český odborník-B. Přibil
uvedl přes 65 starších svatováclavských medaillíí. Nemožno nám zde o všech, tím
méně podrobně, se zmíniti. Rada medailli svatováclavských obohacena je zvláště
skvostnou jubilejní medaillí od mistra Šeinosta, jež na jedné straně nese milého
vojvodu, na druhé straně chrám sv. Víta a je provedena ve zlatě, stříbře a bronzu.
K této officielní jubilejní medailli důstojně se druží i medaille bronzová od
mistra Šeinosta, jež byla ražena na paměť šedesátin světícího biskupa Dra A.
Podlahy, jenž jest předsedou Svatováclavského výboru. Po jedné straně jest po—
prsí nejd. p. biskupa, po druhé trůnící svatý vojvoda. Zajímavé je srovnání pojetí
sv. Václava na obou zde reprodukovaných medailích.
Psáno 1928.

Bronzová medaille sv. Václava z druhé poloviny 17. století.
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Obraz sv. Václava na hlavním' oltáři
ve farním chrámu Páně v Kyšperku.
Chríslián Sambach.*)
Svatý Václav ukazuje se v slávě, ozářený v nebeské skvělosti, v takém postavení,
jakým se jeho svatá ochotnost k vyžádání pomoci Nejvyššího ve všech našich po
třebách jeví.
Po pravici vznášejí se dva velcí andělé strážní. První 5 krvavým vražedlným ná

strojem a zlatým kruhem, mučednickými to odznaky; druhý s královským pra
porem, na němž hnědý orel v bílém poli. Tito dva andělé projevují své tajemství
plné udivení nad srdnatě přestálými mukami.
U pravé nohy světcovy vprostřed obrazu viděti opět anděla, jenž mocným po
hybem k patření na sv. serafa povzbuditi chce. Tímto andělem se vyznamenává
spěšné & rychlé přispění pravým ctitelům sv. Václava.
Po levé ruce téhož světce vidí se žezlo a říšské jablko s palmovými větvemi a
dvěma malými andílky, již chválu svatého pějí.
Nyní dochází na dolní, spodní část osob a jejich význam. Stálost a vytrvalost
v pobožnosti. Ta se vyznačuje podobou starce, který se o hůl opírá a vysoko
pozdviženou levicí důvěru k svatému vyznamenává; on se zdá při svém stříbro
šedém vlasu a vousu jistě při dobrém zdraví těla i při zdravých smyslech býti.
První to hlavní osoba.
Učiněný slib k uctění téhož světce představuje se v sličném mládenci, jenž
v poutnickém oděvu na kolenou klečí a úctu sepiatýma, na poutnické holi slože
nýma rukama a pozdviženým obličejem najevo dává. U jeho nohou leží zavřená
kniha a klobouk, pak růženec a šťavnaté hrušky má za pasem. To druhá hlavní
osoba.
Úplná, dokonalá důvěra v přímluvu světce v hodinu smrti — jest představena
sličnou, mladistvou osobou ženskou v plném květu, která na pohodlném loži celá
u vytržení pokojně umírati se zdá. Škapulíř jí visí na prsou a hořící svíce jest
v pravici její; u nohou spatřují se rozmanité léky co neprospěšné pozemské pro
středky a spěchající anděl strážný čís. 3 zdá se, že jí zvlášt' ku pomoci přispívá.
Třetí hlavní osoba.
Horlivé vzývání a přispění a pomoc světce v nejtrudnějších dobách představuje
se obrazem vzácného šlechtice s odkrytou hlavou a otevřeným listem, který sv.
Václavu s uslzenýma očima odevzdává. Čepice a hůl jeho leží na zemi a jeho
šlechtictví je vyznačeno zlatým řetězem a řády na prsou. Čtvrtá hlavní osoba.
Kajícnost hříšníka plna zkroušenosti, v němž hlas svědomí se probudil, vy
obrazuje se obrazem silného, jako od slunce osmahlého muže, který vražedníku
se podobá, okolo jehož ramenou se had vine a jemu. srdce v těle rozrývá, čímž
hrozná bolest povstává, kteráž se na něm vyjevuje, ačkoliv studem a hanbou tvář
zakrýti hledí. Duchovní toužebnost po nebeských pokladech a dokonalostech na
přímluvu sv. Václava. Ta se vypodobňuje postavou mladé, sličné paní šlechtického
stavu, a=nat klečíc, o veřeje se opírá, kudy se do chrámu světcova jde a pravicí
drží zapečetěný list do výšky; dychtivost, jakou ona vše toto vykonává, ukazuje
postačitelně toužebnost, aby na přímluvu sv. Václava vyslyšení došla.
Nyní v oblém obrazu zjevuje se sv. Ludmila v celé postavě nebesky proměněná,
též klečmo. Před ní leží několik kněh a vévodský klobouk český s palmovými
větvemi, a aby se její mučednictví vyznačilo, vznáší se anděl nad ní závojem, kte
rýmž zardousena byla, ji přikrývající. Na závoji viděti jest mnoho krve a kapek.
Celý obraz upomíná na slova eccli, 51, 10.: „Patřil jsem ku pomoci lidské
a nebylo jí"; abychom nedoufali v sebe, jako bychom byli spravedliví a dosta
teční mysliti něco sami z 'sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boha
že jest. 2. Kor. 3, 5., neboť „zlořečený člověk, kterýž doufá v člověka a klade
tělo za rámě své a od Hospodina odstupuje srdce jeho: ale požehnaný muž,

kterýž doufá v Hospodina a bude Hospodin doufání jeho". Jer. 17, 5. 7. Protož
my ne v koních, ani vozích doufejme, ale jméno Hospodina Boha vzývejme.“
Žalm 19. 8. Poněvadž ale dle žalmu 149, I. „chvála Hospodina budiž v shro
máždění svatých“.
") Autor oltářního obrazu v Kyšperku učinil sám popis obrazu roku 1780.
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Svatý Václav v českém umění výtvarném.
Ant. Matějček.

V českých dějinách není postavy, jejíž památce bylo by sloužilo české umění
výtvarné tak dlouho a tak oddaně, jako památce knížete- S\ětce Václava. Vý
tvarné umění bylo téměř po tisíc let nejvýraznějším vyjadřovatelem světcova
kultu, významnějším něž literatura, jež vydala literárně a historicky cenné plody
v podobě románských legend o světci, aby je v příštích staletích jen opakovala
a rozšiřovala s větší menší slovesnou dovedností. Výtvarné umění nalezlo v kultu
sv. Václava nevyčerpatelný zdroj umělecké inspirace a nebylo století, jež by ne—
sloužilo památce světce a jeho legendě a neusilovalo o jeho oslavení vývojově
hybnějšími prostředky výtvarnými. Postava sv. Václava měnila se v shodě s pro
měnou uměleckého nazírání na úlohu výtvarnou a probouzela se k novému a no- .
vému životu pod tlakem neumdlévajícího výtvarného chtění od počátku druhého
tisíciletí až po naše dny.
Působí jako projev vyššího řízení, že se víže nejstarší památka českého umění
výtvarného (nehledíc k architektuře) k osobnosti sv. Václava. Jest to opis latinské
legendy Gumpoldovy o sv. Václavu, psaný okolo r. 1000 písařem Čechem a ilu
strovaný malířem, který si osvojil vymoženosti dohasínající malířské mluvy ra
ného středověku. Malíř-mnich, jenž snad znal ilustrace legendy jiného znění, le—
gendy Křišťanovy, snažil se seč byl, aby podal živý obraz světce a objednatelky:
knihy kněžny Hemmy. Sv. Václav objevuje se tu v podobě knížete doby otonské,
v níž světec žil a jejímž příslušníkem také byl. Typ ten byl však brzy zapomenut,
neboť v památném Kodexu vyšehradském z druhé čtvrtiny XI. stol. jest podán
sv. Václav v hávu románského vévody a bradatý typus Gumpoldovy legendy jest
nahrazen nevýraznou bezvousou tváří. Nový typus platil i v století XII., jak do
kládá titulní list jednoho z rukopisů knihovny olomoucké. Dlužno litovati, že se
nezachovala žádná památka vztahující se k sv. Václavu z doby, kdy se přiblížilo
i nástěnné malířství v Čechách mohutným vývojovým rozmachem k výši umění
evropského. Ne-li v XI., jistě již v XII. stol. byly pokryty stěny památné basiliky
sv. Václava v Staré Boleslavi malbami líčícími život a smrt sv. Václava, neboť
nástěnná malba patřila z mnohých důvodů k nezbytnostem románského kostela,
& malířskou výzdobu na thema legendární dlužno předpokládati obzvláště tam,
kde i podřadný kostel sv. Klimenta byl vyzdoben cyklem vztahujícím se k životu
svého patrona. Zdá se, že se neobešel ani první známý pokus o vybavení portálu
románského kostela figurami v duchu a formě umění italského, bez postavy sv.
Václava. Mezi figurami rozrušeného portálu ve sv. Jakubu u Kutné Hory nachází
me postavu rytíře odčného v zbroj XII. století, a v ní lze spatřovati se značnou
pravděpodobností postavu světce shodnou s jeho vyobrazením na krásných dená
rech věku toho.
Všechny tyto projevy románského umění jsou vázány abstraktním chápáním
výtvarné úlohy a jakákoliv snaha o individualisaci postavy sv. Václava ve smyslu
realistickém byla jim cizí. Teprve výpady gotického umění na východ přinášely
se slohovou proměnou
vní podněty 1ealistické,nož ty se u nás neuplatnily před

druhou čtvrtinou Xtďstoletí.

Odpmídá nedostatku malířských a sochařských

památek z první čtvrtiny tohoto věku, že nenacházíme mezi zachovanými nástěn
nými malbami a skulpturami časné doby postavu sv. Václava; rytecké obrazy min
cí a pečetí nejsou plnou náhradou za ztrátu výtvorů umění monumentálního. Jen
v jedné z postav malovaných na triumfálním oblouku kostela v Krupce vyskytuje
se postava rytíře, již můžeme považovati za časný doklad hránění gotického typu
sv. Václa\a. Teprve umění Karlovy doby, dodavší kultu světce nového významu
náboženského, církevního 1 politického. byl sv. Václav a legendy o něm bohatým
pramenem inspirace výtvarné. Již v době okolo r. 131.0 se objevují ve dvou obráz
kových sbornících, v t. zv. Velislavově bibli a „obrázkové knize“ krumlovské
(nyní ve Vídni), rozsáhlé cykly líčí perokrcsbou život sv. Václava, v nichž se
uplatňuje prostředky běžnými tomuto druhu ilustrace goticky hovorný zájem
o ži\ot světcův. Zde již znamenáme zárodky typu, který vybudovalo pozdeji veliké
umění karlovské v typ na dlouhou dobu definitivní.
Kaple sv. Václava, již budoval Petr Parléř při nové kathedrále sv. Víta, byla
střediskem vzrůstajícího kultu světce a výtvarné umění nacházelo tu všechnu pří—
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ležitost k svému uplatnění. V době okolo r. 1370 vytvořil tu Parléř v kamenné
soše sv. Václava své dílo mistrovské, jež se nám stalo pro svou krásu dvojnásobně
svatým. Sv. Václav vtělil se tu v postavu gotického rytíře poslední francouzské
módy a nabyl oživení šťastným zkřížením probouzejícího se realismu novodobého
s gotickým idealismem. V této nové podobě objeví se sv. Václav mezi českými
patrony na mosaice jižní předsíně chrámové, v triforiu zařadí světce do galerie
českých patronů některý spolupracovník Parléřův. Než-v kapli dostalo se asi
tehdy výrazu i legendě svatováclavské. Dnešní veliký cyklus, malovaný na stěnách
kaple v XVI. století, byl asi náhradou sešlého cyklu z Karlovy doby. Cyklus
takový došel nás, žel, že téměř zničen nejapnou restaurací minulého věku, na
stěnách schodiště veliké svatyně karlštejnské, kde neznámý malíř uplatnil svou
tvůrčí vůli v míře, již znamenáme již jen v důležitých malbách emauzského
, kláštera.
Parléřův typus sv. Václava vítězí v 70. letech nad typem, na němž pracovali
dotud iluminátoři i malba monumentální (mistr Theodoricus) a ani malíři
konservativního směru, jakým byl na př. malíř votivního obrazu biskupa Očka
z Vlašimě, neodolají jeho půvabu. A tehdy vzniká asi pratyp deskové polofigury
sv. Václava, jejž známe z pozdějších kopií.
Karlovský kult sv. Václava obrážel se ve výtvarném umění až do husitských
válek, jež přerušily násilně na desítiletí jeho vývojový běh. V době obnovy objevuje
se sv. Václav _vikonografii znova; oslabení kultusvatých, jež způsobilo husitství,
nepotlačilo zájmu o světce, jenž zůstal drahým i straně podobojí. Jeho postava
zdobí desky arch, iniciály knih i stěny kaplí a chrámů, ale již v podobě pozdně
gotického rytíře &karlovský typ sv. Václava podléhá aspoň v ústrojí změnám
módy, .na něž reaguje citlivě umění pudů realistických. V XVI. století, kdy již
počínaly k nám pronikali vlivy renaissance, a to prostřednictvím německým, měnil
se goticko-národní typus světcův kvapem. Nebylo možno uchránili jej, když vni
kalo německé pojetí sv. Václava dřevoryty z okruhu grafiků maximiliánských
a když ruka německého mistra pokryla okolo r. 1520 stěny svatováclavské kaple
umělecky významným cyklem. Tato nová, hrubým realismem“německo-renaissanč
ního střihu zlidštělá a zevšednělá tvář, dala se v kapli i v soutěž s oduševnělým
dílem Parléřovým, bronzovou sochou sv. Václava, již ulil r. 1532_ v Norimberce
Hans Vischer.
V zajetí renaissančního realismu tkvěla podoba sv. Václava až do XVII. století
a teprve barokní umění počalo usilovati o nové zduchovnění typu, a to — což
jest pro podstatu baroku charakteristické — s patrným ohledem na typus gotický.
Protireformace, hledající historickou oporu v českém středověku, podporovala
tu bezděčně sblížení svého umění s gotikou, s níž sdílel barok Spiritualismus,
obnovující vládu pomyslnosti nad životem hmotným. Barokní obnova kultu sva
tých přinesla také posílení úcty k národním patronům českým. Sv. Václav, kníže
a mučedník, stává se znovu nejmilovanějším světcem českého baroku a jeho uctí
vání může býti jen na chvíli oslabeno kultem sv. Jana Nepomuckého. Ale i ten
uvádí mysl nejširších vrstev národa do gotické minulosti české. Již na sklonku
XVII. století, když se české umění počalo zdvíhati z ochlablosti tragických desíti
letí války třicítileté, poutala k sobě postava sv. Václava výtvarné umění znova.
Karel Škrěta a jeho čeští následovníci, Italové i Němci v Čechách činní, zpodob—
ňují světce a líčí události z jeho života na oltářních obrazech v dramaticky po
hnutých komposicích, v živém zápolení světla a stínu 'na postavě naturalistický
viděné. Ve svatováclavské legendě najde každý něco, co hoví jeho uměleckému
zájmu; světcův život v Bohu, hrdinství vévody i tragický pád mučedníka poskytují
mnoho možností k podání obrazu mravoličného, poesii mystiky obestřeného, nebo
i extasí schváceného. Petr Brandl vybaví světce ze syrového naturalismu Škrétova,
zprostí jej iVVillmannova drásavého efektu mučednického a převede sv. Vác—
lava do sféry produševnělého pathosu barokního. A na konec dodá světci lehký
štětec Reinerův chevalereskní, romanticky nadsazující podobu barokního voje—
vůdce.
A již jsou tu i sochaři, kteří vtělí postavu sv. Václava v kámen, oživený vý
razným pohybem barokního tvaru. J. J. Pendl snaží se poctivě o formální ukáz
nění své hmotné figury (vinařský sloup při kostele křižovníků), záhadný Octa
vian postaví na Karlův most sochu světce nedoceněné krásy plastické (nyní v mu
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J. v. HELLICH: SVATÝ VÁCLAV TĚŠI SIROTKY PLAČÍCÍ NA HROBÉ RODIČU.
Oltářní obraz ve Starém Kolíně.

ČENĚK VOSMÍK: ..BLANIČTÍ RYTÍŘ[."
Návrh na památník odboje 1918.

seu města Prahy). V okruhu vlivů Brokoffů a Matěje Brauna nabude barokní
typus světcův krajního produševnění, jehož nepozbude zcela ani v řemeslné pro
dukci dobové. Od druhého desítiletí 18. století produkují kamenické a řezbářské
dílny ony nesčetné sochy svatováclavské, jež se objevují v družině českých patronů
pod morovými sloupy, na kašnách, při cestách, v architektuře mohutných oltářů,
& do konce století neumdlévá práce, jež nachází živý ozvuk 1 v umění lidovém.
Barokní typus sv. Václava přežil v ochahlé práci dílen kamenických i řezbář
ských zánik slohu, jenž mu dal život. Klasicismus a akademický elektismus, jenž
se uvázal ve vládu nad uměním na počátku století 19., nehledal vztahu k světci,
zato však nacházel klíčící romantismus, živený silnými náboženskými vzněty, v
oblasti české legendy látku vítanou. Romantické hnutí, pohlížející s láskou do
minulosti, nenašlo v ní jen vděčnou látku historickou, bylo jímáno iuměním
vroucí citovosti středověké. Německý nazarenismus nabýval tak na české půdě
národního přízvuku, jenž zesílil zejména, když ujal se vlády nad pražskou Aka-t
demií umělec jemného výtvarného citu František Tkadlík. Jeho „Sv. Václav na
modlitbách" jest nejcennějším plodem nazarenského chtění & zároveň již pro
jevem úsilí, které směřuje nevědomě k obrazu historickému. Od čtyricátých let
začíná býti chápán sv. Václav jako osobnost historická, k níž probuzený národ
pohlíží jako k svatému symbolu své zašlé národní velikosti. Maluje—li r. 18á8
mladý Josef Manes na prapor národní obrany královéhradecké, jest to znamením
historismu, jenž se stává hybnou silou v národním zápasu 0 svébytnost kulturní
i pOlitickou. Úcta k sv. Václavu srůstá v té době s idejemi národními a není to
již jen zbožná mysl, jež hledí náhradu za zničeného sv. Václava na Karlově mostě
v Bóhmově soše, tesané podle návrhu Fůhrichova (1858). Legenda svatováclavská
dovolala se výtvarné interpretace iv „historické" škole Rubenově, než teprve
dozrálý Josef Manes dal jí v návrzích dveří karlínského chrámu,. čím jí byl po
vinen kulturně obrozený národ. Tehdy již doznčly poslední ozvuky českého naza
renismu a národu, bojujícímu již o svou politickou svobodu, tanul na mysli
spíše sv. Václav národní, vůdce a vládce, než zbožný sluha Páně a mučedník.
Tklivá invokace: „Nedej zahynouti" zní z úst českých vzdorem a bojovnou od
vahou a již přichází umělec, jenž sblíží postavu sv. Václava důvěrně s národem.
Mikuláš Aleš zrekapituluje ve svém bohatém díle svatováclavskou typologii od
11. do 18. století, a vpíše ideální obraz světcův do mysli a srdcí všech. Nikoli
kreslíři náročných kartonů a malíři historických obrazů, Aleš to byl, jenž pozdvihl
postavu sv. Václava na prapor naděje, vlající živě nad hlavou národa. Jest to duch
Alešova pokolení, jenž prolne životem posléze i mohutnou hmotu Myslbekova po
mníku sv. Václava, pod nímž zazní invokace svatováclavského chorálu již věštec—
kým zvukem v podvečer blízkého osvobození.
Psáno 1927.

Biskup J. Valerián Jirsík svatému Václavu.
J. Šafránek.
Když vláda odmítla veškerou pomoc ke stavbě českého gymnasia v Českých
Budějovicích a všechny nabídky a podpory biskupa Jirsíka, dal se tento sám
na jaře r. 1868 do stavby, podporován jsa pouze nadšením lidu českého. jihu.
Při položení základního kamene ke stavbě kostela sv. Václava a čes. gymnasia
s dojímavou řečí odevzdal biskup podnik svůj pod ochranu sv. Václava „jsa
té naděje, že bude spočívati požehnání na školách i na mládeži, která se bude
v mateřské řeči učiti nejen vědě, nýbrž idobrým mravům.“ — Ještě během
stavby byv dotazován, postaral-li by se o místnosti pro případ, že by nebyla bu—
dova hotova, odpověděl, že„s úplnou jistotou o to se postará, byt i svou resi—
denci musil obětovati".

%

Svatováclavské hudební marginalie.
Jindřich Pihert.
Právě tak jako v umění slovesném i výtvarném, nalezneme i v naší hudbě ne
jedno dílo, které ku sv. Václavu nebo k myšlenkové sféře, jež obestřela jeho
postavu, má přímý nebo nepřímý vliv. Přímo k němu jako světci odnáší se
chorál svatováclavský, vedle „Hospodine, pomiluj ny“ nejstarší památka české
hudby. Nehodlám se zde arci zabývati nějak monograficky touto skladbou,
jejíž původ, nedost nijak ozřejmený, klade se do 13. století; ani o významu, jejž '
nabyla, jsouc vlastně do dob husitských jakousi písní státní a národní hymnou,
ani sledovati její další osudy. Vzpomínám jí zde jen jako chrámové písně, kol
níž seskupovaly se všechny tužby a snahy našeho národního obrození, po osvo—
bození tělesném i duševním, po samostatnosti vnitřní i vnější.
Čím nám byl chorál svatováclavský v době světové války, kdy k němu jsme
upírali naděje na příznivý pro nás výsledek tohoto gigantického zápasu národů,
je ještě príliš v čerstvé paměti, než aby b\lo nutno to připomínati. Ovšem tato
věky posvěcená melodie, u jejíž kolébky stál prý Notker Balbulus, je svým
rázem a spádem, svým hudebním i výrazovým uzpůsobením schopna, aby všech—
ny tyto vzněty a vzruchy mohly do ní býti vkládány. l ení pak divu, že žádná
z pozdeji vzniklých duchovních písní, adorujících patrona české země ani zdaleka
nedosáhla její obliby.
Se světeckou prestiží sv. Václava souvisí, že byly k jeho cti složeny četné mše
a také gradualia, offertoria, hymny, připínající se k oběti novozákonné. Nedávám
se raději do jejich výčtu, neřku—liocenění, doufám však, že nechybím, učiním-li
z několika skladeb toho druhu, které znám, analogický závěr na jejich gros a
řeknu-li, že skladatelům jejich daleko více na mysli tanul sv. Václav, muž sice
zbožný a povahy mírné i ukázněné, ale vždy'bohatýr jasný, skvělý „kníže náš",
než mučedník, pro víru svou pronásledovaný a vražděný. Nemohu si však odepříti,
abych neupozornil, že již na př. Brixi má slavnou mši „in honorem scti Vence
slai“ a že od J. L. Zvonaře je Ad offertorium „Svatý Václave, vévodo české ze—
mě" plo smíšený sbor a orchestr, počínající charakteristicky táhlým jakýms za
dutím v polnici. Týž otiskl také ve svých „Hudebních památkách českých“ „Píseň
sv. Václava" a mezi jeho rukopisy, chovanými v Umělecké besedě je i „Sv. Vá
clav“, staročeská legenda ve třech dílech z kancionálu svatováclmského vyňatá a
pro smíšený čtyř—aDšestihlasý sbor upravená". Působení J. L. Zvonaře jako osla—
vovatele sv. Václava přivádí nás k české hudbě novodobé. Je jen zjevem přiroze
ným, když žák Zvonařův Karel Bendl harmonisuje chorál svatováclavský, upra—
vuje ho zároveň pro účely praktického sborového zpěvu, již imimocílkevního.
Od něho je pak jen krokkkskladatelům moderním, kteří věnovali nejpopulárněj—
šímu českému svatému samostatné piáce sborové, representují je velmi skvěle
Jindřich Jindřich a J. B. Forstei, kteří oba komponovali Sládkův hymnus „Svatý
Václave“
O tom, jak nejen vokální, ale i instrumentální hudbě absolutní dal svatováclav-.
ský chorál podněty tvůrčí, svědčí tři vynikající díla. Na jeho podkladě buduje
Josef Klička jednu ze svých nejlepších koncertních piec pro královský nástroj,
„F antasii pro chorál svatováclavský“,_ušlechtilých i skvělých rozvojů hudebních,
kouzlem posvátné legendy prodchnutých. Antonín Dvořák synthetisuje ho ve své
geniální koncertní ouvertuře „Husitské", grandiosním způsobem s válečným cho
rálem husitským „Kdož jste boží bojovníci". A modernista Josef Suk vyvíjí
z něho svoji hlubokou „Meditaci“, jež do nejkrásnější i nejjímavější řeči hudební
jak mohla vyvříti jen zúzkostianadějí ducha českého ve světové válce jako by
překládala a k všelidskému symbolickému významu zmocňovala mešní oraci dne
mučedníka a dědice české země, slavící jeho povýšení mučednickou palmou z kní
žetství pozemského do slávy nebes a prosící o jeho přímluvu v prolivenstvích.
V české opeře a symfonické básni sice sv. Václav sám nikde se neobjevuje. Přes
to však i sem zasáhl jeho vliv, ovšem ne jako uznaného světce, nýbrž jako postavy
české báje, jako vůdce komonstva, rytířů blanických. V blanické scéně Fibichova
„Blaníka" má svého, ovšem důstojného zástupce v Oldřichovi z Rožmberka, ve
Smetanově stejnojmenné symfonické básni rozpouští se a mizí ve voji těch, jež
lůno české země budí k své záchraně. Ale idea jeho, jejímž lapidárním výrazem
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jsou slova: „Nedej zahynouti nám ni budoucím" hlasně zní tu v každém tónu.
Idea tato, domyšlená ve svém významu pacifistickém k pomyslu věčného vlání
života, je i podkladem Janáčkovy symfonické „Ballady blanické“, která čisté a
důvěřivé zanícení prosté i mystické, jimž dýše stejnojmenná báseň Vrchlického,
mění v hudbu jemného, osobitého impressionistického kouzla.
Skladbou tou ocitáme se již v žijící přítomnosti a mohu jí prozatím ukončiti
tento letmý a předmět svůj jen v nejhrubších rysech naznačují náčrtek. Je však
iz něho zřejmo, že umění hudebnímu přinesly ideje, kterými legenda ilidová
pověst obestřela a zvýznamnila postavu světcovu, četné iplodné podněty, které
vedly k vytvoření uměleckých děl neobyčejné ceny i rozmanitého rázu. Niterná
síla těchto idei není však a nebude dlouho ještě vyčerpána a přes protináboženský
a protiromantický směr dnešní doby vrátí se v koloběhu látek k novým reinkar
nacím v nejnetělesnějším umění. Blížící se jubileum poskytne tu i vnější příčinu.
Psáno 1927.
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Faksimile první strany „Svatováclavských novin" z r. 1848.
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Ke dni sv. Václava.
Dr. Josef Pekař.
Vzpomínám svatého Václava roku 1918. Ubíral jsem se od Turnova vzhůru
přes hodinu cesty k farnímu kostelu, k němuž pnslu51 mé rodiště, k J enlšovicum
kde ohlášena byla slavná mše svatováclavská, mše za český národ. P.osvátnost
dne icíle mnohonásobila se radostným rozčilením, jež vzbudily zprávy ráno
došlých novin, zprávy, jež přinášely sliby, ano jistotu brzkého vítězství. Sensační
úvodník vůdčího listu vídeňského: „Zaclržte dech, abyste lépe slyšeli! Ted mluví
dějiny! Brzo zvíme víc. . . jde o nový obraz Evropy . . . !" vše to zaplašilo poslední
pochybnosti skeptika a stlalo cestu k tomu horskému kostelu, poslednímu české—
mu kostelu na starém jazykovém pomezí, smělými nadějemi — tak smělými, jak
je česká hlava mohla pojmouti od dlouhých staletí. Nedivme se, že mše v Jenišo
vicích byla pravá „missa solemnis"*) — byla jí ostatek nejen zdařilostí zpěvu a
hudby, od let v kostele tom proslulou, nejen hromadnou návštěvou farníků, ale
i okázalou pietou jejich. Nezapomenu těch vážných řad sedláků & dělníků,
černě oděny'ch po galeriích postranních, slyším, jak slavně se nesly prostorou
chrámu naše národní hymny „Svatý Václave" & „Kde domov můj .
Den svatého Václava roku 1918 byl mým 28. říjnem. A je-li dovoleno od
dojmů slavnostních přejití bezprostředně k nížinám života, povím ještě, že po ná
vratu s vyhlídkových výšin jenišovických našli jsme doma pražské noviny a mezi
nimi úvodník pana Kische v „Bohemii“. Psal ku podivu o návštěvě u nás na
Turnovsku, o prohlídce hradu Valdštejna a zachytil se několika veršů staré
německé básně Ilalmovy, tam v malém hradním museu vyvěšené, ,Dub a lípa“.
Je to báseň, jež se přimlouvá Vioucími slovy za dohodu Čechů a Němců. A na
těch verších právě vybudoval Kisch svůj úvodník:
Drum seid wie die Baume!
Vergisst den alten Groll!
Und reichet euch die Hánde
versóhnt und liebevoll!

Česky asi:

Buďte jak ty stromy.
Ustaňte v starém boji
a podejte si ruce
v lásce a pokoji!

Cta to, pomyslil jsem: Teď již opravdu není pochyby! Vyhráli jsme! —
Psáno 1919.

*) Misa solemnis: slavnostní mše.
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První umělecký dojem Jiráskův ——
socha sv. Václava
v Jaroměři.
Kdyz mistr Alois Jirásek po prvé na fasuňkovém voze blíží se od Náchoda přes
Skalici k Jaroměři, líčí ve svých „Pamětech“ své dojmy takto:
.Před námi Jaroměř a v jejím blízkém sousedství Josefov. Tam starobylý
kostel nad městem, tu prostá věž nad spoustou přimočarých, červených hradeb.
Nač jsem dychtivě čekal, byl sv. Václav na koni vytesaný z kamene, nad jaroměř—
skou branou. O té soše jsem už předtím slýchal, i o hřebci na kterém světec
sedí. Číhal jsem na kraji skoro na samém voji, klk jsem natahoval, když vůz.
hrkotal branou do města. Tu byl asi můj první mocnější dojem sochařského díla,
když ve výši nade mnou zjevil se jízdecký kůň a na něm svatý vojvoda. Bylo to
všechno životnější nežli těch několik soch v hronovském kostele ze dřeva vyřeza—
nýchabílou barvou natřených. Ovšem dětské oči! — Když jsem po letech zase sv.
Václava nad jaroměřskou branou shlédl, vypadal jinak. Sice se nezměnil, ani jeho
kůň, mé oči však, kteréž za dětství asi viděly,co sochař chtěl, a po letech pak, co

skutečně vytvořil.
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Z prvního století stavby
nynějšího chrámu svatovítského 1572-1578.
Jan Herain.

Položení základu ku stavbě velechrámu sv. Víta stalo se 21. listopadu IBM;
slavnostním způsobem za přítomnosti slepého udatného krále Jana Lucembur
ského a jeho synů Karla IV. a Jana, a nově jmenovaného arcibiskupa Arnošta
z Pardubic. Stavba chrámu svěřena Matyáši z Arrasu, mistru francouzskému, jejž
Karel IV. povolal z Avignonu, tehdejšího sídla papežského: Po smrti Arrasově
(r. 1352) pokračoval ve vedení stavby mladistvý, 231etý mistr Petr Parlér, syn
stavitele Jindřicha z Kolína nad Rýnem. Po Petru Parléřovi převzal řízení
stavby syn jeho Jan čili Hanuš, který zemřel r. Ilioů.

V době husitských bouří a dalších pohnutých dobách našeho národa nastalo
přerušení stavby chrámové, jež s nepatrnými výminkami potrvalo až do naší doby,
do let šedesátých.

Jos. V. Hellich: Vidění v chrámě sv. Víta.

Předeslav toto, přešel přednášející k vlastnímu jádru své přednášky, jež se
nesla k době od r. 1372 do konce r. 1378, z kterýchžto let jedině zachovaly.
se nám podrobné účty o vedení stavby chrámové.
.
V těchto starobylých listinách, nalézajících se v archivu kapitoly svatovítské
nalézáme množství cenných příspěvků ku poznání kulturní historie stavitelského
umění v Čechách v druhé polovici IA. století.
Především shledáváme v podrobných těchto účtech vedených kanovníkem On—
dřejem Kotlíkem přesné údaje o platech osob při stavbě zaměstnaných. Na
prvním místě každého týdenního výkazu nalézáme Parléře „mistra díla", jenž
dostával týdně 56 grošů. Plat to velmi slušný u porovnání se mzdou zedníků,
kteří dostávali 3 groše týdně. Dostával tudíž mistr 18kráte více. Dnes, když se
platí zedníku průměrně 1 zl. [.o kr. denně, byl by 18násobný obnos tento 25 zl.
20 kr. denně. Kromě toho dostával „mistr stavby“ každoročně „zimní a letní
šat“, jakož i 2 kopy grošů na palivo. Mistr Parléř však vedl mimo to ještě stavbu
mostu Karlova, kaple Všech Svatých na Hradčanech a kostela sv. Bartoloměje
v Kolíně. Z toho patrno, že příjmy jeho byly neobyčejně znamenité.
V týdenních výkazech shledáváme se s četným štábem mistrových spolupracov—
níků a jsou to zejména polír, tesařský mistr, kovářský mistr, strážný čili kustod

a sluha „hutný".
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Ředitel stavby kanovník Beneš z Vaitmile dostával půlletně 6 kop grošů. „No
tářem“ stavby byl zmíněný kanovník Ondřej Kotlík, jenž měl plat [. kopy grošů
půlletně. Polír dostával týdně 20 grošů v letě a 16 grošů v zimě. Mimo to občas
dostával mimořádné přídavky jako 30 grošů na kožich, nebo za ukončení jisté
práce „finale a zpropitné“ 80 grošů a jednou též obdržel 30 grošů „na veselku“.
Kustod Viceních měl 6 grošů týdně a šat zimní i letní. Skromněji byl placen
„hutný", jenž byl jakýmsi poslíčkem při stavbě. V zimě dostával týdně 3 groše
a v letě [; groše. Tesař, jakožto jedna z důležitějších osob při stavbě, dostával 16
až 20 grošů týdně. Tesařovi pomocníci, jichž bylo [; až 6, měli 3 nebo 2 groše
týdenního platu.
Vynikající osobou \e stavebním personálu byl kovář Semenec, jenž byl placen
podle vykonané práce a musil si sám vydržovati 5\é tovaryšstv.o Kovář Václav mimo
drobné práce stavební d0\edně vyráběl umělé kiíže, svícny a různé příkrasy sta
vební, z nichž se nám zachovaly ještě některé vzácné památky.
V roce 1378, kdy zemřel Karel IV., vázla stavba a často se nalézají v účtech
tyto poznámky: „v huti nikdo", „není kamene" ——a jednou dokonce: „není

penez...

Velice zajímavé zprávy se dočítáme ve zprávách ze srpna 1372, když se osazo
valy drahokamy ve zdech kaple Svatováclavské. K této práci bylo zapotřebí 5971;
vajec. Za groš dostalo se tehdyúů vajec. Upotřebeno jich na tmel pozlacený,
v němž'zasazeny drahokamy a jenž se skládal z bílků vajec, z čerstvého na prach
hašeného vápna a z cihel rovněž na prach roztlučených.
Materiál ke stavbě lámán v lomech u Brandýsa, v Horušanech, Zapech. Ko
stelci a Nehvizdech. Za povoz platilo se 5 až 6 grošů. Hrubší kámen brán ze
Žehrovic a od povozu platilo se 7 grošů, poněvadž to bylo více vzdáleno. Tuna
vápna, čili pražský korcc, stál 15 peněz, totiž 1 groš a 3 peníze. Vápno dodával
Fráňa Terkléř, bohatý měšt'an pražský, jenž měl svou vápenici v místech, kde
nyní stojí Národní divadlo. Písek, vodu, křemenici vozil, povozník Kuklík z No—
vého Města. Dřevo kupováno v Podskalí nebo bylo dováženo z lesů křivoklátských.
Pozoruhodno jest též, jak byla tehdy upravena organisace finanční stavby
chrámové. Stavební fond sestával z darování desátků, z výnosu odpustků, pokut
a odkazů. Velikými dary obmýšleli stavební fond především králové Jan a Karel
IV., který zejména vlastním nákladem vystavěl císařskou kapli, oltáře, zaopatřil
ozdobu Svatováclavské kaple, hlavní portál, hrobky knížat a králů atd. Mezi
dalšími příznivci nalézáme královnu Blanku, arcibiskupa Arnošta z Pardubic a
Očko z Vlašimě.
Vydatným zdrojem příjmů byly též četné pokuty a poplatky jež byly vybírány
od duchovních hodnostáiů. Za oddavky v soukromném domě konané, za poru
šení smírčí smlouvy, za zrušení slibu, u1ážky rodičů od děti byly vybírány pokuty,
jimiž se rozmnožoval stavební fond svatovítský. Rovněž mnoho peněz plynulo do
pokladnice stavby chrámu svatovítského z veřejných sbírek, k nimž byl lid náš
nabádán slovy kazatelů izpovědníků. Skvělým příkladem předcházel arcibiskup
Arnošt z Pardubic, jenž odkázal kostelu 1000 hřiven. Karel IV. pak ustanovil“
na udržování chrámu, aby každý český král, když se dá korunovati, daroval 300
kop a sice z polovice kapitole a z polovice kostelu samému.
Úryvek z přednášky. Předneseno 1895.
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Ul s řezbou svatého Václava.
Ant. Šorm.
Na všeslovanské včelařské výstavě r. 1927 v Praze bylo vystaveno několik velmi
starých úlů s pěknými lidovými vyřezávanými ozdobami, s motivy náboženskými.
K nejstarším a nejzajímavějším patřil úl s charakteristickou řezbou sv. Václava
v oblacích a andělíčky původem z českého Podkrkonoší. Jako vystavovatelka ozna
. čena pí. Marie Šilbochová, vdova po učiteli z Velkého Vřešťova u Dvora Králové

nad Labem, která velmi ochotně slíbila zapůjčiti zajímavou tuto památku pro
svatováclavskou výstavu jubilejní v roce 1929.

5%?

Svatováclavský tábor 1868 v Třebechovicích pod Orebem.
Vilém Koleš.

V dobách národního probuzení povstává u nás v Třebechovicích za zvláštní
péči vlasteneckého kaplana A. Flesara společenské středisko národní ve formě
pěveckého spolku „Oreb". Spolek již po osmiletém trvání světí svůj nádherný
prapor v roce 1871.
Na praporu vymalován patron spolku svatý Václav dovednou rukou prof. Ko
štěnce z Pardubic. Od těch dob každou význačnější národní neb církevní slavnost
— zvláště den sv. Václava 28. září „Oreb“ oslavuje. Při každé takové příležitosti
vždy se zpívá chorál svatováclavský nebo svatovojtěšský.
Při svém jubileu áoletého trvání vydal „Oreb" tiskem příležitostnou báseň,
která po prvé přednášena v den jubilejní na akademii, konané v den sv. Václava
roku 1903.
_
V básni té se praví, že Oírebi'té zpěvní, „útočiště vzali k hudbě, písni,
by z hlubokostí sterých tísní vztyčili svatováclavskou svou korouhev a vysílali
k nebi mocný prosby zpěv“ atd.

Dne 7. září 1868 konal „Oreh" akademii pod památným kaštanem, který
svého času vlastní rukou na zahradě rodného domku zasadil český historik Bona—
ventura Pitr, opat rajhradský. Uprostřed zábavy oslovil lid vlasteneckou řečí
občan Aug. Mrha, který táže se obecenstva: Souhlasíte s počínáním našich
poslanců na říšské radě? -— Hromová odpověď zní: „Souhlasíme, sláva jiml"
Dále usneseno, aby na základě zákona ze dne 15. prosince 1867, o právu shro—
maždovacím, uspořádán byl v den sv. Václava 28. září velký tábor na samém Ore—

bu s „nevinným programem: „Jakými prostředky by se nyní klesající hospo
dářství, řemesla, obchody 1 průmysl daly povznésti“
Třebechovický purkmistr nechtěl s tím nic míti. Hradecké „c. k. hejtmanství“
čulo v tom cosi & tábor nepovolilo, poněvadž program je rozsáhlý, neodůvodněný
a k politické demonstraci náchylen. Vedle toho" učinilo hejtmanství opatření u
všech představenstev okolních vesnic, aby nikdo v den sv. Václava pod trestem do
Třebechovic na Oreb nešel, poněvadž tábor lidu je zakázán. Vyhlášky musily býti
na nárožích města.
Konečně přiblížil se toužebně očekávaný den sv. Václava — 28. září. Zákrok
hejtmanství vyzněl na plano, ba naopak vlastenecké nadšení podnítil. Již od rána
shromažďoval se lid z blízkého idalekého okolí na zakázanou schůzi. Nato po
9. hod. ráno tryskem přijelo do města devět hulánů z Pardubic a za půl hodiny
přijelo jičh více a jim v zápětí jeden batalion pěchoty od pluku Molinari z Ilíadce
Králové a další 3 švadrony hulánů. Část jich zůstala ve městě a ostatní rozložili
se po lukách u Krňovic.
Pěchota obsadila Oreb se hřbitovemanikdo nahoru vpuštěn nebyl. Vojsko podle
rozkazu procházelo neustále městem.
Kolem třetí hodiny odpol. blížila se za zpěvu k městu omladina královéhra
decká. Všecko se s nimi valilo nepřetržitým proudem do lesa — městského Bor.u
Lid se po lese na drně rozložil a tábor byl hotov! Zde bylo veřejně piedčítáno
„Osvědčení českých poslanců“ , jichž rozdáno mezi lid 2000 výtisků. Zpívány
vlastenecké písně a provoláváno „Sláva, k01unc svatováclavské a sláva našim po—
slancůml“ Vojsko na Oreb zbůhdarma voláno!
Byla to zábava veselá, nadšená„vedená citem vlasteneckým, nejsouc rušena
žádnými zákazy četnictva nebo vojska. Při zpátečním pochodu zpíváno městem
hlučně Naprej, Kde domov můj, z lesa až na náměstí.

Psáno1927.
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Řeznické prapory se sv. Václavem.
Řeznické cechy zachovávaly oddanou příchylnost k sv. Václavu. Památným
v tom směru jest obraz sv. Václava od Petra Maixnera, objednaný řezníky v 110—
řicích pro hožítělový oltář. Řeznické cechovní korouhve a prapory zachovaly se
v Netolicích z r. 18[|8, v Nových Hradech z r. 1858, v Prčicích z r. 18á8
a 1898. v Sadské z r. 1819, v Poděbradech z r. 1803, ve Vys. Mýtě, v Bad
nici u Rokycan, v Hlinsku, v Pelhřimově atd.
A. S
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Svatováclavský vězeň.
Eduard Bass.
Soudní a policejní kronika pražská má v minulosti mnoho zajímavostí, které
dnes už jsou dávno zapomenuty. Jednou z nich byl t. zv; svatováclavský vězeň.
Na den sv. Václava, jehož svátek se v Praze vždy velmi světil, bylo v 18. stol.
zvykem dáti milost některému vězni, který byl pak celý den vystaven na Malé
straně u jesuitského kostela sv. Mikuláše ve výklenku, zavřeném silnými železnými
mřížemi. Před mříží na zemí byl položen bílý ubrus a Pražané, kteří houfně při
cházeli se na svatováclavského vězně podívati, házeli tam dárky, aby propuštěný
mohl začíti nový život.
V r. 1771; byl tak vystaven jakýsi Hoffmann, zámečník z Drážďan. Jeho čin
nebyl nijak zvláštní. Dorozuměl se ve svém rodném městě 5 gardovým vojákem,
který stával vartu před palácem hraběte Brůhla na labském nábřeží. Hoffmann
si připravil paklíče a kdykoliv-jeho druh měl službu, vnikl do hraběcí stříbrné
komory a nakradl tam stříbrných věcí, s nimiž přešel české hranice a zde je po
koutně prodal. Provozoval to dosti dlouho, ale v r. 1770 si nabral stříbra tolik,
že se tím prozradili. Voják byl chycen a odsouzen na čtyři léta k nucené práci.
Hoffmannovi-se podařilo utéci do Čech, ale později se přece jen-prozradil v kte
rémsi pražském předměstí, kde prodával židům něco z nakradeného pokladu. Byl
zatčen, ve vězení se ke všemu přiznal, ale pře se vlekla, až konečně v r. 1773
vychrtlý a vyhublý dostal se k soudu. Kriminální soud, složený většinou ze šlech
ticů, zasedal na malostranské radnici v místnosti, s níž sousedila komora pro lepší
vězně. Tenkráte byla zrovna obsazena zajímavým hostem. Byl to herec Josef
Anton Christ, člen divadelní společnosti Brunianovy ze Stavovského divadla,
uvězněný, protože v hádce ztloukl a krvavě zranil slavného režiséra Bergobzomera.
Tento Christ byl člověk velmi ušlechtilý a vzdělaný a našel přítele ve svém žalář—
níku \Vildeovi. Tímto přátelstvím lze si vysvětliti, že Wilde nechal Christa i při
přelíčení ve světnici, odkud mohl dveřmi slyšeti celý průběh jednání i porad. Za
to se nám v memoirech Christových dochoval věrný obrázek, jak vypadalo šlech
tické soudnictví v posledních letech předjosefinských. Christ sám arci netají se
svým osvícenským rozhořčením i radostí, že mohl svým tajným zasáhnutím
lehkomyslný rozsudek napraviti.
Když se tedy členové kriminálního soudu a asesoři sešli, upozornil je předseda
na případ, který mají projednati, a poručil přivésti Hoffmanna. Všichni přísedící
se zatím bavili vzpomínáním, jak kdo ztrávil minulý den. Jeden byl se ženou a
dětmi v jesuitské zahradě na Novém městě, jiný byl u barona Mladoty a díval
se do jeho optického kukátka, jak čert odnáší doktora Fausta do pekel, třetí byl
na Barvířském ostrově, kde si pochutnával na racích. Zatím Wilde přivedl vězně,
jemuž přečetli poslední protokol, v němž se ke všemu přiznal, a předseda se ho
zeptal, zda je to všechno pravda a zda je ochoten na znamení pravdomluvnosti
přistoupiti k sv. přijímání. Hoffmann přitakal apředseda se obrátil k přísedícím.
„Pánové, znáte všichni jeho provinění. Táži se vás, jakého trestu zasluhuje'
podle našich zákonů?“
Všichni, vyrušení ze svých příjemných vzpomínek, jednomyslně odpověděli:

„Smrt."

„Smrt provazem podle rozsudku a práva!“ hlásil předseda, načež všichni opa
kovali:
'

„Podle rozsudku a práva."
Hoffmann padl na kolena a úpěnlivě prosil omilost, protože kradl jen zhladu,
který tenkráte v Sasku řádil, a jen aby uživil své malé děti. Sliboval, že rád pře
stoupí na katolictví, jen aby mu darovali život. Předseda ho pochválil za dobrý
úmysl vstoupiti do lůna katolické církve, ale to prý nemůže na rozsudku nic změ—
niti. Za tři dny bude viset,
Teprve když nešťastného Hoffmanna odvedli, obrátil se předseda v zamýšlení
k ostatním členům tribunálu:
„Pánové, nevzpomínáte si náhodou, zda jste někdy čtli v Jure Theresiano, má-li
býti provinilec souzen podle zákonů země, v níž byl dopaden, nebo země, v níž
se proviniIP"
Ale žádný z přísedících nemohl dáti odpověď. Většinou ani Tereziánského
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Svatý Václav od M. Aleše z r. 1902 na školách v Protivíně.

práva nečtli, natož pak, aby se v něm vyznali. Předseda tedy chvilku listoval sám
v tlusté knize zákonů, ale protože bylo již poledne, zavolal si žalářníka a poručil
mu, aby do dvou hodin vyhledal, co zákon po té stránce předpisuje. Pak se páni
rozešli k obědu a “"'ilde se odebral velmi rozmrzen k Christovi, jemuž si stěžoval,
jakou práci mu páni místo oběda naložili. Christ se mu nabídl, že dotyčné místo
vyhledá sám. \Vilde měl z toho arci velkou radost, šel také k obědu, a Christ,
který se v právech trošku vyznal, našel velmi brzo v kapitole de_furto v para
grapho septimo, že zloděj se má trestali podle zákonů platných v zemi, kde krá
dež provedl a ne, kde byl chycen.
Když se předseda soudu dozvěděl o tomto výsledku, dal odpoledne opět před
vésti odsouzeného, jejž oslovil velmi milostivě:
„Milý Hoffmanne, podle zákona zasloužil sice trest smrti, ale neobyčejná mi—
lost a křesťanská láska naší nejjasnější císařovny Marie Terezie, přihlížející k
jeho dnešnímu výroku, že chce se odříci bludů a falešné víry a přestoupiti k pravé
samospasitelné apoštolské církvi římsko—katolické,dává mu naději v milost. Pro
čež daruje mu naše nejmilostivější panovnice život. . ."
V tu chvíli Hoffmann omdlel, zatím co soud se usnesl, aby byl potrestán
stejně jako jeho vojenský spoluvinník v Drážďanech, čtyřmi roky žaláře.

To bylo vříjnu 1773 ajiž 28. září roku následujícího dostal Hoffmann milost
úplnou. Na bílém ubrusu sešlo se tenkráte tolik peněz, že Hoffmann povolal do
Prahy své děti z Drážďan a odstěhoval se pak s nimi do Uher, kde se z něho
stal zámožný člověk.
Žalářník Wilde, který podle přesvědčení soudního předsedy tak dobře ovládal
tereziánský zákoník, byl pak jmenován městským rychtářem na Novém městě“
pražském.
Psáno 1921.
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Jméno Václav V cizích panovnických rodech.
Antonín Šorm.
Císař Ferdinand II. po léta byl znepokojován obavou, že jemu, bezmála po—
slednímu z dinastie císařů nedostane se potomka. Až roku 1667 na den sv. Vác—
lava narodil se mu z prvé choti jeho, tou dobou sedmnáctileté, syn. Císař psal

ještě téhož dne radostné psaní hraběti Iiumprechtmi, oznamuje mu, že syn
dostane jméno Feidinand- Václav. Po měsíci psal o dědici trůnu Čelnínovi: „Syn
jest opravdový Čech, protože, když se dobře napije, lépe spí. To se říká, že jest
česká nemoc. Ale po dvou měsících, sotvaže dozněl jásot po státech císařských
z jeho narození, princ císařský zemřel. — Jos. Pekař, „Kniha o Kosti", díl I.
Nejmladší arcikníže,_syn císaře Maxmiliána, jmenoval se Václav; zemřel již
v druhém roce po otci teprv sedmnáctiletý. Byl to jediný člen rodu Habsburského
toho jména — (syn Ferdinanda II. jmenoval se Ferdinand--Václav) — po celý
čas jeho trvání. — Zapova česko-m-01avská kronika, sv. IV., str. A33.
Velkoknížeti ruskému Konstantinovi, bratru císaře ruského, tehdáž náměstku
království polského, narodil se r. 1862 syn, jemuž na křtu dáno bylo jméno Vác
lav, jež jest též v ruském kalendáři Události té přičítal článek Dziennika Polského
význam politické demonstrace, jako by tím projevovány byly od ruské vlády
zvláštní sympatie západním Slovanům, jmenovitě Čechům, u nichž toto jméno
svatého dědice a patrona z příčin historických požívá značné posvátné úcty. Za
jímavo jest, že tento velkokníže Václav—Romanov zemřel v mladistvém věku sou
časně s arciknížetem Václavem, nejmladším synem císaře Maxmiliána. — Ja
kub Malý: „Naše znovuzrození“, sv. V. str. 100.

Psánor. 1921.
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Jak se dostal sv. Václav do vídeňského hradu.
Velkostatkář Kinský v Budenicích na Slánsku má v zámku kapli sv. Václava,
postavenou roku 1841. Nad oltářem visí'veliký obraz od Berglera, představující,
jak sv. Václav vykupuje děti z pohanství a odevzdává je křesťanským učitelům
na vychování. Barva obrazu byla oprýskaná a kníže Karel Kinský nechal obraz
poslati do Vídně dvornímu restauratérovi Rikschelovi k opravě. Když obraz dlou
ho se nevracel, pátral hrabě osobně u vídeňského mistra. U Rikschela již sv.
Václav nebyl. Malíř totiž si nepoznamenal majitele a vida na obrazu vladaře
v knížecím hávu, poslal opravený obraz do dvorního hradu, kde si jej zavěsili
v nově postaveném křídle. Po řádném vyšetření byl obraz sv. Václava z bezděč

ného zajetí habsburského propuštěn a vrácen knížeti Kinskému do Budenic.

%?
Lev český, k sv. Václavu, knížeti svému se utíkající. ..
Dr. Čeněk Zíbrl.
Staří Čechové věřili, že se zle dařilo vlasti a národu českému, když upadala
úcta k sv. Václavu. Věřili, že tresty stíhaly jednotlivce i národ český, když po
zbýval důvěry k dědici a ochránci země české, nebo kdy cizozemec dopustil se
rouhačství a urážky sv. Václava. Vzpomínám na dobrodruha na dvoře Rudolfově,
pověstného válečníka Heřmana Rueswurma. Roku 1610 při hodokvasu počal
udatnost, „vojnu sv. Václava v potupnosti a smíchu míti tak opovážlivě, že jsou
se všichni spolu stolící hroziti a jemu nějaké neštěstí a trestání od Václava před—
povídati počali“ Byl, jak známo, pro své činy od Rudolfa II. k soudu povolánl
a k smrti odsouzen. „A když již na místo popravní přišel, upamatoval se jako
v okamžení na tu potupu sv. Václavu učiněnou a obrátiv se na mistra popravního,
ptal se, jak mu říkali? A když on odpověděl, že Václav, hned ku přítomným
tu lidem obrátí se, řekl, že poznává trestání Boží, poněvadž i ten, jenž na něho
žaloval, i ten, jenž soudcem byl a jeho odsoudil, naposledy i ten, jenž jeho stíti
má, Václav se jmenuje a nad to nade všecko, že ten den jeho smrti jest právě
vejroční, na kterýžto den tak bezbožně svůj jazyk proti sv. Václavu vyplazil.
Padna tedy na kolena, za odpuštění sv. Václava s velikou snažností žádal a na
1 5/1

Svěcení praporu „Starodružíníků" s korunou svatováclavskou v Kijevě 28. IX. 1914.

kloniv hlavy, smrt vesele a pobožně podstoupil na rynku Staroměstském v Praze.“
Tendenční rozprávka, pověst, ale charakteristická, a z tak pozdní doby.
Staročeské, velebné písni k sv. Václavu, později všelijak měněné & rozšiřované,
nevyrovnají se umělecké skladby na oslavu sv. Václava z věku XVI. a XVII. Zato
dojemné jsou vzpomínky a zkazky v lidovém podání staročeském o sv. Václavu,
s jehož jménem spojil národ český všecky svoje tužby ve své štěstí, trvání a v
blahou budoucnost, jehož v řadě světců zbožná úcta kladla na místo první. Vždyť
i biskupové i arcibiskupové pražští od starodávna se psávali: Z Boží a sv. Václava
milosti biskup pražský. Překypuje něhou a vroucností kult svatováclavský.
Ústní starožitná paměť na př. vykládala sklon stromů, větrem nachýlených
k jedné straně v lese u StaréBoleslavě, že sv. Václavu, jdoucímu tudy, všickni
stromové se poklonili a jemu počestnost nadpřirozeným způsobem učinili. Které
hožto prý zázraku po tolika stech letech podnes patrné znamení trvá, když všecko
dříví v dotčeném lese zkřivené se nachází."
Písně a modlitby k sv. Václavu, zejména v dobách. úpadku národa českého,
oplývají žalostnými stesky na pohromy, jež stíhaly naši vlast, a přese všechny
prosby za ochranu proti kacířství ve smyslu tehdejších horlitelů dojímají dnes
svojí oddaností a důvěrou k jedinému zastanci Čechů. Adam Michna z Otradovic
vzývá v souhlase se známou modlitbou Balbínovou v kancionále Svatoroční mu—
zika, vydaném v Praze 1661: „Svatý Václave, kníže náš, věrný zástupče náš,
k Tobě Čechové voláme, pomoci žádáme. O dědici české země, vzpomeň na své
plémě, v těžkých bídách postavené, ze všech stran soužené. Svatý Václave nám
milý, vůdce skomonilý, zažeň naše nepřátely, k naší zhoubě smělý. Odvratiž od.
svého lidu hlad ijinou bídu, chraň nás od kacířské roty, od sucha, drahoty.
Upros, o svatý Václave, nám povětří zdravé, ostříhej lid Tvůj poddaný od morové
rány. Svatý náš orodovníče, Boží milovníče, oroduj za svou milou vlast. odvrať
všelikou strast. Jediné máme doufání v Tvém orodování, které Jsi chránil na
zemi, chrániž i na nebil"
Píseň 0 sv. Václavu knížeti, dědici a mučedlníku Českém, vydaná u Daniele
Michálka roku 1679 v Starém Městě pražském, připojuje k starobylé známé
písni svatováclavské modlitby, v nichž úpěnlivě prosí tehdejší soužení Čechové za
pomoc tklivými stesky: „Svatý Václave, slávo národu koruny české, který jsa
v tělesném životě, domácí válečné rozbroje a róztržitosti bez prolívání lidské krve
v mír a pokoj skrze anjelskou přítomnost zázračné Jsi uváděl, vyjeď na bílém
koni tvém, na kterém Jsi v povětří spatřín, najednou hrozný nepřátelům našim
býval. Spusť nyní milosrdné oči Tvé z tváře Boží do slzavého oudolí, vzhlědni na
nás velikými bídami, nouzemi a těžkostmi ze všech stran náramně soužené. odvrat'
všeliké nastávající a kvaltem na nás se valící nebezpečenství..."v
Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavě, v Praze, 1692 líčí zivot sv. Václava
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slovy iobrázky, ozdobenými vyobrazením soch a' obrazů Mariánských českých.
Modlitby jsou propletený vzpomínkami na skutečné ilegendární události. Na
př. v modlitbě o založení chrámu sv. Víta s narážkou na domnělý kult pohan
ského Svantovíta: „Sv. Václave, králi české země, kterýmžto titulem byl Jsi první
z Čechů od císaře poctěn, ačkoli pro svou pokoru nikdy Jsi ho užívati nechtěl.
A když Ti císař nabízel, abys sobě z jeho pokladu vzal, což by se koli líbilo, vy—
volil Jsi sobě rameno sv. Víta proto, aby Čechy od ctění modly, Vítek řečené
[jížto oni černé kohouty obětovávali), k uctění sv. Víta přivedl, prosíme Tebe,
vyžádej nám tu milost od Boha, af. nestojíme o světskou slávu a ať svaté milé

naše české dědice náležitě ctíme.“ Vznik pravidelných průvodů kněžstva ke hrobu
sv. Václava v chrámu svatovítském objasňuje modlitba: „Sv. Václave, k jehož
hrobu, jakož viděl Vladislav II., král český (r. M80), v hlavním kostele pražském
vyšedše ze svých hrobů, šli svatí patronové českého království, zpívajíce píseň:
Titoť jsou svatí (v zjevení sv. Jana), odkudž až podnes každodenně ráno se na
procesí do kaple ta antifona v témž kostele zpívá: Prosíme Tebe, dej nám, ať my
také Tebe s nimi náležitě ctíme, nyní i na věky!“
Přímluvy pro stříbrné hory Kutenskě dožadují se Nové písně Kuttnohorské
k sv. Václavu, patronu a dědici českému, jež vydal na Horách Kutných roku
1724 Jiří Kyncl. Počáteční písmena veršů znamenají: Zdráv buď, Karle šestý.
Skladatel běduje: „Rozptyluj mnohé zlé věci, nás často tejkající, hladu, moru,
také válce, zbraňuj nám bejt škodící. Ourody zemské požehnej, zvláště vína,
obilí... Dívat se můžeš sám s nebe, kterak se s námi děje, že vítr mnohých
trpkostí na nás začasto věje. Ten odvracuj, nás občerstvuj, bychme neomdlívali . . .
Starost měj o všecky bídný, chudobný. osiřelý, slepý, němý, neduživý, vězně
i pohořelý, těm také přijď ku pomoci, kteří po vodách plynou... Ty Jsi dědic
České země, kníže milosrdenství, my jsme pak tvé věrné plémě, bydlíce v pro—
tivenství, v mnohých půtkách a zármutcích, obklíčeni v našich srdcíchl“
Několikráte byla vydána převzácná dnes knížka Lev český k sv. Václavu, kní
žeti a králi svému se utíkající, totiž koruna z dvanácti hvězd aneb chval sv. Vác—
lava, prodávána „v Celetné ulici u Pia Cácha u Zlatého řebena." Zkormoucení
Čechové v trudnýeh dobách věku XVIII., prosí sv. Václava, aby nedal zahynouti
království Českému, aby podle zbožných pověstí vyjel na bílém koni ve svatosvaté
záři na'pomoc: „Ty jsi ten drahý karbunkulový kámen, skterýmžto celé království
České slavně se honosí; nebo Ty jsi mocným orodovníkem, nepřemoženým o
chráncem a dědičným patronem Tvého království Českého se býti ukázal, kdykoliv
Tobě v potřebách svých o pomoc volalo, milostivě Jsi vyslyšel. Ach poníženě
prosíme, račiž milostivě vyslyšeti i nyní k Tobě volající lid Tvůj a nepřátele naše
viditelné ineviditelné od nás zahnati, jakož Jsi dopomohl knížeti Soběslavovi
a jeho vojsku, k Tobě o pomoc volajícímu, když Jsi se jim v čas bitvy na bílém
koní v povětří ukázal a nepřátele porazil. To také Jsi učinil pobožnému panu
z Ilazenburku, který vida nepřítele, desetkrát většího, rozkázal všem svým vojá
kům na kolena kleknouti a Tvou píseň: Svatý Václave, vejvodo české země, ná
božně zpívati. Což jak jsou vykonali, hned jsou Tebe, o slavný vůdce, před sebou
na bílém koni jedoucího—spatřili. O svatý Václave, Ty pravý nebeský orle, tebe
poníženě prosíme, račiž Tvými křídly přikrýti a chrániti, jakož Jsi chránil Tvého
ctitele, krále Přemysla, is vojskem jeho, když Jsi se jemu ve způsobu bílého
orla ukázal a celé jeho vojsko Svými křídly před nepřáteli přikryl...“
Upozorňovali buditelé čeští, že tenkráte nezastarala prosba učeného Vlastimila
Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic a že s ním v každé době nejistoty a ne
bezpečenství může opakovati vždy upřímný milovník české vlasti v den památky
dědice země české, sv. Václava: „Aj, co děláš, jediný ty štíte a podporo vlasti,
nadlivězdných světlo a slávo nebes? Proč nás uprostřed bouře opouštíš a mdlým
obvyklou záchranu odvracuješ? Zmítáme se též vlnobitným proudem a vírem,
kam, ni nevíme, jaký nás nese vítr koráb. Ku příkrým se ženem skalinám bez
správce a vesla. Důvěra polmi tebou lidu tvého a prosba pokorná, opět uchyl se
k nám. kníže a vojvodo náš. Mír stálý a blahý, poklidné nám časy jednej, trub
zvukové idivé vzdáleny buďte boje. Různice přestaňtež, hubivé též v národu
bouřky, neb takovými celá otčiny sláva hyne. Pak my potomci budem tě slavívati
po věky, pak tebe zváti budem vlasti naší dědiceml“
Psáno 1917.

156

Svatý Václav V barokním Olomouci.
Vilém Bitnar.

*

Olomouc je město, jemuž umění baroku vtisklo krásu, soupeřící s honosnou
krásou barokní Prahy. Není divu, že i jedna z prvních svatováclavských drama
tických her jesuitského baroku vznikla v tomto městě, zasvěceném památce S\até
ho knížete. Hrála-li Praha již 12. října 1567 českou truchlohru „Svatý Václav
Mučedlník" , již napsal mladý jesuita Mikuláš Salius, uvedla-li po osmnácti letech
1585 na jeviště plod českého jesuity Jošto Branda „Svatý Václav aneb křesťanské
Čechy') může Olomouc 5 pýchou poukázati na svůj slavný den 17. července
1614. Dva dny před tím přijel do Olomouce arcikníže Ferdinand, aby se zúčast
nil sněmování. Byl slavně přivítán a potěšen symbolickým dialogem. K jeho
poctě dne 17. července provedeno bylo drama-„O svatém Václavu", které sepsali
tři jesuité, Leonard Classovicius, Jiří Dingenauer, zejména však známý drama—
tický spisovatel P. Havel Zeidlhuber, rodilý Čech. Obsahem podobala se olomoucká
hra dramatu Jošta Branda, byla skvostné vypravena a studující mládež ji nacvičila
v čase velmi krátkém.
Skladatelé olomucké hry opřeli se zřejmě o epické náměty Hájkovy kroniky,
ale mnohým detailem odlišili se přece jenom od běžného pojetí.
V podrobných zprávách, které nám o jesuitských hrách podal Ferdinand Men
čík, nenacházíme již přesných dat o tom, že by se v protireformačním Olomouci
hrávaly svatováclavské tragedie, ale to asi je zaviněno neúplnosti zachovaných
pramenů. Neboť není možno, aby Olomouc vyhýbal se hrám svatováclavským
v době,kdy moravská a slezská města kult svatého knížete horlivě pěstovala.
Roku 1619 sehrán byl v Uherském Hradišti, ,Zivot svatého Václava“ a odtud
známe řadu představení v Brně, v Kladsku, ve Vratislavi, Opavě a jinde. Jistě
není bez zajímavosti fakt, že Durychovo drama o svatém Václavu, po prvé hrané
v Olomouci, uzavírá prozatím řadu he1,prodchnutých duchem katolického ba
roku. Máme pak pevnou naději, že v díle o jesuitských hrách v Olomouci, které
chystá universitní knihovník dr. Bohuš vaíral, najdeme nové články nepřetržité
olomoucké divadelní tradice svatováclavské.
Psáno 1926.
Poznámka redakce: Studii „Svatováclavské drama jesuitského baroku“ otiskl Vilém Bitnar
v „Přehledu“ Výboru pro oslavy tisícího výročí smrti sv. Václava 1928.
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Svatováclavská mosaika.
K dějinám „České osady sv. Václava“ v La Grosse, stát Wisconsin v Americe.
Základní kámen ktomuto kostelu položenvr.18-3, zvláště přičiněním biskupa
Michaela Heisse, pozdějšího arcibiskupa v Milvaukee, který působil na biatra
Bernarda — rodem Němce — aby daioval kostelu pozemek a kapličku, jež
sloužila našim krajanům vystěhovalcům za duchovní oasu. Se všech stran hlásili
se jako včeličky„našinci" a každý podle sil svých bezplatně podporoval tuto bohu-.
milou práci. Výše zmíněný biskup sám daroval 2500 dolarů. Prvním duchovním
správcem jmenován dp. Leo Suchý O. S. F., který vlastně vedl stavbu kostela
ajeho péčí vybaven kostel varhanami (za 160.[|0dol.), zvony (za 227.5 dol.),
stolicemi (za 375 dol.). Tři jednoduché oltáře mají ostatky sv. Václava. Od
září roku 1875 byl zde duchovním správcem dp. Fidelis Bannwarth ——Němec.
Narozen byl v Bavorsku 7. března 1840 a vstoupil k Trapistům později se ode—
bral do Ameriky, kde, ač málo české řeči byl znalý, věnoval se duchovní správě
českých vystěhovalců, u nichž si záhy získal pro svoji obětavost k chudému lidu
veliké obliby. Jeho přičiněním a z valné části ijeho nákladem postavena při
kostele sv. Václava česká škola. Když jej z toho osadníci zráželi, že kostel má
ještě mnoho dluhů, prý odpověděl: „Já budeš sám stavět." Také dal důstojně
upravit hlavní oltář sv. Václava. Brzy po dvouleté horlivé práci pro naše vystěho—
valce náhlou smrtí byl odvolán 5 této české viničky Páně dne 3. listopadu 1877
a osadníky oplakán. Pochovali jej u kostela ve středu svých drahých. —
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Pohled na hry s postavou sv. Václava.
Dr. Jan Sajíc.
Dramatické básnictví české, od doby obrozenské pozvolna se vyvíjející ve smy
slu čisté dramatické formy, chápající se podnětů domácích icizích a po celé
století devatenácté žijící převážně z buditelského kořene národního, nemohlo ve
svém vývoji nedotknouti se okruhu svatováclavského. Minulost národa byla vždycky.
silným zájmem české literatury krásné, a pohled na české drama ukazuje nám
tento historisující zájem v širokém rozvětvení. V řadě historických látek českého
divadla zaujímá doba svatého Václava místo Celkem velmi omezené. Není naším
úkolem rozebírati všechny příčiny tohoto omezení. Rozhodně však nutno uvésti
z hlavních příčin aspoň velikou obtíž, jaká spočívá v samém základu věci. Neboť
nejde tu jenom o nedostatek dějinných pramenů, o které se dramatikové rádi
opírají při stavbě děje, ani o samu postavu světce, jež se řadí k nejtěžším otáz
kám dramatické povahokresby, nýbrž především o myšlenkovou náplň, o ideový
kvas, který vyžaduje silného dramatika, aby byl práv básnickému významu a také
mravně závazné podstatě svatováclavského ideálu. Jest jisté, že při dramatickém
zpracování postavy světce-knížete nevystačí se s běžnými předpoklady technickými,
že dramatik musí sobě pro tento případ vytvořiti nové umělecké směrnice, hodné
vysokého cíle, který sobě vytkl. Z tohoto důvodu možno tudíž pokládati otázku
svatováclavskou v českém dramatu za nevyřízenou v plném smyslu formálním
a ideovém ; lze ještě plným právem očekávati řadu pokusů v tomto směru, než
se dospěje ke skutečné skladbě, která obejme myšlenku českého knížete světce
v celém dosahu a významu a zároveň bude míti ve svém dramatickém výraze
platnost skutečného, plnokrevného dramatu. Snad svatováclavské tisíciletí bude
znamenati jistý mezník ve vývoji dramatu o této obtížně látce, snad oslavy příštího
roku přinesou řadu podnětů, kterými nastane nové přiblížení se úkolu, který až
dosud zaznamenává několik málo počinů různé ceny a váhy.
Historii náleží česká, tragedie jesuity Mikuláše Salia z r. 1567, v pražské
koleji několikrát hraná velmi úspěšně, náleží jí iŠtvánova hra o Drahomíře,
blíže neznámá a tiskem nevydaná stejně jako hra Saliova. Ze starších českých
her z okruhu svatováclavského budou trvale bez vlivu: drama „Ludmila" od V.
Vojáčka (18A3), psané drsnou formou; Dvorského obraz „Drahomíra" o čtrnácti
výjevech, ve kterém 581etý spisovatel prokazuje prostoduchost až anachronistickou.
První hra literární úrovně a dramatického rozvrhu jsou „Krvavé křtiny aneb
Drahomíra a její synové“ od J. K. Tyla, napsaná v roce 18á9. Tento „roman—
tický obraz z dávných dějin českých“ jest příliš dílem své doby, vrušené politicky,
takže náboženská složka v motivaci hlavních myšlenek ustupuje do pozadí, aby
učinila místo politickému promítání soudobých snah do látky z českého dávno
věku. Přes tuto myšlenkovou jednostrannost má Tylova hra několik básnických
míst, kde jde přímo o nábožensko—národní tradici, vyslovena v apostrofě křesťan
ství _a obou našich světců, Ludmily i Václava. Tyl v závěru kněze Chrastěje do
týká se přímo kořenného povědomí o Václavově svatosti a tím první v novější
době ukázal k jádru oslav, jež mají přijíti právě osmdesát let po napsání jeho
romantického obrazu.
Čtyřicet let po Tylově apotheose knížete Václava ozvala se s jeviště Národmho
divadla nová apotheosa světcova v závěru historického dramatu Jar. Vrchlického
„Bratři" (188g). Vrchlický už před sedmi roky v „Drahomíře" dotkl se postavy
kněžice Václava. Ovšem tehdy byl jeho zájem plně upoután Drahomírou v jejím
sporu matky a kněžny. Nepadá tudíž na váhu Václavova úloha v prvním jeho
protihistorickém a romanticky strojeném dramatu. Teprve v „Bratřích" za
chycena charakteristika světcova podle tradice, ve které starobylé legendy hrají
vynikající úlohu.
Skoro po čtvrtstoletí hlásí se Frant. Langer dramatem „Svatý Václav“ k po
kračovatelům národní tradice. Langrova osoba byla předmětem sottis pro svou
náležitost k židovské rasse, a jeho zájem o postavu křesťanského světce byl po—
drobován nejrůznějším narážkám. Odstup poučuje nás o tom, že Langrovo drama
má hodnoty, vyšší než se mnohým zdálo v době předválečné (191_2). Básník vyšel
z vědomí, že sv. Václav jest naděje českého národa a představitel jeho ctností
největších. Toto „splynutí s představami nejvyššími národní bytosti" vedlo ho
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k ideové tragedii z českých dějin, kterou Langer, tehdy vyznavač novoklasicismu,
zestilisoval originelně, třebas se neuchránil v motivaci některým omylům (ohlasy
českobratrství). Langer vnesl do dramatu svatováclavského mnoho vůle k'ideové
mu vyrovnání s dějinným problémem. Zahájil tak nové období a ukázal první
cestu k novým názorům na svatováclavské drama, zdůrazniv myšlenku nad dějo—
vou pestrost.
Jaroslav Durych roku 1925 vydal hru „Svatý Václav" s podtitulem „Kvas na
Boleslavi". Také Durychovi tanul na mysli ideový základ svatováclavského okruhu
historického. Básník vzdaluje se dějového pásma ještě více než Langer. Jeho hra
jest jediné myšlenkové předivo, ve kterém postava světcova má spíše funkci
ideového měřítka než dramatického činitele. Tři obrazy Durychovy obsahují málo
znaků dramatické práce v obvyklém smyslu. Divadelně jsou strohé, kladouce
důraz na sledování myšlenek, jež v básnickém významu dosahují neobyčejné síly.
Durych pracuje s novými motivy (Přibyslava), vyzdvihl látku svatováclavskou
duchovně nejvýše, až do poloh mystických. V tomto duchovém rozletu za myš—
lenkou odpoutal se příliš od dramatických zákonů télesnosti. Jeho „Svatý Václav“
dovršil zatím myšlenkový vzestup okruhu svatováclavského. Formálně dramaticky
se nevyrovnal svému vnitřnímu jádru. Básník duchových hodnot zvítězil nad
dramatickou vůlí.
Vedle těchto čtyř hlavních zástupců svatováclavské tradice v českém dramatu
v poslední době .zaujal se postavou světcovou Václav Vajs. Jeho „Kníže“ z r.
1927 má výmluvný podtitul „dramatické zobrazení doby sv. Václava“. Jest to
řada obrazů s líčením legendárních a historických příběhů. Účel jest apotheosa
k milleniu svatováclavskému. Dramaticky nebojuje za vrcholy umělecké. Navazuje
na Tyla a Vrchlického, pracuje více epickou freskou, aniž vytváří nový styl. Vaj
sův „Kníže" jest dobrý příspěvek k oslavě světcovč, pokud se týká sebrání dobo
vých a legendárních motivů. Nebýti jeho přílišných požadavků výpravných, mohl
se státi dobrou a vydatnou hrou lidových jevišťvpro svatováclavské dny s pro—
gramem buditelským a náboženským.
Pro menší rozměry oslavné sepsal „Hold knížeti míru“ Jan Voborský. Tři
obrazy silného rhetorismu snaží se o symboliku tisíciletého jubilea s národním
programem.
Pro úplnost zaznamenáváme pokus Gabriela Bonaje „Svatý Václav".
Během tisku kalendáře se.dovídáme, že V. Svatobor napsal drama „Svatý
kníže Václav“, které vydá p. Frant. Hezina v Humpolci.
Tyl, Vrchlický, Langer a Durych jsou tedy čtyři body, 0 které se opírá české
drama o světci Václavovi. Početně vynikají v souhrnu našeho dramatického bás
nictví, ale kvalitou dobře ukazují vzestupnou linii, jež bohdá bude dovršena dílem
vynikajícím duchovně i formálně. Jestliže tito čtyři zástupci generací nalezli ve
svých dílech velmi vážné vztahy k postavě světcově, lze říci plným právem, že
Svatý Václav zůstává českému dramatu problémem živým a žádoucím i v budouc—
nosti.
Psáno 1928;
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Svatý Václav patronem českých sládků.
Ant. Šorm.
Jak čeští sladovníci ctili svatého Václava jako svého patrona, dokazuje vedle
mnoha zachovaných cechovních praporů, pečetí, artiklů a jiných sladovnických
památek, zdobených svatým Václavem, zvláště svícen svatováclavský, chovaný
v kapli svatého Václava v dómě svatovítském. Svícen vypráví dějiny své sám
velmi určitě dvěma latinskými nápisy kolem podstavce ana desce vpředu
upevněné, při opravě roku 1671.
První zní: Léta Páně 1532 za starších Prokopa Záborky, Matěje Ludvíka
ze Želetova, Jana Pražáka a Vavřince Volatého tento svícen bratrstvo
památku obhájení chrámu tohoto, vyrvaného jejich péčí z rukou nepřátel. Svícen
památku obhájení chrámu tohoto jejich péčí .z rukou nepřátel vyrván. Svícen
památný byl ulit roku 1532 Hanušem Vischerem v Norimberce.
Druhý nápis na štítkové desce podává zprávu, že roku 1A2o tento metro
politní chrám, pustošený od I'Iusitů, byl zachráněn od sladovníků Starého města.
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Svatý Václav.
Jakub Arbes.
— — — Přítel použil k hlavní postavě svého sousoší starší své práce, sv.
Václava na koni; ale místo majestátního klidu, jako jeví starší model, znázorňuje
sousoší ztrnulý moment svrchované dramatického ruchu. Před sv. Václavem klečí
totiž na jednom koleně, jako by byla jen na mžik poklesla, stařena v polořeholním
šatě z dob uvedení křesťanství do Cech — sv. Ludmila. Vráskovitá tvář rysů
poněkud tvrdých, ale ušlechtilých, jeví zbožné zanícení ženy důvěřující ve své po
slání. Pravou ruku, v níž pevně drží prostý staroslovanský kříž, má sv. Ludmila
sebevědomě vztyčenu do výše, jako by naznačovala cestu, kterou má sv. Václav
jako kníže ičlověk nastoupiti, kdežto levou ruku křečovitě tiskne k srdci —
k vlastnímu zdroji svých citů, názorů i rozhodnutí. Sv. Václav, k němuž sv. Lud
mila důvěrně obrací svou tvář, jeví skutečně snahu vyhověli němému vyzvání.
Zrak jeho obrácen je směrem, kterýmž Sv. Ludmila ukazuje křížem a držení
těla jeho nasvědčuje, že k cíli tomu nabádá isvého komoně. Ale komoň se
poněkud vzpírá.
'
'
Po pravé straně v popředí stojí pevně rozkročen svalovitý muž v knížecím kroji
staropohanském — Boleslav. Mužná jeho tvář jeví energii k nadlidskému odporu
podrážděnou. Prudkým vzmachem levé ruky byl uchopil komoně za uzdu a trhnuv
jím obrátil komoňovu hlavu z pola k sobě na zad, kdežto pravá ruka křečovitě
tiskne jilec z pochvy povytaženého meče, jako by již chtěla vzíti útočiště k násilí
nejkrajnějšímu & zameziti bratrův úmysl — bratrovraždou . . . Po levé straně ko
moně v pozadí stojí pak žena — Drahomíra. Opírajíc jednu nohu o větev lípy
jeví v tváři tklivý žal a bolestné zdrceni. Dívajíc se přes komoně k oběma svým
synům, zdá se s úzkostlivým napětím čekati výsledek zoufalého zápasu; ale
sama stojí již bez rady, nečinně, jako by v nejrozhodnějším okamžiku zalomila
rukama a zůstala v ztrnutí. Na širokém podstavci pod komoněm válejí se ko
pyty jeho rozdrcené zbytky pohanských b'ůžků — — —
Úryvek ze stejnojmenné povídky meditační. Otištěno r. 1911.
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Rakouská censura a svatý Václav.
Antonín Šorm.
Od počátku světové války byly v naší vlasti konfiskovány články svatováclav
ské. Ve Vídni neustále brojeno, že Čechové používají sv. Václava a oslav svato—
václavských k účelům politickým a národním; dokonce v tisku vídeňském po
užíváno výrazu „Václavské všiváctví“. Oproti tomu, skorem jako potupný vý

směšek, zní úřední vyzvání,0tisknuté k druhé válečné půjčce... „láska k vlasti
zachránila dědictví sv. Václava, upisujte válečnou půjčku, jak nebezpečí_naší
vlasti vyžaduje, jak svatou povinností jest každého, kdož chce v tomto velikém
& historickém okamžiku chrániti dědictví sv. Václava..." Krajský soud v Plzni
nařídil v září 1916 konfiskaci článku „Besídka sv. Václava“, v časopise
„Hasičské rozhledy“ — pro zločin velezrady. Tehdy zabavovány i nevinné
dětské básničky svatováclavské; upozorňuji jen na zabavené básně ve sbírce
dp. Antonína Svobody v Písku „Ke slavnostem sv. Václava", vydané nákladem
„Vlasti" v Praze 1915. Řada zabavených článků svatováclavských v denním tisku
nejrůznějších listů jest nemalá. V květnu 1915 když již bylo zasedání par
lamentu určitě na obzoru, hořce stěžuje si profesor Dr. Goll, že z „jistého
druhu knih" (čítanek) odstraněna inaše starobylá hymna.svatého Václava.
Také svatováclavský odznak byl u některých pluků zakázán nositi na vojenských
čepicích. Výstavní odbor výboru svatováclavského sbírá všechny tyto doklady
potlačovaného odboje, aby je v roce jubilejním soustředěné mohl vystaviti
pod symbolem sv. Václava na svatováclavské výstavě.
Psáno 1927.
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SVATÝ VÁCLAV s PODIVENEM ROZNÁŠÍ CHUDINĚ DŘÍVÍ.
Malba v kapli SY. Václava na Hradčanech.

Vpravo nahoře: SVATÝ VACLAV OD I'IAJNÝCH ZTÝRÁN.

SVATÝ VÁCLAV PŘIPRAVUJE

HOSTIE KE MŠI SVATĚ.

Freska z kaple sv. Václava na Hradčanech.

Rozvrh a obsah maleb v kapli svatého Václava
v Chrámu svatovítském.
Dr. Antonín Podlaha.
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Svatý Václav patronem našeho odboje doma i za hranicemi.
Ant. Šorm.
Každý národ měl své proroky a světce, kteří mu zvěstovali sjednocující ideu
a budili jeho sebevědomí; ukazovali na pravdu, kterou sotva lid tušil, a povzbu
zovali lid k dílu, po kterém nejasně toužil. Našim předkům byl zosobněnou.
ideou českého národa svatý Václav. Pod ochranou svatého Václava rozvíjel se
vždy utěšeně český národ, pod jeho korouhví cítili se vždy Čechové jedním ná—
rodním celkem. Také ve chvílích útisku potřeboval národ vůdce nad jiné vzne
šenějšího; v době poroby národ tím \íce potřeboval svmbolů čili viditelných
podobenství jakéhosi ideálu, jež jsou pro každý národ životní nezbytností.

Sv. \áclav nebyl jen ochráncem apatronem zeinským,nýbrž stává se patronem
českého odboje. Pod jeho patronátem vznikají tiché iodvážné demonstrace.
U barokové sochy sv. Václava, nyní na Vyšehradě dumající, sloužena byla roku
18_/|8 slovanská mše a následoval projev odporu proti Vídni a proti všem utla
čovatelům národní svobody.
Bylo zcela přirozené, že po prohlášení české samostatnosti v Praze dne 28.
října roku 1918 spěchal kdekdo na náměstí Svatováclavské. Obrovské ty zá—
stupy zanotily potom u sochy sv. Václava „Kde domov můj“ a schodiště pomníku
stalo se tribunou, kde pronesli nadšené řeči členové Národního výboru ozna
mujíce radostnou událost. Z prvních dekorací, jimiž byla v ten historický oka
mžik matička Praha vyzdobena, byl bíločervený prapor na legendárním kopí
svatováclavské sochy Myslbekovy, který hasiči tam 'upevnili. — — ——--- — —

Zvláště však památnými pro dějiny svátku svatováclavského byly oslavy
svatováclavské roku 1918 v Samaře; město to zachovalo se k našemu národ
nímu světci zvlášť pietně. V zasedání samarské městské dumy vystoupil dne 25.
záií 1918 starosta města Kozlov s tímto prohlášením: „28. září jest národní
svátek československý. Všichni Čechoslováci slaví tento svátek, at jsou kdekoliv.
Osud tomu chtěl, že v nynějším roce Čechoslováci slaví tento svátek \) nás v
Samaře. Je denní potřebou, všude uváděli ve známost to, co udělali Čechoslováci
pro obrození Ruska. Duma je toho mínění, že se samarské obyvalelstvo má
zúčastnili svátku Čechoslováků, a navrhuje toto:
I. V sobotu 28. září neúřadovati a ve školách nevyučovati. 2. Doporučiti
obyvatelstvu, aby ozdobilo domy prapory. 3. Obrátiti se s prosbou k učitelům,
aby „uspořádali ve školáčh besedy s dětmi o významu československého svátku.
Zvolili delegaci dumy k blahopřejnému projevu plnomoeníku československé
vlády. 5. Jednu z místních škol pojmenovati školou profesoraí \Iasarvka. 6. Za
ložii na samarské universitě stipendium na jméno svobodného náioda česko
slovenského ve \ýši I .000 lublů každoročně.“
Dva malé uryvky ze stejnojmenné knihy. Psáno 1927.

Výzdoba se svatým Václavem na zemliankách ruských legionářůna Sibiři.
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Krišťanova legenda.
Dr. Václav Hrad/ca.

Známí strahovští pracovníci umělkyně sl. Zdeňka Braunerová a Dr. J. Sajc
vypravili roku 1927 ke svatováclavským slavnostem Křišťanovo vypravování o sv.
Václavu.

Moderní doba legendy, kroniky, historie a téměř veškeru literaturu popula
risuje filmem. Znám velmi málo těchto filmových líčení &nerad jich navštěvuji:
je to vždy jakési znásilnění literárního díla, neboť prostředky filmu jsou proti—
chůdny oněm, jichž užívá &na nichž spočívá literární dílo. Pel vyprávění se stírá,
lyrika se rozředí v sentimentálnost, heroismus vyzní v dutý pathos. Neříkejme,
že děj se zhustí, naopak, oklestí se o líčení psychologických přechodů 1 rozvratů,
jež se mohou naznačit jen zevně, vráskami, boulením očí, grimasami rukou, což
nedostačuje k plnému požitku i pravdě.
Viděl jsem Píseň Nibelungů, místy snad poněkud operetní, avšak v celku mo
hutnou. ušlechtilých gest i dračí síly; některé scény výtvarnicky velmi působily
skupinováním osob, aranžováním architektury, volbou krajinného pozadí. I když
takový film přispěje k popularisování básnického díla, přece mu mnoho ubírá
tím, že nemůže vystihnouti básnické odstíny mluvy a líčení.
Středověké legendy velmi často jsou psány zbožným, zaníceným ivzletným
slohem; jejich mluva je vroucí, něžná a přec nábožensky vznešená. Tak 1 legenda
Klišt'anova, a v překladě též poznáte důraz i sílu originálu. Zcela správně řekli na
Strahově, že musejí obecenstvu zachovati lahodu originálu; proto volili čtení slov
legendy, přerušované občas starým chorálem ihudbou, co mezi tím rozhrne
se opona a objeví se živý obraz. Zdeňka Braunerová komponovala i namalovala
ku každému obrazu náznak jásavých románských barev. Držela se celkem věrně
románských předloh v různých kodexech, avšak lidské postavy, živé a skutečné
vymykají se románskému stylismu; iJosef Mánes do svých novorománských
iniciál v Bezděkově bibli nakreslil přesně viděné a modelované postavy. Tento
nedostatek stylismu herci musejí nahradit vroucností a zbožnosti.
Při strahovském představení nepřišlo obecenstvo o požitek z literárního díla;
to je nespornou předností této úpravy. Měkký hlas vypravěčův vystihne něhu a
pokoru legendy. Malířka naznačí portál, strom, trůn, arkády kanonických tabu—
.lek, jak je malovaly kodexy, ciboriový oltář a prostým náznakem ozřejmí místno
sti děje, jak p. Z. Rykr učinil v truchlohře Národního divadla „Romeo a Julie“.
Autorka šla do detailů, iten příkrov na rakvi sv. Václava souhlasí se vzorkem
zachované látky. Ve své výtvarné rubrice s povděkem zaznamenávám ušlechtilý
strahovský počin. Legenda je krásně psána, citově a básnicky a plastické její
vytváření znalecky a odborně připravené citovosti a vkusem čestně závodilo s je
jími vroucími slovy.
Psáno 192_7.

Obětina svatováclavská. Kresba Zdeňky Braunerové.

Perokresba představující sv. Václava
V Královské bibliotéce ve Štokholmu.
Dr. Antonin Podlaha.
Veledůstojný pan Hermann Hoffmann, profesm ve Vratislavi, jenž na jaře
tohoto roku v knihovně metrop. kapitoly pracoval, na vědecké cestě své do Švéd—

ska upozornil správu tamní král. knihovny na to, že pracuji na ikonografii sv.
Václava. A tu ředitel oddělení rukopisů král. bibliotéky stokholmskéo pan dr.
O. Wieselgren byl tak laskav, že zaslal mi velice cenný příspěvek k mé práci,
totiž fotografický snímek perokresby představující sv. Václava. Klesba ta nalézá
se v misálu původu českého ze XIV stol., jenž v řečené bibliotéce chová se
pod sign. A 173, a to na listě IA. Vlevo spatřuje se trůnící Madonna s Ježíškem
na klíně, vpravo stojící sv. Václav, nad nímž jest nápis: „\Venczeslaus". Jest
to svižná mladistvá postava. Bezvousá výrazná tvář jako by v radostném úžasu
patřila na Božské dítko. Hlava světcova pokryta jest- knížecí čepicí, zpod níž splý
vají po stranách hlavy dlouhé, dole odstávající a po krajích zkadeřené vlasy;
uprostřed nad čelem zpod čepice vyčnívá přistřižená kadeř vlasů. Útlé tělo
nahoře vzad prohnuté, oděno jest těsně přiléhajícím kabátcem, zpod nějž dole
vyčnívá část drátěné košile; nohavice jsou rovněž těsně přiléhající. Rytířský pás,
skládající se z obdélníkových článků, obepíná nejširší část těla, hluboko pod
vlastním štíhlým pasem. Límec kabátce ozdoben jest nahoře zoubkovaným okru
žím. S ramenou. splývá plášť, a to volně, aniž by byl na prsou sepjat. Na rukou
má světec rukavice; plavicí pozdvihuje plášt v záhyby shlnutý, levicí dr zí lukovčt
mece, jež nahoře zakončena jest kruhovým knoflíkem. Nápadno jest, že meč
zobrazený shoduje se tvarem svým úplně se skutečným mečem svatováclavským
v pokladnici chrámu Svatovítského chovaným. Na meči zavěšen jest malý obdél
níkový, na rozích zakulacený štít s prohnutým dolejším okrajem. Plocha štítu
jest prázdná; patrně kreslíř tuto partii nedokončil. — Rázem svým připomíná
tato kresba skizzy neznámého malíře z let asi 1380—1úoo, chované v museu
Brunšvickém, jež jeví mnohé vztahy k české škole malířské (sr.ov dr. Jos. Neu
wirth Das Braunschweiger Skizzenbuch, Prag 1897). V některých podrobnostech
možno shledati k této kresbě analogie také na Parléřově soše sv. Václava; jsou
to zvláště: pokrývka hlavy, těsně přiléhající kabátec, umístění pásu a plášt s ra
menou splývající.
Psáno 1924..
:|:
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Podobně biskup dr. Antonin Podlaha popsal v „Časop. katol. duchov.“ téměř
všechny památky svatováclavské v cizině, jako kostely sv. Václava v Litzendor/u
.u Bamberku, v Naumburku nad Sálou, vc Svídnici, Javorníku a Schreibendorfu
v Pn-ském Slezsku, sochy v Kladsku, Norimberce, Žikveč atd., obraz sv. Václava
v Miihlhausenu nad Neckarem ve Vutembersku, v Solnohradě oltář v Cáchách
a jiné, dále psal o úctě svatováclavské v Ober-'lautelbachu v Ilolnich Bavořich.
Po dva roky otiskuje tamže podrobný místopis svatováclavský, kde popsáno již
“mnoho set svatyň, oltářů, soch a jiných památek svatováclavských v zemích
koruny české a dlouhá řada rytin, tisků a starobylých knih o sv. Václavu, jež
jsou nepřetržitě reprodukovány a popisovány ve zmíněném časopise od roku
19211. Zajisté, že tím stane se časopis nevyčerpatelným zdrojem ke studiu pra
menů kultu svatováclavského.
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Chorál prabylý z Kopřivnice u Příbora.
Antonín Šuránek.

Svatý Václave, pros za nás!
Oroduj za násl
U Ježíše milého,
přimlouvcj se za nás!

Bohosl. „Museum", z r. 1879.

16/1

Aby nám ráčil
odpustil všechny hříchy naše,
milý svatý Václave,
pros za nás Ježíše!

Svěcení praporu s korunou svatováclavskou v Kyjevě dne 28. září 1914.

Jak jsme slavili na Podřipsku svátek sv. Václava 1918.
Ivan Kitzberger.
Vzpomínku tuto píši jen proto, aby byl budoucím kulturním historikům
v ní podán doklad, jak působilo kněžstvo české v době válečné. Nejde o mou
osobu, ale jde o to, aby byly jmenovány osoby jednající, aby vysvitlo, že píši,
kdy osoby ty ještě žijí.
Farář doksanský Julius Půda přišel tehda k nám do Libotenic, kde jsem fará—
řoval. Bratr můj Julius Půda, nyní probošt na Sv. Kopečku u Olomouce, jistě
odpustí, že jej veřejně jmenuji. ,.Poslyš bratř,e máme tu naši doksanskou pouť
8. zárí. Já chci z ní udělati manifestaci národní. Co tomu říkás?“
„Tadyhle máš mé dvě ruce, což znamená, že hlasuji oběma! Ty to uděláš
8. září, já na sv. Václava.“
Dobrá. Smluveno a vykonáno.
Zajel do Prahy, sháněl znaky koruny svatováclavské. Těžko je sehnal... Ale
sehnal. Já byl jinak odhodlán, neseženeme-li jich, že je prostě namalujeme -—
veliké, aby „byly“
Kde je dostal, nevím, já jsem je koupil u jedné firmy v Jílské ulici, nahoře
v jakési kanceláři, byly prý to poslední, ale musil jsem slíbit, že nepovím, kdyby
se to prozradilo, odkud je mám, protože prý je zakázáno znaky ty prodávati.
Když jsme přivedli z celého okolí do Doksan 8. září procesí, našli jsme v pres—
bytáři státi sochu sv. Václava bohatě ozdobenou, v háji květin, nad hlavním oltá—
řem však se skvěly znaky koruny svatováclavské. V tomto smyslu českém vyznělo
také mé kázání, nadchly mne ty zástupy lidstva, které se tu sešly.

Toto, jakož 1 přípravy, kteié jsme hned nato zahájili v Libotenicích, způsobily,
že na svátek sv. Václava byl libotenický kostel sv. Kateřiny na břehu Labe nabit
do posledního místečka.
V čem záležely přípravy? Již před tím dal jsem výpověď řídícímu učiteli z
vedení kůru, protože nedělal své povinnosti a zahájil pasivní resistencí proti faráři
za to, že musil narukovat, ač jsem se snažil všemožně, jak mám podnes doklady,
aby rukovat nemusil. Protože jsem nezabránil tomu, odnášel to kostel.
U vděčné paměti vzpomínám pomoci kostelníka libotenického, p. V. Lenrte,
jehož rodina je celá muzikantská jako on sám. Jak se mu narodilo některé děvče
— poslední hoch — už to byla zpěvačka, resp. zpěvák. Toho jsem dobře použil.
Nyní celebrant! Kde ho vzítl? Na sv. Václava?! Zašel jsem do Litoměřic,
našel jsem přítele, jenž již před tím pomáhal mi—ovelikých svátcích, když byla
sedisvacantia regenschoriho. Byl to nynější kaplan náchodský, přítel a bratr Hla—
váček, tehdy „vojenský feldkurát". Bylo vydáno tehda nařízení, aby mělo vojsko
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pohotovost, důstojníci dostali v denním rozkaze zákaz vycházeti z města, odcházeti
kamkoli. Přítel Hlaváček použil příležitosti, že se vracel z procházky a dověděl
se od kamaráda důstojníka, jaký že je vydán zákaz, odešel do svého bytu a hned
se vydal na cestu ke mně — aby nedostal rozkazu toho oficielně a mohl říci, že
nic nevěděl.
Ráno „vyrukoval" v mém řeholním habitu, jen aby se nevědělo, že je to „vo
jenský feldkurát". Měl jsem promluvu a po ní zasedl jsem za varhany, zatím co
přítel Hlaváček měl slavné služby Boží.
Nemívám v životě nikdy tremu, ale tehda jsem se třásl jako v zimě, když jsem
„pleno" spustil. Nevím, nesáhl—li jsem leckdy „vedle“ na klávesách, nebyla--li to
taky „sacramuzika" , ale vím jen, že to vlévalo nadšení od minuty k minutě —
vyvrcholilo to v hymně svatováclavské, kterou na počátku mše sv. zpíval plnými
hrdly celý kostel do posledního místečka nabitý. Přišli i ti, které jsme před tím
nikdy neviděli v kostele a kteří nikdy potom zase v kostele nebyli vidění. 1 nad
naším hlavním oltářem se skvěly znaky koruny svatováclavské... Však to dalo
práce, nežli jsme je tam dopravili!
Po mši svaté začal jsem na varhany jakousi předehru, z níž vyznívala naše'
česká hymna. Nevím, kde jsem ji sebral. Pak jsem přešel do hymny naší přímo.
Pamatuji, že se mi nohy i ruce tak třásly, že jsem nechal všech pedálů, jen abych
neudělal chybu, ale zato kostel zpíval. Cože, zpíval?! Hřmělo to hromem, kostel
sv. Kateřiny asi dávno již neslyšel tak mohutného zpěvu, a od té doby jistě zase
neslyšel a neuslyší.

Když jsme byli hotovi a odzněly poslední akordy, nemohl jsem promluvit. Vy
šli jsme před kostel, viděl jsem uplakané lidi, no, řekli mi,že jsem „taky asi
plakal." Kdo pak by se za takové slzy styděl..
V přifařených Nučníčkách má statek pan V. Maixner, který měl tehdá právě
svátek. Měl hosta, jakéhosi vyššího úředníka z Prahy. Jákéhosi radu, byl radou
už tehdá, kdy těch radů přece jen nebylo tolik, co jich má dnes republika. Tento
pan rada však řekl: „Pane, vy jste zde oněkolik měsíců před Prahou. Ani v Praze
není slyšet o takovém vlasteneckém citu, jako jste projevili zde!"
Takovou slavnost, pokud mi známo, uspořádal i bratr můj Julius Půda v Dok
sanech na tento den.
Bratr Hlaváček, „vojenský feldkurát“ pozdě odpoledne se „trousil" do Lito
měřic. Šel jakousi oklikou v mém „civilu“, aby nenápadně prošel. Pokud se pa—
matuji, poslal mi tento „civil“ třetí den“ po známém vojáku, aby to nebylo ná—
padné. Já měl tři dny „hausarest", protože jsem měl tento „civil“ jen jeden a ne
mohl jsem mezi lidí“. Ale — byl sladký tento „hausarest“.
Tak jsme slavili my na Podřipsku „převrat" ještě před převratem, o měsíc
dříve nežli byl převrat opravdový.
T0 arci nevadilo, abychom nedlouho nato byli prohlášeni po opravdovém pře—
vratu s bratrem Půdou za vlastizrádce, protože jsme byli a zůstali katolickými
kněžími.
'.
Páni učitelé, kteří ještě před několika takřka dny chodili po okolí a řečnili
na tema: „Jen v silném Rakousku jest naše spása“, kteří se chlubívali po hostin
cích, kolik že sebrali dnes na válečnou půjčku. že každý dal, jen farář nedal, ti
se postavili v čelo Sokolu a na obrat ruky: oni bvli nadvlastenci, my byli „vlasti

zrádci"

Ještě vzpomínám, jak jedna paní šlechtična bratru Doksanskému vytkla ty
znaky nad hlavním oltářem a tázala se velmi špičatě: smí—lito být, tyhle odznaky,
v kostele. Odpověděl jí: Smějí-li při zádušních službách Božích býti na oltáři na
svících hraběcí znaky aehrentálské, že tím spíše smějí tam býti znaky koruny
české, svatováclavské . . .
Psáno 1922.
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Nejčernější svatováclavská kapitola.
A. Šorm.

Nerad, ale pro výstrahu přece dlužno i tuto kapitolu v úmyslu nejlepším zde
zařaditi.
Spisovatel A. V. Šmilovský napsal v „Rozptýlených' kapitolách“ též vzpomínku
na sochu sv. Václava v jejich rodině, která pocházela z bývalého kostela sv.
Václava v Mladé Boleslavi, nyní na museum přeměněného. Vypravuje tu Šmilov—
ský, jak porušení úcty k tomuto světci bylo potrestáno neštěstím a kterak zne
uctění sochy sv. Václava od nerozumných chlapců dovedl dědeček spisovatelův
přísným pokáním napraviti a'odčiniti, by neštěstí se neopakovalo. Příběhy ty
jen dotvrzují všeobecně rozšířenou úctu svatováclavskou v nejširších kruzích.
Smilovský vypravuje:
'
„Jednou se modlil k sv. Václavu večer učedník Karlík, aby ho ve tři hodiny
ráno vzbudil, že musí jít napřed do dílny. Avšak zaspal, probudil se skoro o pěti
a věda, že dostane od tovaryše výprask, tak se rozhorlil, že holí do ubohé sochy
udeřil. Mělo to ale pro něho smutné následky; dědeček se o tom bohaprázdném
skutku dověděl a kluk musel v okamžiku z domu. Nadarmo prosil kluk na
kolenou dědečka, aby mu odpustil, nadarmo prosili jeho rodiče dědečka, aby
jim k vůli chlapci to prominul: dědeček nedal se obměkčiti. Chlapec ten se asi
po roce při koupání v Jizeře utopil. Když se to doneslo k dědečkovi, zasmušil
se velice a pravil hlasem tak vážným, že každý v\ domě tp podržel v paměti:'

„Tozje trest sv. Václava; Bůh buď duši utopence milostivli'
*__.
, ,.
:
Dvě, tři léta po této události stalo se našemu svatému Václavu něco ještě hor
šího.
Jednou před spaním prováděli dědečkovi „kadeti“ (vnuci) na pokojíčku —
kde byla soška sv. Václava -— své rejdy a veselé kousky, Bůh ví, jak se to stalo, ale
shodili při tom sochu sv. Václava se stěny, kroužek, za nějž na skobě visela, se
zakutálel, takže jej nemohli nalézti a přemítali pak o tom, jak sv. Václava opět
pověsiti. Mohloť se snadno státi, že dědeček přišel prohlížet, a pak věděli, že by
mu sv. Václav neušel a že by oheň byl hned na střeše. Hanzi, jenž pro dobrý,
nápad daleko nechodil, navrhl, aby zatím uvázali sv. Václavu provázek okolo
krku a na skobu jej zavěsili; zejtra že se může pořádně pověsit. Navrženo, vy—
konáno; z kusu silné šňůry udělali kličku, dali ji soše okolo krku a oběsili takto
in optima forma sv. Václava na skobě ve stěně . . ." Spisovatel pak líčí, jak večer
ještě dědeček na to přišel. Následoval hrozný výprask všech. Když byl výprask
skončen, poručil vnukům, aby před sv. Václavem poklekli. Sám klekl k nim a
říkal modlitbu, již chlapci po něm museli se modliti, slovo za slovem: „Svatý
Václave, vojvodo české země, odpust nám to lotrovství, že jsme tě na skobě
oběsili.__My toho litujeme z celého srdce svého a budeme "se ztoho káti. Ne
sešli na hlavy naše trest, jaký jsi seslal na bezbožného Karlíka, že tě bil; ustrň
se nad námi, smiluj se nad námi, abychom nezahynuli a nepřišli tam, kde je
věčný pláč a skřípční zubů. Odpust' nám naše lotrovství, za to tě prosíme po
prvé, po druhé a po třetí. Amenl“
Nato musil jeden po druhém sv. Václavu políbiti nohy a pak teprve políbivše
ruku dědečkovi směli si lehnouti.
Hned ráno dědeček odebral se k děkanovi na poradu, co počíli, aby jeho vnuky,
které měl při vší své přísnosti velmi rád, nestihlo neštěstí jako jejich učedníka.
Pan děkan ho potěšil, nebot mu slíbil, že studenty napomene, uloží jim jíti
k svaté zpovědi a druhý den že bude za ně sloužiti u sv. Václava mši svatou.
Tak sei stalo; dědeček přistoupil pak snimi ke stolu Páně a obětoval za ně
křížový tolar. Doma po snídaní vykropil stěnu svěcenou vodou, sochu znovu za
věsil na bývalé místo, která tam zůstala, až ji oheň strávil s rodným domem spi
sovatelovým.
Tato episoda mně vždy znovu a znovu živě stavěla se před oči, kdykoliv jsem
četl, že tu či tam byla poškozena nějaká socha, že ta —neb;ona památka přišla
nazmar neurvalou rukou obrazoborců, nebo byla zohavena. Na štěstí třeba
konstatovati, že sochy svatováclavské zůstaly poměrně dosti ušetřeny tohoto van
dalství, které po převratě napáchalo tolik škody na sochařské výzdobě našich
měst a osad. Žel ale, jsou přece některé případy, kdy ani památek svatováclavských

167

nebylo šetřeno. Dne 28. září 1921 byla stržena a poškozena socha svatého
Václava ve výklenku ohradní zdi lesního úřadu v Bažantnici u Chudenic na
Klatovsku; záhy ale opět opravena a znovu na bývalé místo postavena. V osadě
Tmáni u Berouna byla odstraněna socha svatého Václava pod farou česko
slovenským farářem. Do roku 1921 stávala socha sv. Václava z roku 17á6 na
náměstí ve Velvarech, od níž též nazváno náměstí Svatováclavským. Stržená byla
při stavbě budovy okresní nemocenské pokladny; trosky její nyní leží ve dvoře,
hlava schází. Tvůrcem jejím byl Augustin 'Střebský. „Na Hrázce" u Hradce
Králové odstraněn štít se sochou sv. Václava na hostinci Kašparově, Z jiných
stran došly zprávy, že nejednouiibyl z'urážen' kříž—ekna koruně, poškozena orlice
na štítu a pod. V noci z 13. na Ill. dubna 1925 vytloukli neznámí pachatelé
okna kapličky sv. Václava v Horní Rovni. Na svátek sv. Václava _r. 1922 byla
před posvěcením nově opravená obecní kaplička sv. Václava v MťaHorce u Že
lezného Brodu pomalována karikaturami a stupně ke kapličce polity dehtem.
Častěji býval svatý Václav degradován tím, že spolky a jednoty mající
v titulu jeho jméno měnily svá pojmenování. (Pěvecký spolek v Sušici, atd.)
Oproti tomu můžeme radostně konstatovati, že opuštěných neb chatrných soch
svatováclavských se ujímali ušlechtilí mecenáši a dali je pietně restaurovati a
umístiti. Jednou z nich jest socha sv. Václava z „Dupačky“ umístěná v zámecké
zahradě p. Josefa Bartoně Dobenína v Novém Městě 11. M.; byla odstraněna
pro nutnou regulaci silnice k nádraží; výše zmíněný dal ji na vlastní náklad
odvézti do zámku a opraviti.
Na předměstí města Tovačova na Moravě u cesty k Olomouci u dvora „Sak
sova" stávala socha sv. Václava, kterou ve stavu již velmi poškozeném dal nynější
majitel, israelita Guttmann, přenésti do nádvoří svého zámku a nechal ji pěkně
opraviti sochařem Pelikánem z Olomouce. Dlužno ještě doplniti, že existuje
řada soch, oltářů a kostelů svatováclavských, které přičiněním horlivých ctitelů
svatováclavských byly v poslední době opraveny, a že též Výbor .svatováclavský
ustavil odbor, který předsevzal si za úkol chatrné památky svatováclavské před
dovršením jubilea důstojně opraviti a zachovati restaurované druhému svato
václavskému tisíciletí.
Psáno 1928.

%?
Svatého Václava mají Všichni rádi.

Karel Havlíček Borovský původcem pojmenování náměstí Svatováclavského v Praze.

Když v březnu r. 18á8 došlo ve známost, že císař Ferdinand slíbil Čechům
konstituci, tonula Praha v nadšení a Havlíček navrhl v „Pražských Novinách“,
aby na památku schůze v lázních Svatováclavských a „ke cti našeho starého, mi
lého patrona, jehož socha tam stojí", byl Koňský trh nazván náměstím Svato
václavským. Dne 19. března před odjezdem českých poslanců do Vídně sloužil
mši sv. u sochy sv. Václava pražský arcibiskup za nesčetného účastenství pražského
obyvatelstva, jež potom za zpěvu chorálu svatováclavského poslance vyprovázelo.
Ještě s větší okázalostí byla slavena za přítomnosti zástupců Slovanů !|. června
téhož roku mše slovanská, při níž byli členové „Slavie", množství studentstva a
bíle oděných dívek s koši květinovými, hoši přistrojeni za „vnuky rytířů blani
ckých", záplava praporů a stuh v barvách slovanských atd., a při níž konány
modlitby za slovanské velikány: cara Dušana, Jana Sobieského, Petra Velikého,
Jiříka z Poděbrad a j. A po třetí sloužena tu mše sv. 0 svatodušních svátcích,
po níž bezprostředně následovali revoluční bouře a krveprolití.
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Pomník staré slávy.
Matěj Kolařík.
Zbožná úcta vévody
syna Vratislavova, v 27
životě hluboké kořeny
vroucího češství, které
úcty i v zahraničí

české země a jejího patrona, prvního světce z české krve,
letech zavražděného vládychtivým Boleslavem, má v českém
národní. Náš staroslavný světec byl vždycky zosobněním
dovedl uhájiti proti rozpínavosti německé a získávati mu

své říše.

_ _

Brzy vyrostla 0'něm v našem národním písemnictví řada legend, s mnuž úcta
jeho vzrůstala i v cizině.
V podstatě sv. Václava zosobnil si národ představu češství a vše, co drahým ná—
rodu bylo, svatováclavským nazýval.
_
_
Národní vítězství doklady úcty svatováclavské bylo oslavováno. Jak Sl Čechové
rekové úcty a památky svatováclavské vážili, poučují nás podnes přečetné památky
umělecké, ku poctě sv. Václava “vybudované. Brůdecký kostelík u Všerub jistě jest
jednou z památek nejstarších. Slavné bylo kdysi i zde v jeho krásném okolí Čechů

Kostelík sv. Václava na Brůdku.

plémě. Kolem kostelíka rozkládal se též hřbitov, po němž dnes není ani stopy.
A na místech staroslavného bojiště z r. 101.0 stávala celá staletí ryze česká osada
Zdemily. Slovo toto odvozeno od slov „zde milo", zde milé místo každému věr—
nému Čechu, jehož vlast zde hrdinně osvobozena od nepřátel. Zde miloval Bůh
Čechy, zde miloval nás sv. Václav.

_

Roku 1á15 činí se poslední zmínka o kapli zdemilské, při níž tehdy ustanoveni
byli 2 kněží.

Bouře válečné p'oplenily krajinu, po válkách husitských kaple zůstala neobsa
zená. Po válce třicetileté zanikl však český živel úplně, _doufejme, že ještě ne
navždycky. Hrstka českých obyvatel se odstěhovala jinam a mnozí splynuli
v německém živlu.
Kolem kostelíka stával také hřbitov, po němž není již stopy. Roku 1651
kostel sv. Václava stal se filiálním k nově zřízené faře ve Všerubech. Roku 1873
čítalo se jmění jeho 1070 zl. r. č. Byl to slavný otec národa Fr. Palacký, který
r. 1858 nalezl kostelík ve stavu velmi ubohém. Sloužilť tehdy za chlév soused—
ního Němce. Na jeho pokyn a prosbu byla po celých Cechách vykonána sbírka
a tento památník české slávy,.byl pak opraven. Teprve však r. 1890 na paměť
850. výročí bitvy oné.
Dlaždice z kostela chová zemské, klatovské a domažlické museum. Janské
museum chová též svícny s lampou. I dnes milo jest každému, kdo zavítá
v tyto posvátné končiny českého ráje. Svatá láska k otčině nás pobádati musí
k účinné podpoře našich českých menšin, k uvědomení národnímu v posledních
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dědinách českého živlu. Ceská kniha, kniha sílící a poučná, vlasteneckým pérem
v těch místech mrtvých musí býti apoštolem.
Neopouštějme svoje bratry Čechy v našich menšinách, podporujme jejich
školy, stavme hráze příboji cizích živlů. Milí musí býti: svým jednáním, zjednati
úcty, vážnosti a ukazovati, že Cech jest syn kultury, hrdina oběti a práce pro
blaho celku. Dějinnými památkami mysl naše musí se rozněcovati v lásce k rod—
né, nad jiné drahé věci, k obětem pro rodnou domovinu.
Rozkvět vlasti, vzestup vážnosti, národní cti nám musí býti nade všecko.
Sv. Václav, v jehož jménu Češi zvítězili, jeho ideály k novému rozkvětu musí
býti naším pramenem.
O kapli Zdemilské zmiňuje se staročeská kronika Dalimilova. Později často
se připomíná ve knihách konformačních. Právo patronátní nad kaplí měli páni
z Risenberka, větev to rodu české šlechty Drslaviců. Při kapli byl též kněz až
do zániku jejího v době válek husitských. 16. března 1360 vykonával podací
právo nad Zdemilskou kapli sv. Václava u Kdyně Děpold z Rýsenberka, potomek
Děpolda, zakladatele hradu Rýzenberka.
Toho dne, jak svědčí knihy konfornační (Ll. Conf. IÍ|I—I59) ustanovil nad
kaplí po smrti kněze Bohunka za kaplana kněze Žídka z Domažlic. R. 1390
však již zprávy o kostelíku mizí.
_ 1 1. prosince 1390 byl při kapli ve Zdemilech od Ogerinsa, šlechtice z Býzen
berka kněz Jiří rodič z Domažlic, jehož předchůdcem byl kněz Kuneš. R. 1392
byl kněz Petr dosazen. Do Zdemil za Jiiího zDomažlic, který byl odvolán do
Švihova. R.1ú15 se činí poslední zmínka o faráři ve Zdemilech. Česká obec
Zdemily stála ještě na konci 16. století. Žel v polovici 17. století německý živel
nabyl vrchu a založena nynější obec Brůdky (Brůdek).
Les v pomezí hranic se kácel, řidl a na vykácených pozemcích lesních vzni
kaly osady německé.
R. 1382 byl kostelík sv. Václava rozšířen a novými zvony opatřen.
Psáno 1918.

Malá ukázka z rukopisného kalendaria svatováclavského.
Sestavil Ant. Šorm.
Roku 1600 přestavován kostel sv. Václava v Žabonosích za pánů Bořků
z Dohalic a na hradě Pušperce postavena kaple sv. Václava.
Z roku 1611 pochází renaisační portál domu ve Vojtěšská ulici v Kladsku,
na nároží se sochou svatého Václava.
Roku 1622 bývalý larní kostel S\. Václava v Bechlímč u Roudnice, piipomíná
se prvně jako filiální.
Roku 1633 položeny základy ke klášternímu kostelu sv. Václava v Bělé pod
Bezdězem.
Dne 28. září IGA/i oslavováno bylo v Hradci Králové založení jesuitské koleje
hrou „Svatý Václav".
Z roku 1655 pochází prostřední zvon s rcliel'em sv. Václava v Lomnici nad
Lužnicí.
Roku 1666 nákladem města Plzně pořízen oltář svatováclmský v Dýšinč u
Plzně a oprmen Samuelem llattašem. '.léhož roku založen kostel sx.\ár|.1va ve
V1aclávi u Vy.sMýta za Josefa II. zrušený a 1.180!| proměněný na hostinec.
Z roku 1677 pochází 12 velikých obrazů ze života sv. Václava pro koleg.
chrám sv. Václava ve Staré Boleslavi.
Z roku 1688 pochází stříbrný kalich s tepaným obrazem sv. Václava v po
kladnici chrámové ve Staré Boleslavi.
Roku 1699 uvádí se poboční oltář s obrazem. svatého Václava v kostele
Kvášovickém na Strakonicku.
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Kaple sv. Václava v Tchořovicích.
P. Alois Majer.
Obyvatelé obce Thořovické, vynikajíce vždy nelíčenou zbožnosti a oddaností
svaté víře katolické, toužili po slušné mešní kapli, aby zejména starci a neduživci
jejich měli občas dobrodiní oběti mše sv. Mívali dříve na vsi jen malou kapličku
se zvoničkou & to zbožné mysli jejich nestačilo.
Přání jejich uskutečnilo se s podporou duchovní správy za starostování Jana
Vokurky r. 1878. K tomu cíli zařízena sbírka peněžní, obec dala z lesa svého
potřebně stavební dříví, každý, jak mohl, povozy a ruční prací vypomáhal a tak
společným úsilím zbudována dosti prostranná kaple a zasvěcena českému patronu
sv. Václavu. Vnitřní zařizení jednak koupeno, jednak od dobrodinců darováno.
Kaple opatřena hodinami a zvon pro ni zakoupil rolník Tomáš Beneš.
S povolením biskupským posvětil zvon, Benešem darovaný, dne 26. září a
kaplí dne 28. září r. 1878 P. Bernard Kunstar, převor a duchovní správce
Lnářský. A zástupcové obce učinili o kapli té následující vyjádření.
„Roku 1878 vystavěna byla kaple, zasvěcená sv. Václavu. Vydržovati ji zava—
zuje se Thořovické občanstvo pro všecky časy; zavazuje sebe a všecky své potomky
svým jměním, pozemky a statky pro zachování kaple. Žádají pak, aby každoročně
v den sv. Václava sloužena tam byla mše sv., k čemuž vždy v patřičný čas 0 po
volení mše sv. žádati budou a ustanovují, že paramenty, kalich a roucha v dob
rém stavu zachovávati budou.
Ve jménu obce Thořovic, dne II. září 1878." Pečeť obecní a podpisy.
Dne 7. srpna Igoú posvětil převor a duchovní správce s dovolením biskupským
nový oltář v kapli Thořovické, na kterýž darovala sousedka tamní Barbora
Kaprová z čís. 11. obnos 260 K. Oltář ten dle nákresu frátera Josefa Patery
z kláštera Lnářského zhotovil truhlář Blatenský Antonín Blažej za jmenovanou
cenu. Při té příležitosti občan Thořovický Jan Drnek dal na novýmissál 28 K,
za kteréž zakoupen z Malina v Belgii. (Úryvek z její historie.)
Psano 1925.

Bývalá socha sv. Václava na Koňském trhu, nynějším Václavském náměstí.
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Znaky českých měst se sv. Václavem.
Jindřich Šámal.
Milenium mučednické smrti svatého kněžice Václava, k němuž národ náš velice
rád se utíkal o ochranu, jehož osoba byla častým podnětem k umělecké tvorbě
sochařům, malířům iřemeslníkům drobných předmětů uměleckých, dává nám
krásnou příležitost právě v umělecké tvorbě sledovati úctu a odevzdání se do 0—
chrany našeho svatého vévody. Některá města dostala ido svého znaku přímo
postavu sv. Václava, některá užila svatováclavské orlice & dokonce některá města
mají ve svém znaku i t. zv. korunu svatováclavskou, korunu, kterou Otec vlastí,
Karel IV. dal zhotoviti, aby byla stále na lebce sv. Václava — odtud název svato
václavská — korunu, chovanou dnes v klenotnici u sv. Víta s ostatními koruno—
vačními klenoty, korunu, kterou korunováni Čeští králové a která zase při oslavách
svatováclavských se zastkví na drahé lebce světcově.
Především sama Praha měla — jak patrno z pečeti na listině z roku 128F',
uložené v archivu kláštera břevnovského — na nejstarším znaku svatého Václava.
Nedávno zemřelý Aug. Sedláček, známý svými „Hrady a zámky“ ve svém „Hi
storickém slovníku“ uvádí některá takováto města, která uvádím v abecedním
pořádku.
Bezdružice má _na svém znaku na levé straně štítu sv. Václava, držícího ko
rouhev s orlicí; město má též jeden ze svých trhů v pondělí po sv. Václavu.
Boleslav Mladá — nad štítem koruna svatováclavská.
Boleslav Stará — štít rozpůlený, vpravo červený, vlevo stříbrný a na této
části dveře kostelní se zlatým kruhem, za který se chytá sv. Václav, jehož Boleslav
v červeném poli stojící vraždí.
Čistá ——
ve vrchní zlaté polovici štítu obraz sv. Václava vyobrazeného po kolena,
an drží štíti korouhev s orlicí.
Stará Boleslav i Čistá mají farní kostel sv. Václava.
I—Iostinná— přede zdí na erbu stojící obr, pravou rukou opírá se o štítek sv.
Václava (černá orlice ve stříbře).
Choceň, město — štít červený, na něm obraz sv. Václava držícího pravicí štít
a levicí korouhev s orlicí, za ním se vznášejí dva andělé ve zlatém rouše, držící
zlatou zář kolem hlavy světcovy; v městě se koná trh na den sv. Václava.
Chomutov — v otevřené bráně hradby mezi dveřmi štítek, erb král. Ces.,
s korunou svatováclavskou nad ním.
Chrudim — nad štítem koruna sv. Václava.
Klatovy — jeden ze dvou štítů drží svatováclavská orlice.
Levinští užívají od dob Ferdinanda I. ve znaku svém sv. Václava stojícího
ve zlatém poli.
Trhový Štěpánov -— červený štít a na něm postava sv. Václava.
Král. Vinohrady — mezi střížkami za hradbou stojí sv. Václav, drže levicí
štít království ;a. v pravici vinný hrozen.
Vodňany měly dříve na své pečeti sv. Václava, jak patrno na pečeti z r. 11.22.
Volyně — štít červený, za hradbou obraz sv. Václava, držícího štít a korouhev
s orlicí.
Votickým dal Ferdinand I. znak, v němž spatřujeme sv. Václava v červeném
poli se štítem.
Psáno 1928.

Zdeňka Braunerová: Pečeť hlavního města Prahy. Ukázka nálepek.

Ke sporu o denáry knížete Václava.
Josef Pecháč.
V poslední době víří ve vědeckém světě častěji nadhozený nevyřešený problém
první české mince, denáru svatováclavského. Zprávy o tisíciletém trvání pražské
mincovny a denárech sv. Václava vyvolaly čilý zájem široké veřejnosti, která vsak

je dosti nepresne informována zásluhou denního 1 týdenního tisku, jenž se otázky
zmocnil. Proto bude zajisté vhodná tato kratičká stat' s cílem čistě informativním:
Numismatika česká jest staršího data, neboť již v 18. věku byla pěstována.
Známy jsou sbírky starých mincí v Národním museu, které nashromáždil vla
stenecký biskup litoměřický Valdštýn a hrabata Šternberkové. Dosti velké zná
mosti těší se také první vědecká práce z oboru numismatiky od Mikuláše Adaucta
Voigta. (Beschreibung der bisher bekanntcn bóhmischen Můnzen). Spor se vede
o pět známých denárů svatováclavských, nalezených vesměs v zahraničí, totiž
u Althófchen v Poznaňsku, u Frankfurtu nad Odrou v Pomořanech a na ostrově
Borholmu. Denáry tyto mají kolem křížku vyr\to VENCIEZLIVVS, což při
rozeně vyložili němečtí badatelé Dannenberó a Bahrfeldt tak, že jsou to denáiy

českého knížete Václava Svatého, poněvadž dějiny této doby neznají jiného pa
novníka toho jména. Nález tento byl jedním z oněch, objevených na obchodních
tepnách, vedoucích na východ k moři. V mínění tom utvrzováni byli nálezem
mincí českých knížat počínaje Boleslavem I. až k Oldřichovi. Z českých badatelů
nové doby Beneš (Památky archeologické a místopisné 1868) připisoval je
světci Václavu. Proti tomuto názoru vyjádřil se pak Josef Smolík, badatel rázu
a doby Palackého, která ve všem zdůrazňovala český svéráz a nezávislost od kul
tury západního světa. Odtud pochopíme Smolíkovy názory, zavrhující cizí vzory
a předlohy a snažící se všecko vysvětliti z prostředí domácího. Podceňováním
vladařských schopností světce Václava dospěl k názoru, že tehdy nebylo ještě
jednotného českého státu a proto nemohlo býti ani českých ražených peněz.
Smolík a pak nejlepší český numismatik Eduard Fiala vysvětlují nápis na ven
cjeslavských denárech tak, že jest to Václav, syn Boleslava II. a Emy Burgundské.
Proti názoru Smolíkovu a Fialovu vyslovil se zásadně Viktor Katz, který má
jeden exemplář denáru ve sbírce. Dokazuje velmi přesvědčivě, že denár dal raziti
svatý Václav, neboť peníz tento má zřejmě podobný tvar denáru Karla Velikého
iJindřicha Ptáčníka. Katz otřásl věrou v nejzávažnější důvod Fialův, že jest
totiž možno dva z nálezů, mezi nimiž byly nalezeny i naše denáry svatováclavské,
položiti do let 965—970, a tudížpravděpodobně jest nemožné, aby mezi větším
množstvím minci z doby pozdější byl nalezen jeden exemplář starší asi 0 A0 let.
Katz dokazuje, že Fiala v ohraničení nálezů chybil a novými důvody podepřel
mínění badatelů německých. V poslední době zabýval se spornou otázkou známý
český medaillér Josef Šejnost v přednáškách konaných v numismatické Společ—
nosti a v Historickém klubu s hlediska ražební techniky. Zesnulý profesor Stejskal
ve svém „Svatém Václavu" kloní se k názoru Katzovu, naproti tomu prof. Pekař
ve svých přednáškách o českých dějinách v ro.—12. st. nevěří dosti pevně, že
začíná ražená mince za Boleslava I. Starší doba hledala prý denáry už za knížete
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Václava i dokonce za Bořivoje, měla prý i štočky pro jich ražení. B\la to však
prý jen falsa doby romantické, jakéhosi Kiliána. Vážnějších dů\odů hist01ických
proti pravosti denárů svatováclavských není, a také asi nebude, protože dobu
na úsvitě našich dějin tak dobře neznáme. Jisto jest, že již tehdy probíhal na—
šemi zeměmi čilý obchod, omezující se na vzájemnou výměnu, která pravdě—
podobně záhy byla nahrazena kovovým platidlem pevné ceny zejména ve stycích
mezinárodních, zahraničních. Námitka, že nemohlo býti české mince v době,
kd nebylo jednotného českého státu, nemá dnes významu. Víme dobře, že
čechách byla mohutůiá říše Slavníkovců, hraničící na východě blízko Prahy
s centrální mocí Přemyslovců, víme také, že mincovní právo neměl jen vrchní
suverén, nýbrž i každý man. Založení mincovny bylo jistě nutnou potřebou ná—
rodohospodářskou, vyplynulou ze změny poměrů, způsobené zejména pokřesťa
něním národa, což znamenalo jeho vstup mezi kulturní národy světa. Zajímavo
jest pozorovati, že z valné části ná10d0\e začínají mincovati až tehdy, když přijali
kiest. Kovový peníz s křížem a jménem panovníkovým jest přímo substanciální
vlastností křesťanského vladaře a charakteristickým přívlastkem státu, stojícího
na výši své doby. Prvním typickým panovníkem křesťanským u nás je svatý Vá—
clav, on jest zakladatelem českého státu křesťanského, což znamená ve smyslu
doby státu moderního. Doba jeho panování i smysl jeho činnosti tkví v trvalém
spojení oblasti germánské a románské. To jsou a budou okolnosti historické,
které budou mlu\iti pro pravost denárů svatováclavských.
Psáno 1927.
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Strategické body'při zemských stezkách
pod ochranou sv. Václava.
Ant. Šorm.

Dívajíce se na mapu nejstarších kostelů svatováclavských ihned postřehneme,
že kostely sv. Václava často byly zakládány při zemských stezkách a potom na
místech strategických. Jest to známý kostelíček sv. Václava na Brůdku u chmil
v průsmyku Všerubském a při Biance na Kladském pomezí při stezce zvané
lxladsko—
polské. Podobná asi strategická brána dle Doměcky nalézala se mezi
\rchy Chloumkem a Prašivkou na Králméhradecku, kterou se vinula stará ob—
chodní stezka postranní odbočující u Chlumce od hlavní cesty Hradecko- Pražské
přes Nechanice k Račicům a Černožicům, kde spojovala se 5 obchodní stezkou,
zvanou Krkonošskou z Hradce Králové podle Labe k Trutnovu. Na výše zmíněném
Chloumku připomíná se již roku 1295 a r. 1357 kostel sv. Václava. Po prvé
(1295) listinou, kde držení kaple sv. Václava na Chloumku potvrdil papež její
držení Cyriakům. Neméně jest zajímavo, že tato cesta končila v hradišti Úpském
románským kostelíkem sv. Václava. Kostelík onen jest jedinou románskou pa— .
mátkou ve stavitelských památkách celého Podkrkonoší.
_.. ,
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Chronostikon, který býval ve svatováclavském kostele
V Bubovicích.

V pamětní farní knize Bubovické zapsán jest zajímavý chronostikon tající v jednot
livých latinských verších letopočty zřízeni, nehod a oprav tamního kostela sv. Václava.
ADAUCTUS BARO DE UGEZD RESTAURAVIT UXORQVAE NATA EST
A TALLEMBERG DOTAVIT. SIMON BROSIO AB HORSTEINEPISCOPUS SUFFRA
GANEUS PRAGENSISHANCCE AC TRES ARAS CONSECRAVIT.ILLUSTRISSIMUS
BAROAD UGEZD IOANNES IOSEPH AERE PROPRIO REPARARI CVRAVIT. SNC/EN
CESLAI HONORlERECTA AUGUSTA PATRONATHERESIA REPARARIMAN DAVIT.
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Po stopách úcty svatováclavské u Slovmců.
František Starý.
O úctě sv. Václava mezi Slovinci (v Krajině a ve Štyrsku, ijinde) nebyly
dosud podány obšírnější zprávy, ačkoliv je zajisté důležité vypátrat, zdali a kde
byl nebo jest ctěn sv. Václav i u našich jižních slovanských bratří, u čilé větve
slovinské. Podepsaný získal skromé sice, ale zajisté zajímavé a cenné zprávy,
jež tu částečně podává.
.
Ve farním archivě v Kranji je starý misál z konče 15. století, jehož se asi
užívalo na Gorenjsku (v Horní Krajinč), v některém kostele oglejské metropole;
v něm je mezi českomoravskými světci vedle sv. Vojtěcha (Adalberta, 23. IV.) a
Klimenta (23. XI.) svátek i sv. Václava (\Venceslai 23. XI.) (?). (J. Smrckar:
Stare pisane mašne bukve kranjskega farnega arhiva, Zdodovinski Zborník 37.)
Úcta sv. Václava se rozšířila mezi Slovinci „Životy svatých“: r. 183 1 v Krajině.
Tamějšímu kostelu daroval Ivan IIribar krásný obraz slov. apoštolů, malovaný
od slovinského umělce Šubice ; obraz byl s velikou slávou zavěšen v kostele, ale
nynější farář a děkan Dolinar jej ze svatyně vystrčil“
Z kostelů slovinských, pokud je známo, je zasvěcen sv. Václavu pouze jeden,
a to v osadě, jež má také jeho jméno „Sveti Venčesl“ (nebo, jak lid říká, „pri
svetim Benčeslu") ve Štyrsku. (O tomto kostele je zmínka i ve spise Dr. Stej
skala „Sv. Václav“ na str. 147, ale s nesprávným rokem 1225) Po upozornění
vldp. far. Iv. Vrhovnika na tento kostel dopsal pisatel tamnímu farnímu úřadu
o bližší zprávy, & dp. farář J. Zakošek je ve psaních (z IO. XI. a 21. XII. 1927)
poslal a přiložil také fotografie kostela i oltáře, pohled na celou ves (viz obrázky),
a veršovanéu legendu „S'v. Venceslav" (pro svatováclavskou výstavu).
Sveti Venčesl je malá slovinská farnost o 1000 duších na jižní straně Po
horja, pět čtvrtí hodiny cesty na z. od okr. města a děkanství Slov. Bystřice
(Slovenska Bistrica) v diecési lavantské (v Mariboru ve Štyrsku) a náleží do Jiho—
'slavie. Duchovní správu této jediné své osady vykonává farář. Krajina je pohor
ská, značně lesnatá, ale vinorodá; daří se v ní „dober pohorčan" a podnebí má
velmi'vlídné. Lidé říkají o Sv. Venčeslu, že leží „ve středu světa", protože tam
sníh nejdříve roztává. Sv. Venčesl oslavil verši dřívější jeho farář Pankrác Gregórc,
jenž r. 1910 složil a vlastním nákladem vydal ve prospěch kostela legendu „Sv.
Venceslav" s dovolením bisk. ordinariátu v Mariboru. Knížečka _v malé osmerce
o (37 stranách je pěkně tištěna a vypravena v tiskárně sv. Cyrila v Mariboru a
má dvě části; líčí podle lidového podání vznik kostela sv. Václava a zároveň vy—
práví podle legendy (poněkud zkreslené) život sv. Václava. Stručný její obsah
jest: Za vlády českého krále Přemysla Otakara II., jemuž náležely i země
alpské, usadil se ve Štyrsku na blízkém kebeljském hradě (Keheljgrad) český
rytíř, jménem Čech, a vystavěl na žádost svého příbuzného, biskupa Vojtěcha,
ke cti"sv. Václava, jehož jméno měl jediný jeho syn, kapličku, aby na přímluvu
sv. Václava byl obdařen i dceruškou. Kaplička tato byla od poddaných v týdnu
vystavěna a mezitím za večerů vyprávěl biskup lovcům na hradě o životě sv.
Václava, v neděli pak kapličku k jeho cti posvětil.

Psáno1928.
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Ozdoba zemljanek ruských legionářů se sv. Václavem.

Z dějin vánoční anglické koledy „Dobrý král Václav“.

A. Šorm.
Zásluhou p. dra J. Sv. Procházky získali jsme zajímavou ilustraci zangl.
časopisu „The graphic“, jak si v Anglii představují našeho knížete — „Dobrého
krále Václava“ podle jejich vánoční koledy. Otiskujíce tuto reprodukci, připoju
jeme historii písně dle obsáhlejších studií Kalouskovy a Zíbrtovy.
Dr. Josef Kalousek v „Časopise Musea Království Českého" 1900 dokázal
jasně a nezvratné, jak se píseň ke sv. Václavu vletech šedesátých 19. století
rozšířila v Anglii. O vánocích v Anglii- slaví se okázalými slavnostmi rodinnými
a společenskými a bývá u Angličanů zpívána koleda o Dobrém králi Václavovi,
kteráž se vztahuje na sv. Václava, knížete českého. Do Cech přinesly ji dámy
anglické, jež pozval hrabě Lůtzow na zámek Žampach, & tam ji zapsal anglicky
podle jich zpěvu, dvorní rada dr. Kalousek, přeložil do češtiny a objasnil původ
i stáří této písně. Původní dohad, že jest to píseň starodávná se neosvědčil. Prof.
Oxfordské university Morfill zjistil, že ji složil anglický duchovní — John
Mason Neale, — jenž žil vletech 1818—1866. S' jeho jménem tiskne se ve
sbírkách anglických koled. Asi okolo roku 1856 složil nápěv k písni Nealově
Thomas Helmore, kapelník královské kaple. Stačilo několik málo desetiletí, aby
tato píseň z brusu nová o králi cizím, českém a s cizím námětem u konserva—
tivních Angličanů zdomácněla a znárodněla. Pramenem písně byl skladateli
Nealovi spisek V. A. Svobody „Sanct \Venceslaw und Podiwin“ (vydaný v Praze
r. 18á7). Neale použil legendy Svobodovy, ale zkrácením jejím a jinými promě
nami docílil balady, která dobře se vyvíjí a hodí ke zpěvu. A tak během tisíce
let Gumbold, biskup Mantuanský, český šlechtic Dalimil, císař Karel IV. a novo—
dobý 'spisovatel český Svoboda Navarovský a novodobý spisovatel anglický z Indie
_Neale—složili se a z fantasie své vytvořili prostičký obsah písně o „Dobrém
králi Václavovi", kteráž znárodněla a s Angličany rozchází se po celé zeměkouli.
Dne 7. května 191 I na Staroměstské radnici při uvítání zpívali členové „Ipswich
Town Football Clubu“ v památné kapli svatováclavské tento tradicionelní vánoční
chorál. Některé listy projevily, že tato píseň dostala se do Anglie královnou
Annou, dcerou Karla IV. Dr. Zíbrt v „Českém Lidu“ k tomu dodává, že„dobrá
královna Anglická, dcera Karla IV., nemohla tušiti, že německá báseň \. V. Svo—
body bude podkladem novodobé písně umělé anglické." Proslulý povídkái an
glický Kipling, jenž se narodil v Bombay 18650 a vyrostl ve Východní Indii,
zná také tuto píseň a mluví o ní na konci své povídky, William the Conqueror
(český překlad v Ottově Světové knihovně č. 150, str. 61

Přinášíme původní text překladu Kalouskova, otištěný v „Národní Politice"
r. Igro-v článku Dra Čeňka Zíbrta „Úcta sv. Václava v Anglii" i novější překlad
prof. V. Zeithammera.
.
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Chráněnci sv. Kryšpína ctí též sv. Václava.
Ant. Šorm.
Také příslušníci cechu obuvnického prokazovali vždy vděčnou úctu k svatému
Václavu a družně přičleňovali ke svým ochráncům sv. Kryšpíuovi a sv. Krispiuiánovi
našeho Dědice, jak to dOSvědčuje korouhev ze zeleného brokátu v Roudnici zdo—
bená též obrazem P. Marie Staroboleslavské. Na cechovním praporu obuvnickém
v Slaném z r. 1812 av Kamenlcl nad Lipou jest zobrazen sv. Václav. V Pelhřimově
ještě 1.189á dne 21.. května dává si světiti a v děkanském kostele umisťuje svůj
prap01 s obrazem sv. Václa\a spolek obuvníků a sdiužeuých řemesel v Pel
hřimově. Nejstarší památkou cechu obuvni1kého bude asi pěkná komice v Sedl
čanech z konce XVII. století s vyrytým obrazem svatého Václava.
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Nápěv a text anglické koledy „Dobrý král Václav".
Jak si představuji sv. Václava v Anglii.
Ilustrace koledy o sv. Václavu z časopisu „The Grapfic".

177

Překlady svatováclavské anglické koledy.
V. Kalouska:
„Přines mi maso, přines mi víno,
přines mi smrková polena sem;
a ty a já uvidíme ho obědvati,
až vše přineseme tam!"
Panoš a vládce odešli,
odešli spolu
v divém skučení děsných větrů
a v krutém povětří.

Dobrý král Václav vzhédl ven
ve svátek svatého Štěpána,
kdy sníh ležel kolkolem
hluboký, sypký a rovný.
Jasně svítil měsíc té noci,
avšak mráz byl krutý,
když chudý člověk přišel před zraky,
sbíraje zimní topivo.

„Pane, noc je nyní temnější

„Sem, panoši, a stůj u mne,
umíš-li pověděti,
ten vesničan kdo jest,
kde a jaké jeho obydlíl"
„Pane, on žije dobrou hodinu odtud
pod tím kopcem,
zrovna naproti ohradě lesa
u studánky svaté Anežky.“

a vítr věje silněji.

Mne opouští odvaha, nevím, kterak...
Dále nemohu jíti."
„Měj pozor na mé šlépěje, můj dobrý
vstupuj do nich směle,
[panoši,
shledáš, že krutá zima bude
mraziti tvou krev méně studeně."

Vkročil v šlépějc svého pána,
kde sníh ležel zmačknutý ;
teplo bylo právě v drnu,
jejž

světec stlačil.

——

Pročež, křesťanští lidé, budte ubezpečeni,
kteříž máte bohatství anebo důstojenství,
kdo nyní oblaží chudého,
najde i sám blaženost.

V. Zeithammera:
Oknem hleděl Václav král
o Štěpána svátku,
vysoko kdy sníh zavál
úvoz, pole, chatku.
Luny polil jasný třpyt
mrazem ztuhlé nivy,
starci svítil její svit,
jenž tu sbíral dříví.

„Dříví, maso, víno sem,
pospěš se mnou, hochu,
posilniž se v domku mém,
zimou zkřehlý kmochu."
Panoše a dobrý král
vydali se spolem,
mrazivý kde vítr vál
zasněženým polem.

„Panoši můj, pohled tam,

Potemnčla jasná noc,
prudčej vichr vane,
srdce divná jala moc.
„Noha vázne, pane.
„V stopy mé vstup, bude mráz,
ubohý můj hochu,
neožehne nohou mráz,
zahřeješ se trochu.“

pověz svému pánu:
Kdo je onen venkovan,
v kterou bydlí stranu?“
„Anežky kde svatý zdroj,
__míli odtud v stráni

starých lesů tmavá chvoj

chatu jeho chrání."

V stopách kráčel světcových,
nepocítíl chladu,
žhavý tam byl chladný sníh
na slunci jak ladu.
Křesťanský ty muži, věz,

statků máš-li dosti,

žehnáť Bůh štědrosti, .
_učiň jako Václav, „knčz“
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178

!

Svatováclavský sborník orelsky.
P. Frant.. Pospíchal.
Orelstvo rozhodlo se kromě imposantního zastupování při všech svatováclav
ských slavnostech a zvláštních slavností orelských kolem 5. července uctíti ra
dostnou památku tisíciletí našeho státu a výročí mučednické smrti sv. Václava
též složkou trvalou, totiž knižním vydáním orelského sborníku, který má býti
zvláště příručkou a dobrým ládcem všem pořadatelům, kteří budou sestavovati
jakékoli oslavy, akademie, večery, průvody, slavnosti místní atd. Vypracování
svěřila svému osvědčenému sborníkáři A. Šormovi, který právě dokončuje již také
náš sborník, kde vyčerpává na základě velmi pilné mravenčí sběratelské práce
hojný, zcela původní a zajímavý materiál v ucelených přehledných článcích;
přidržuje se hlavně kultu lidového a vyčerpává ukázky ze všech možných vrstev,
stavů, doh, míst domácích izahraničních. Citujeme alespoň z obsahu:
Část I. Svatý Václav a jeho úcta v podání prostonárodním. (Modlitbičky,
pranostiky, co vše lid nazýval svatovácl., nápisy na sochách a zvonech, lidové
písně, obrázky, obliba jména Václav, poutě a slavnosti, projevy místní u soch
a kaplí sv. Václava na návsích a náměstích, pověsti a lidové lefrendy, atd. Svatyně
svatováclavské. Zprávy a zajímavé tabulky všech kostelů svatováclavskýcvh z naší
vlasti a vystěhovalců našich v Americe. Svatováclavské památky v cizině (Italie,
Německo, Polsko, Rusko, Bulharsko, Jugoslávie, Švédsko, Dánsko atd.). Ceský
.světec a cizí umělci. Úcta Němců k sv. Václavu. Kterak husité ctili sv. Václava.
Řády a bratrstva sv. Václava. Velikonoční a vánoční náměty svatováclavské. Hold
českého zvonařství sv. Václavu, s tabulkou zvonů svatovácl. od 15. století do
dneška. Prapory svatováclavské. Zvláštní stati věnována praporům orelským.
Kazatelny a křtitelnice zdobené svatým Václavem. Píseň, která budila národ.
Symbol české zbožnosti a štědrosti (velechrám sv. Víta). Koruna svatováclavská.
Stará Boleslav.

Pozoruhodny jsou patronáty sv. Václava, které autor velmi zajímavým způso
bem vylíčil řadou obrazů z tisíciletého kultu svatováclavského. Uvádíme alespoň:
Sv. Václav patronem pořádku vinařského, sládků, rolníků, řezníků, pekařů a mly
nářů iostatních cechů a řemesel. Patronát svatého Václava literátských kůrů
a zpčváckých spolků, horníků a mincovnictví. Svatý Václav patronem války
imíru. Jeho patronát nad léčivými prameny a studánkami. Svatý Václav pa
tronem státu. Svatý Václav patronem osad a farností. Svatý Václav, laskavý
ochránce sirotkův a vdov. Svatý Václav, mezi dítkami' a mládeží. Zvláštní
patron — ochrana vězňů. První propagátor myšlenky odstraniti trest smrti.
Mezi patrony vzývanými při ráně morové. Ochránce hřbitovů a pomocník
proti náhlé smrti. Charita (_Svaty Václav nosí dříví). Svatá Euchalistie a
Svatý Václav. Panna Maria a Sv. Václav. Sv. Václav a sv. Vojtěch. Sv. Václav
a sv. Jan Nepom. Sv. Václav a sv. Antonín Paduánský.
Část II. obsahuje pěkný výbor ze svatováclavské poesie, příhodných básniček
k recitování při oslavách jubilejních a přináší nejen pokyny jak oslavy sestavovati,
ale 1 důležitá upozornění a pokyny kde možno obstarati které hudebniny a ostatní
pomůcky pořadatelské, o něž často bývá při pořádání slavností dosti nouze.
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Ukázka svatováclavských obětin Zd. Braunerové.
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Svatováclavská literatura.
Ant. Šorm.

Zajisté se zavděčíme ctitelům svatováclavským, když jim označíme soupis
ostatních publikací svátováclavských, samostatně vydaných, které jistě v roce ju
bilejním budou vyhledávány více než kdy jindy.
Poesie: Vilém Bitnar „Sborníček svatováclavský" ; výbor legend a básní pro
mládež. — Moriturus (Dr. K. V1atný): ,.Svatý Václav u Luticů" . — P. Fr.
T. J.: Svatý Václav, životopis světcův veršem; chystá se „Almanach českých spi—
sovatelů" se svatováclavskými příspěvky soudobých básníků, novelistů a dra—
matiků.
. , Krásná próza. Ki'išt'an: Život a umučení sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily.
Josef Linda, moderním jazykem přepsal V. Bitnar: „Záře nad pohanstvem nebo
Václav a Boleslav.“ — Josef Ehrenberger: „Boj o vítězství pravdy Boží v Ce
chách.“ — J. L. Brendl: „Modly a kříž." — Václav B. 'lřcbízskýz, ,Svatováclavská
korouhevf' — Žofie Podlipská: „Ludmila a jeji vnuk sv. Václav.u — V. Svato

hor: „Čtení o našich sv. ochranáchf'
Spisy poučné: D1. Flant. Stejskal: „Svatý Václav, jeho život a úcta.“ — 'lýž
„Svatá Ludmila, její doba a úcta.“ — Julius Košnář: „Čítanka svatováclavská“

— Týž „0 sv. Václavu a vývoji úcty svatováclavské." — Dr. Josef Kalousek:
„Obrana knížete Václava.“ — Karel Procházka: „Stochov, legendární rodiště
sv. Václava." — Mořic Kračmer: „Dějiny metropol. chrámu sv. Václava _vOlo
'mouci.“ —Jan Pauly: Album „Basilika sv. Václava na Smíchově“. — Lad. Lábek:
„Památky svatováclavské v západních Cechách.“—Jan Kř. Votka: „Památky
staroboleslavské čili prvotní význam úcty svatováclavské v Čechách." —-- Pro
menší dítky: „Blaničtí rytíři“ od V. V. Tomka, ilustroval V. Cutta, vydal Jos.
F. Kotrba, Vinohrady. — Bibliofilský tisk: Neruda: „Mše svatováclavská“
Přednášky, promluvy a kázání. T. J. Jiroušek: „Sv. Václm jako vládce země

Ceské.' —Frant. Jelínek: „Svatý Václav." —Frant. Žák: „Svatý Václav."—
Týž: „Sv. Václav, vzor lásky k Bohu, církvi a národu.“ —Klem. Mariánský: „Sv.
Václav a jeho význam pro český národ.“ — J. Fabian: „0 sv. Václavu." —
Petr Kopal: „Škola sv. Václava." — J. Košnář: „Život a zásluhy sv. Václava.“
— Boh. Stašek: „Idea svatováclavská a boj o samostatnost českého národa.“ —
Fr. Žák: „Sv. Václav a program českého národa.“
'
Modlitební knihy a pobožnosti.

A. V. Mužík: „Poklad

svatováclavský.“ ——

Jos. Kysela: „Sv. Václav. Modlitby."—P. Alf. Daňha: „Smírná adorace. Ve
šlépějích sv. Václava.“ — Anonym: „Sv. Václav, kvítko euchar. zahrady."
Pro jeviště. Jaroslav Vrchlický: „Bratři.“ Týž: již r. 1882 „Drahomíra“. —
Fr. Langer: „Sv. Václav.“ — Jos. K. Tyl: „Drahomíra a její synové." — J. Du
rych: „Kvas na'Boleslavi." — Václ. Vajsí „Kníže.“ ——Gabr. Ronaj: „Sv. Vá—
clav." — V. Svatohor: „Blaník." ——Jan Voborský: „Hold knížeti míru." — V.
Svatohor: Svatý kníže Václav.
_
Loutkové divadlo. A. Randa: „Zavraždění sv. Václava aneb Krvavé křtinv na

hradě Boleslavském." — M. Kopecký: „O původu pražského posvícení" —
Vědecká díla. Dr. J. Pekař: „Die VVenzels und Ludmila Legenden und die
Echtheit Christians“ ——Ant. Friedl: „Illuminace Gumpoldovy legendy o sv.
Václavu ve Wolfenbtifeln." ——Dr. Ant. Podlaha: „Vita Sancti Wenceslai inci
pients verbis Ut amuncietur.“ — VV. Wattenbach: „Die slawische Liturgie in
Bóhmen und die Altrussische Legende vom heil. VVenzel.“ — F. Pastrnek: „Slo
vanská legenda o sv. Václava"
Zpěv a hudba. Ad. Cmíral-Sládek: „Svatý Václavef' — J. B. Foerster: „Svatý
Václave“ — J. Jindřich: „Svatý Václave" — Al. L. Vymetal: „Svatý Václave“
-— J. Suk: „Meditace na chorál Sv. Václave“ — J. V. Novotný-O. Zachar:
„Svatováclavská." ——F. Z. Skuherský: „Missa in honorem s. VVenccslaL“ — J.
G. Sychra: „Mše ke cti sv. Václava.“ — J. Vojáček-Hornof: „Česká mše k sv.
Václavuf' — K. Douša: Missa in honorem s. Venceslaif' — A. Dvořák: Orato—
rium Sv. Ludmila. — J. B. Foerster připravuje na text Fr. Táborské nové ora—
torium svatováclavské. — Eduaid Tregler: „Mše ke cti sv. Václava.“
Co $( připravuje. „Sborník historický“ (Pekař, Podlaha, Gut, \latčjíček a j..)
„Svatováclavská ročenka 1929“ za hlavní redakce dra Ant. Podlahy, „Sborník
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svatováclavských legend" (překlady lat. legend o sv. Václavovi). „Monografie
Alešových kreseb a maleb“ se sv. Václavem. A. Šorm: „Věnec lidových svatová—
clavských legend a pověstí". Týž: „Mapa svatovácl. svatyň.“ Týž: „Orelský
sborník svátováclavský“ (obsáhlá přílučka k pořádání oslav, akademií atd.).
Týž: „Sv. Václav patronem našeho odboje doma i za hranicemi.“ Týž: „Svato
václavské kalendariumf' — V. Bitnar: Průvodce po svatovacl. Praze a Plůvodce
po Cechách svatováclavských.

Svatováclavská exposice knihkupectví „U zlatého klasu“ v Praze.

*) metropolitním. chrámu sv. “ta v Praze, koruně svatováclavské a Staré P.“—
leslavi. Dr. Ant. Podlaha: „Illustr. průvodce metrop. chrámem sv. Víta." -—
Dr. Ant. Podlaha a arch. Kamil Hilbert: ,.Metrop. chrám sv. Víta" (_vícenež
[;00 illustrací, přes 300 stran textu). — Dr. Luboš Jeřábek: „Chrám a věže
svatovítské." ——Výroční zprávy Jednoty pro dostavění hl. chrámu svatého Vít

l)r. Karel Chvtil: „Česká koruna královskáf' — Dr. K.Ch\tíl, Dr. A. Podlaha
a Dr. K. Vrba: „Korunovační klenoty král. Českého." — Dř. J. Ježek: „Draho
kamy koruny svatováclavské"
Všechny tyto publikace lže obdržeti up. Lad. Kuncíře, nakladatele cenných
náboženských publikací českých v Praze 11., Voršilská

Pavéza kutnohorská.
Emanuel Lehminger.
Malíři krášlívali uměním svým též pavézy (ochranné štíty válečné). K tomu
cíli se povrch pavézy upravoval tak, jako prkno pro obraz tabulový, a na povrchu
upraveném maloval malíř (štítař)'barvami temperovými. Známe dvě krásné
pavézy původu kutnohorského, obě nyní uchované v historických sbírkách Národ—
ního musea v Praze. Pavéza větší 135 cm vysoká nese uprostřed na úzkém,
vysedlém pruhu obraz sv. Václava s piap01em a štítem. Plochy po obou stranách
jsou vyplněm hustým ornamentem rostlinným, z něhož nahoře dvakrát vyniká
korunovaný monogram krále Vladislava Jagel., čímž jest vznik pavézy datován.
Podle okraje pavézy vine se text písně k sv. Václavu, gotickou minuskulí psaný,
který na dvou místech jest přerušen okrouhlými medaillony: na jednom jsou
vyobrazeni dva hašpléři s rumpálem, na druhém dva kovkopové se svým štítem.
Tím jest dotvrzena příslušnost pavézy ke kutnohorskému pořádku havířskému.

%?

Chorál s'vatováclavský.
Vlastimil Kybal.
K posledu ještě, nežli skončíme tyto výklady a úvahy, přehlédneme slavné
i tragické dějiny našeho náloda letmým okem duchovní symbolisace a tažme se,
jaké byly asi nejčastější a nejvýraznější modlitby starých Čechů ve věci obecného
dobra. Četli jsme, po čem naši předkové toužili, co konali, proč trpěli, nač přisa
hali, slyšme ještě, kdy a jak se modlili.
První politická modlitba staročeská bylo nepochybně díkuvzdání za úděl země
tak bohaté a soběstačné, jakou byla odedávna země česká. Starodávná pověst
klade tuto modlitbu do úst praotce Čecha, když stanul na hoře Řípu. — -—
Druhou modlitbou české duše byla právě prosba k nebesům o zachování země
vladařství českého. Kolikrát se vydrala z prsou starých Čechů, nepraví žádná
pamět. Ale v době Přemyslovců jest jeden okamžik nejvyššího vzrušení, kdy
prosebná slova zněla nejprudčeji a bila o nebesa nejsilněji. Je to nazejtří tragi
ckého pádu prvního svémocného a svéprávného krále českého středověku, Pře
mysla Otakara II., poraženého a ubitého sedmnácti ranami rakouských vojáků
na Moravském poli dne 26. srpna 1278. Když se zpráva o tomto děsném konci
českého krále roznesla, „vzešel jest" , jak praví kronikář, „strach veliký a zmatek
po celých Čechách a po Moravě, jakého nebylo od času, kdy vzalo počátek krá
lovství české" , a z dáli skláněla se nad padlou obětí národův říšsko—německých
a odvěké české proradnosti a zákeřnosti přemyslovská pieta —- stařičká abatyše
Anežka, pokrevní teta a duchovní matka králova; ta v bolestné předtuše před
povídala smrt synovcovu a nyní zajisté zhroutila se ve své klášterní cele pod
krucifixem, šeptajíc zsinalými rty „RequieSCat" a upírajíc ztrnule oči do ne
známé budoucnosti své dynastie a svého národa . ..
„Stalo jest pak," pokračuje kronikář, „rozptýlení království českého a roz
dělení podle libosti a vůle Rudolfa, zvoleného krále římského. Markrabí brani
borský obdržel hrad pražský s větší částí země české, kníže polské župu kladskou,
královna podíl se synem Václavem. A naplnilo se jest ono slovo evangelia: „Každé
království rozdělené zpustne. Co se dálo v době Braniborů v Čechách 1278 až
1283, je známo z knih i s jeviště. Ale pro tajemné fluidum národního citu a
touhy jest příznačné, že právě v oněch letech zpustošení království vznikla pravdě
podobně česká duchovní píseň „Svatý Václave“, jakožto výron žalosti nad zkázou
vlasti a zároveň naděje v pomoc svatého dědice českého. Lid, ztrativ pozemského
vůdce a tvůrce nového státu, vztáhl bezděčně ruce své touhy a potřeby k nebes
kému knížeti svému & vzýval jej o přímluvu u milosrdného Boha, jakož 1 o utě
šení v zármutku a odvrácení dokonalé zkázy. (Z cyklu „Nejstarší modlitby

Čechů".

Psáno1926.
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Opravy hrubších omylů.
Na obrázkové příloze oltářního obrazu v BřevnOvě má býti místo Vincenc správně '

Petr Brandl.

Strana 12. Při úmrtí Raabově na Velehradě vynechán letopočet 1787.
Strana 26. Pod datem go./4.. u zpráv o sochaři Václ. Levém oprav místo ve skalách
libochovických správně líběchovíckých.
Strana 29. Dne 27. května dopravena kopie římského obrazu na Hostýn místo
r. 1884. správně roku 1881.
Shana 55. Dne 5. července má býti misto Alois Koudelka v Plaze správně v Pracích
u Šlapaníc na Moravě.
Strana 14.5 v 16. řádku od zdola má býti misto XVI. stol. správně XIV. století.
941?

182

Rejstřík místní .
Sestavil Jindřich Šámal.
Ahnapee (Amerika) 89,
Alegheny (Amerika) 17,
30, 89, 113

Althófchen 173
Amerika

11, 15, 41, 47.

52, 53, 56, 58, 88, 89.
92. 113, 114, 157

Amstrdam 87, 129
Anglie 10, 60, 176, 177.
178

Branice 48
Branka 174
Bratřice 34
Brémy 25, 29, 116
Brno 9, 20, 47, 51, 58,
71, 72, 100, 103, 122.
125, 157

Brod Český 52
Brod Německý 42
Broumov 22, 33, 36, 40,

Antigo (Amerika) 89
Antverpy 18, 119

Brigeport (Amerika) 89

Avignon 27, 149

Brůdek

Babenberk 48,
Baltimore (Amerika) 12,
29, 52, 59, 89, 113

Batelov 139
Bavorov 18, 91
Bavorsko 20, 27, 42
Bažantnice 168
Beasley (Amerika) 114
Bee (Amerika) 114
Bechlin 170
Bechyně 139
Bělá 139
Bělá. pod Bezdězem 170
Belcastro 46
Bělehradsko 84
Belgie 171

Benátky 53
Beňov 29

Bergstat 19

Beroun 37
Beřkovice Dolní 41
Běšiny 58
Bezděkov 27
Bezdružice 172
Blaník 10, 15, 16, 29, 30.
35, 45, 56, 65, 83, 93,
105, 106, 127, 146
Blatná 24, 33, 40, 45, 53,
110

Blšany 51,
Bohdalice 11,
Bohdanec 109
Bohdíkov 49
Bohnice 24, 60
Bochňa 24
Bojanov 139
Bomarton 56
Boleslav Mladá 33, 38,
42, 51, 70, 167, 172

Boleslav Stará 12, 14, 20,
22, 29, 30, 32, 34, 41.
42, 44, 60, 67, 69, 77,
81, 87, 89, 101, 102.
103, 110, 122, 123, 125,
127, 135, 136, 137, 139.
141, 143, 155, 159. 170,
172

Borholm (ostrov) 173

41, 44, 59, 70

10, 32, 42, 125,

170, 174

Brunšvik 164
Brusel 10, 34, 96
Břešovice 38
Břevnov 43, 47, 172, 182
Březnice 09
Bubovice 10, 15, 34, 174
Budapešť 115
Budějovice České 24, 25,
29, 30, 33, 34, 51, 77,
91, 107, 110, 145

Budenice 14, 47, 154
Budyně 10
Buchlov 49

Bukovsko Hor. 110
Bydžov Nový 28
Bystrc u Brna 60
Bystřice pod Hostýnem
7

Byšičky 18, 24
Cáchy 164

Carlton (Amerika) 89
Cedar Rapids (Ameri
ka) 44, 53, 56, 113
Cerekev Horní 25, 26, 27
Cerekvice 126
Cetoraz 22
Cleveland (Amerika) 26,
49, 50, 60, 89, 113

Clutier (Amerika) 114
Cooperstown (Am.) 89
Crosse la (Amerika) 23,
89, 113, 157

Čachrov 58
Čáslav 29
Čechy 17

Celakovice 9, 129
Cerhovice 37
Černilov 34, 139
Černochov 70
Černožice 174

Číhaná 119
Činěves na Poděbradsku
33, 44, 59, 70

Čistá 172

Čívice 119

59

Dobřichov 139

Domažlice

26, 32, 45.

46, 75. 110, 169, 170

Dráchov 9
Drážďany 153
Družec 139
Dubenec 54
Duchcov 96
Duncan (Amerika) 114
Dvůr Králové 21, 25,
27, 30, 57

Dýšina 170

Eastmann (Am.) 89,113
Ehrenberg Nov. 13
Erfurt 161
Essling 46
Falls (Amerika) 89
Fort Bend (Am.) 114
Francie 10
Frankfurt n. 0. 173
Frýdek 60

Frýštát 20

Gillo Pier (Am.) 114
Gothard sv. 39
Grabn 90
Greenstreet (Am.) 113
Haag 15
Halič 31

Hamborn v Porýnsku
22, 27

Hankenstein 51
Hanover (Amerika) 89
Hazenburk 114, 156
Heřmaň 58, 98

Hlavňovice 58
Hlinsko 24
Hlohovice 59
Hlučín 61
Hlušice 139
I—lnězdno 125

Hodkovice 46
I—lodušín 17, 19, 30, 44,

55

Holešov 22
Holice 25, 26
Holmann (Am.) 59, 114
Holostřevy 39
Holubice 24
Hora Bílá 27, 99, 147

Hora Svatá u Příbramě
29, 114, 141

Hora sv. Václ. 12, 115
Horka M. 168

Horušany 150
Hory Ranské 114
Hořice 17, 109

Borotín 15, 45, 52
Borová 52
Borovany 26. 32

Danvers (Amerika) 114

Boston (Anglie) 60
Bošina 24
Box Butte (Am.) 114
Bračice 46
Brandýs n. L. 20, 150

Divišov 30
Dnešice 119, 125
Dobenin 24, 34. 51, 125
Dobroň Dol. 139
Dobrovítov 42

Borovnice "Vol. 110
Bořejov 110

Dobruška

Dodge (Amerika) 114
Doksany 165, 166
Domašín 110

Děčín 45, 66

Deštná 45
Detroit (Amerika) 113
Dickenson (Am.) 114

Hořeňoves 36
Hořice 49
Hořičky 139
Hof-in 110
Hořovice 139
Hosín 91

Hostinná 172
Hostomice 109
Hostýn 29, 44, 46, 74, 182
Hradec Jindř.
11, 24.
46, 110
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Hradec Králové 10, 12,
15, 19, 24, 27, 28, 30,
41, 43, 44, 47, 48, 51,
70, 83, 100, 145, 168,
170, 174

Hradec

Králové Nový

28, 7

Hrádek 38, 109
Hradešín 110

Hradiště

Jistebnice 28

Ledeč n. S. 139

Josefov 18, 148

Lepvanský 126
Letovice 56
Levín 172
Lhota 39
Lhota Bílá 139
Lhota Podhradní 139
Liběchovice 45
Liběchovice 182
Liberec 59, 77

Junction N. (Am.) 89
Jůra Sv. u Bratislavy 56
Kalná Dol. 18
Kamenice n. L. 42, 176
Kaňk 18, 39, 45, 100

Karlín (Amerika) 114

Uherské

20,

26, 27, 109, 157

Karlštejn 16, 32, 134
Kebeljgrad 175
Kijev 48, 127, 155

Hradiště Úpské 60
Hrady Nové 139
Hronov 148

Kladno 59
Kladruby n. L. 17
Kladsko 33, 51, 126, 157,

Hrusice 32, 57, 125
Hřímeždice 29
Hulín 125
Humpolec 22, 42, 48,

164, 170,

Klatovy

139

Hustopeč 38
Hvězda u Police n. M.
28
Cheb 82, 119

Chicago (Amerika)

20, 39, 58, 89,

109, 110, 141, 169, 172

Kletečné 137
Kmetiněves 39

9,

25, 26, 29, 41, 43, 52,
56, 89, 92, 113

Chloumek 174

Chlum
(vik. Sedlčan—
ský) 40, 58
Chlumec 174
Choceň 32, 46, 139, 172
Chodsko 75, 76, 115

Choltice 24
Chomutov 9, 20, 23, 78,
172

Kněževes 38, 43, 48, 77
Rm'řov 139
Kobylnice 35
Kolín 149
Koloděje 10, 22

Konojedy 29
Kopidlno 139
Kopřivnice u Přibora
164

Korouhev 38
Kost 58
Kostelec n. 0. 38, 42, 48
150

"Kostelec u Vorlika 49
Košíře 31

Koštofrank 98

Kouřim 20, 38

Chotěšov 125, 126
Chotoviny 139
Chotusice 10, 37

Kozojedy 10, 38
Krakov 27, 125, 126
Kralupy 35 .

Chrastava 17
Chrudim

10,

35,

109,

110, 172

Chržin 55
Chřenovice 126
Ingelheim Dolejší 11
Innomostí 77
Iowa City (Am.) 114
Irwing (Amerika) 114
Italie 73, 75, 85, 90
Ivančice 19

Jackson (Amerika) 114
Jakub sv. 42
Janoušov 46
Jaroměř

20, 33, 38, 81.

Jaroměřice 48
Jasenná 139
Javorník 43, 55, 164
Jenešovice 148
Jesenice 139
Jeseníky

I—lrubé54

Jestřebice 139
Jezbořice 15

Jičín 17, 40, 98, 105

Jičín Starý 126

Jihlava 35, 44, 51
Jílové 9, 19, 20, 26, 30,
' 38, 46, 53, 109

Jindice 41
Jirčany Dolní 51
Jiří Sv. u Chocně 139

184

Kranje 175
Kreml 40
Kremnice 66
Kressenbrun 36
Krchleby 30, 39, 43
Krucemburk 39, 139
Krumlov

Český

Lipová. Dolni 27, 52
Lipsko 130

Lisl (Amerika) 92

Lišov u C. Buděj. 11, 48
Litoměřice
11, 39, 48,'
57, 165, 173,

Litomyšl
103

15, '43, 44, 60,

Litzendorf 40, 164
Lnáře 45
Lochov 18
Lochovice 139
Loket 126
Lomnice n. L. 170
Longheim, klášter 44
Lošin 49
Loučim 29

St.

(Amerika),

89, 92, 113, 114

Kouty Horni 25
Kozodírky 139

Chrast 19, 33, 44

Lípa Česká 33

Louis

Chotěborky 139
Chotěboř 139
Choteč 58

Choustník 35

Liblice 21, 26, 32

Liboc Dolní 50
Libotenice 165
Libouň 125
Libřice 139
Libšice 139
Lichnov 139

11, 18_.

28, 29, 39, 52, 54, 95

Krupka 143
Kruty Horní 39, 49
Křelov 139

Křenovice u Brna 100
Křenovice v Prus. Slez
sku 121
Křešín 70, 125

Křivoklát 82
Křižanov 126
Křížky 30

Kukleny u Hradce Kr.
17, 39, 139

Kumžak 35
Kutná Hora 9, 14, 16, 18
22, 23, 24, 37, 40, 44,
47, 54,
70, 89, 100,
109, 110, 156, 181

Kvašovice 170
Kvílice 24
Kydliny 39
Kyšperk 18, 27, 142
Labe 98

Lamperhalt, klášter 103
Landškroun 82
Lawn (Amerika) 114
Lažany 32

Louka 125, 126
Louny 16, 114
Louňovice 51
Lovosice 126
Lukavec 31, 37, 45
Lukovany 125
Lupenice 139
Luštěnice 55, 109
Luže 51
Lužice 12
44, 47, 53, 129,

Lysá n. L. 15, 18, 24,
Lysice (Mor.) 29
“
Magdalena sv. 11Třebo
ně 139
Malešice 109

Manětín 47
Manley (Amerika) 89
Maria Cell 103
103

Maribor 175
Markvartice 139
Mcely 61

Mělník
10, 12, 46, 83.
' 109

Messina 126
Městec Heřmanův

32.

45, 54

Město Nově na Moravě
40, 169
Meziříčí Val. 20, 49

Miesbrun (Bav.) 29, 45
Michalovice 39
Mikulov 49
Mikulovice 23
Milčice 54, 95

Miletín 139

Milín 47, 52

Milladore (Am.) 40, 113
Milligau (Amerika) 114
Millwaukee 40, 59,

89,

113, 157

Minden 50
Minneapolis (Am.) 89
Mirošovice 5
Mirotice, 139
Mladá u Lysé n. L. 57
Mlýnice (Mor.) 29
Mnichov 75, 76, 77, 131
Mogile 126
Mohuč 27
Mochov 130

Mokrosuky 39
Monte Cassino 137
Monte Serrato 76
Morava

Mšeno 33
Mšenec 139

Muscoda (Amerika) 89
Miihlhausen 110, 164
Myslivo 139
Mýto Vys. 24, 27, 29
515, 55, 69, 148

51, 58, 70, 126, 164

Nebraska (Am.) 114
Nebřežinky 45
Nebušice 32

20, 25, 27, 36, 45

Neutoníce 55
Neva (Amerika) 114
New York (Am.) 89
Norimberk 144, 164
Novohrad (Amerika) 89

61, 151

Paříž 14, 33

Paul St. (Am.) 89
Pečky 32
Pelhřimov
176

25, 29, 34.

Petrohrad (Rusko) 17
Petrovice 9
Pine Creck (Am.) 89
Písek 10, 12, 16, 47, 50,
70, 160,
Planá. n. L. 42, 54

Plattsmouth (Am.) 89
Plasy 119

Plzeň 19, 33, 34, 88, 119
160

Plzeň (Amerika) 49, 89
Počáply 39
Poděbrady
24, 26, 30,
139

Podkrkonoší 49, 98, 150,
1 74

Podřibsko 165
Pohání 139
Pojizeří 97, 98
Pole Moravské 185
Polička 24, 34
Pomořany 173
Postupice 139
Pošna 139
Pouchov 139
Pozňaň 29, 37

Praha:

2,7,

64

Oblik 114
Obora 39

Oedenburk 61

Ohio 47
139 _

Ohnišťany 10
Ohrozin 139
Oklahoma (Am.) 92,114
Okoří 39

156, 159, 161, 164, 172

kaple Všech Svatých 149
Karlín 17, 22, 26, 28, 35,
_56, 58. 83, 98, 145

kašna Krocínova 43
Klementinum 19, 45
klenoty korunovační 23

knihovna
universitní 9,
66,
kostel 1jesuitský 70
lázně svatováclavské 18,
Město Pražské Malé 22,
44, 49, 51, 126

Město Pražské Nové 54.
57, 109

Prague (Amerika) 114

Obermarktborn 34

Ohnišov

Pacov 51
Paka Nová 21, 32, 46

Paka Stará 20

170
Pňovice 16, 47, 51

Nehvizdy 1?0, 150
Nechanice 12
Němčice 139
Německo 82, 136, 144
Netěchovice 43
Netolice (Am.) 113
Netolice (Čechy)
19,

,

Oubočí 115

Písařov 18, 38

Napajedla 139
Nasavrky 139
Naummburk 38, 39, 43

Novosedla 58, 59
Neuštěnice 70
Nymburk 41, 129
Obděnice 25
Oberlauterbach 20,

42, 44, 51, 52, 60, 125,
157

Orlová (Slezsko) 31
Osek 14
Ostrov, klášter 48
Ostrov u Kladrub 119
Osvěta (Amerika) 89

Pardubice 23, 32, 49, 55,
30,
103,

Moravia (Amerika) 114
Moskva 20
Mrklov 139

Náchod

35,

36, 88, 89, 113,

Onšov 139
Opava 15, 25, 27, 31, 40,

Palupín 139

17, 27, 29,

45, 72, 98, 102,
110, 125

Omaha (Amerika)

Město Pražské Staré 49
mlýny Štítkovské 83
most Karlův 17, 34, 77,
144, 145, 149

museum Národní 32, 36,
69, 76, 83, 173

náměstí Hradčanské 28,
34, 67

náměstí Staroměstské 43
náměstí Václavské 11,
12, 20, 31, 33, 40, 52,
54, 59, 67, 87, 105, 106,
107, 112, 118, 131, 162,
168, 171

Nusle 21, 34, 56

orloj staroměstský 70
ostrov Slovanský 47
palác Lobkovický 22
palác Valdštjnský 118
pečeť města Prahy 172
Petřín 33, 44, 75, 108

Podskalí 150
radnice novoměstská 54
radnice staroměstská 27,
36, 40, 41, 55, 115

rynk staroměstský 155
sál vladislavský 67
Slavín 131
Slovany 31
Smíchov

6

universita Karlova 22
Vinohrady 18, 21, 26, 31,
32, 33, 34, 36, 38, 44,
49, 53, 56, 109, 131, 172

věže staroměstské 70

archiv kapitulní 66, 86
banka Zemská 46

Vršovice
56

beseda Měšťanská 20, 49,

Vyšehrad

71

brána Prašná 11, 36
Bubeneč 32, 56
divadlo Národní, 55, 75,
150, 158, 163

11, 22, 37, 46,

Strahov 50, 69
ulice Jindřišská 107

12, 17, 23, -28,

40, 67, 76, 82,
106, 107, 118, 125, 162
Zderaz 18, 31, 35, 38, 39,
40, 46, 51, 52, 57, 118,
125,
6
Žižkov 20, 23, 33, 56, 105

Emauzy 21, 53,56
hrad pražský 19, 44, 46.
74, 92, 106, 112, 116,
125

Olešnice Levínská 139
Olešnice na Mor. 139

Hradčany

Olomouc 10_, 11, 12, 17,
18, 20, 21, 23, 24, 29,
31, 32, 34, 35, 37, 38.
39, 44, 45, 46, 48, 50,
54, 57, 58, 61, 69, 73.
111, 125, 126, 133,
143, 157

chrám sv. Víta 9, 10, 12,

10, 11, 18, 31

chrám Týnský 21, 47,86
13, 15, 18, 19, 20, 21,
25, 31, 32, 47, 48, 49.
50, 51, 52, 53, 55, 56,

60, 67, 69,71,

72, 79,

82,89,115,118,119,

125, 132, 141, 143, 149,

Prace u Šlapaníc 182

Praha Nová (Amerika)
11, 45, 52, 89, 113

Prachatice 28
Prairie du Chien 89
Praskačka 139

Prčice 53
Prosek u Prahy 20, 27,
31, 32, 46, 47, 48, 57,
100, 125, 139

Prostějov 45, 54
Protivín 20, 153

185

Přerov 93, 139
Příbram 31, 43, 139

Příbram Uhelná 139

Přibyslavice5
Přistoupim5 55

Pušperk, hrad 51,170

Račice 174
Radhošť 45
Radičeves 126
Radnice 9, 10, 24, 59,
119

Radonice 37, 139
Rakousko 10, 82, 103,
109, 166

Ranná 139
Rapids Cedar (sev. Arne

rika)

Rejšice 39

Riegersburk (Rak.) 10
Riga 87

' Ronov 20, 24
Roveň Horní 23, 168
Roudnice 26, 28, 39, 88,
176
Rous 115
Rousinovec 27, 32, 47, 50
Rožd'álov 119

Rožďalovice 24
Roudný 52
Rovná 54

Rozdělov 47, 139

Rtyně 50
Rujana 139
Rusko 11, 20, 40, 92, 96,
104, 120, 136, 162

Ruzyně 48
Rybná Něm. 139
Rzy Dlouhé 139

Řečany 54

Restoky 125, 126
Rím 29, 33, 44, 46, 55,
57, 73, 74, 77, 108, 120,
126, 141

Sadská 130
Samara 162
Sarajevo 76,
Sardinie 90,
Sázava (klášter) 125
Scappooose (Am.) 114
Sedlčany 18, 176
Sedlec pod Kaňkem 109,
13 9

Sedlec (okr. Sedlčany)
18, 55

Sedliště Váp. 119
Seifen 119
Semily 23, 24, 26, 49, 58
97, 98, 110
Schónsee 26, 39

Schneider (Am.) 114
Schreibendorf 33, 164
Schrobenhausen 32
Sibiř 162

Skála 139
Skalka v Jílovém 53
Skořenice 139
Skořice 139

_

Skuhrov 139
Skuteč 139
Slaný 75, 76, 176
Slatina 139
Slavkov 46
Slawkovice 9
Slezsko 110
Slezsko Opavské 27

186

Slezsko Pruské 124, 164
Slovensko 19
Sloup v Čechách 50
Sloupnice Horní 81
Smečno
Soběslav 12
Sobota Spišská 34
Sobotka 109

Solnohrad (Salcburg)
27, 38, 141, 164

Spillville (Amerika) 13,
28, 89, 113

Spitinov 126
Srbové Lužičtí 136
Staňkov 37
Stěžery 139
Stodo 26
Stodůlky 24

Třebechovice p. Orebem
151

Třeboň 96

Třeboň (Amerika) 89
Třebonín 27
Turner (Amerika) 89
Turnov 20, 24, 29 148

Tvarožná 84
Týn n. Vlt. 10
Týn Karlův 21

Týnec 139
Týniště n. 0. 34
Úbočí Horní 19, 25, 58
Újezd Kamenný 91

Újezd Kumburský 139
Úpské hradiště 174
Václava sv. osada (Ame
rika) 17

Stochov 21, 26, 36, 37,
55, 59, 180

Strakonice 20, 29
Strašecí Nové 11, 23, 94
Strašín 139
Strážov 58
Strunkovice 107
Stříbro 119
Střížov 14
Studenec 34, 53
Studenec Horni 139
Sucholany 25
Sudoměřice 57
Sudolava 29
Sukorady 9
Sulislav 119
Sušice 24, 33, 37, 38, 58,
126, 168

Václavice

18, 126, 139

Valley (Amerika) 89
Varšava (Amerika) 113
Vatikán 57, 73, 77
Včelákov 139
Velehrad 12, 34, 40, 120
Veleliby 49, 50
Velešín 34, 36, 40, 42, 44,
45. 51, 58
Veliš 24, 31, 37, 42, 57,
1 09

Velhartice 58
Veliz 125

Velvary 27,
Venčesl Sveti6(Štýrsko)
175

Verdigris (Amerika) 28
89, 113

Svatoňovice 139
Svět Nový 14

Veselí (Amerika) 89
Veselí Nově na Moravě

Svídnice 27, 33, 124, 126,
164

Veselí Vysoké 46, 139

Svojanov 61
Svojšice 26, 44
Svratka 27, 36, 124, 125

110, 139

Svratka Radešínská 39

Vídeň 19, 20, 21, 28, 34,
36, 40, 43, 53, 59, 77,
95, 103, 115, 130, 131,
143, 148, 154, 160, 162,

Sychrov 25, 70
Šemanovice 58
(Kleť) 91

Vilémov 23, 45, 53
Vilímovice 139

37

139

Trhový 172

125
40
164
24
164
Švihov 29, 38, 50, 56, 119

Švýcary 51
_Tábor (Am.) 52, 89, 113

Tábor (Čechy) 20
Tachov 119
Tasov (Morava) 51
Teplice 130

Tetín 41,46,
Tchořovice 40,749, 60, 171

Tibera 74
Tisch (Amerika) 89

Tmaň168

Tolosa 73
Tovačov na
102, 168

Hané

Trnava 71
Troskovice 50
Trutnov 60, 174
Třebíč 15
Třebíz 17

35.

Vitějovice 53
Vlastibořice 70
Vlkaneč 32
Vltava 17, 76, 92, 98, 118
Voda Odolená 51, 139 _
Vodňany 38, 55, 91, 172

Volenice-Pošumaví 33

Volyně 126, 172

Volyně u Baltu 25

Votice 46, 172
Vožice Ml. 139
Vraclav 29, 46, 51, 170
Vranov 139, 141

Vrapice 46
Vratislav 25, 33, 124, 157
Vrbčany 125
Vrbno 20
Vrchlabí 33
Vřetovice 57
Všeliby 139
Všeruby 174
Vysoké u Mělníka 31, 35,
Výškov 37

“'ahoo

(Amerika)

35,

37, 61, 113

Wahpeton (Amerika) 89
Wankechon (Am.) 114

Watertown (Am.) 89
Wawel 27, 125

Wled (Amerika) 56
Wilber (Am.) 89, 114
Wilson (Am.) 60, 113
Windberg v Bavořich 126
Winoň (Amerika) 89
Witemberk 164
Woltenbiittel 13, 52, 136
Yuba (Amerika) 114

Zalužany 43
Zapy 150
Zbiroh 52
Zbraslav 128
Zdechovice 54

Zrnětin 19
Zvěrkovice 50
Žabonosy 125, 170

Zdemily 115, 169, 170
Zejbiš 58
Zhoř 58, 139
Zlichov 22
Znojmo 103, 126

Žďár, klášter 125
Žebrák 139

Žamberk

25, 43, 56 115.

Ždánice 2

Židovice 48
Žikvec 164
Žinkovy 119

Rejstřík jmen.
Sestavil Jindřich. Šámal.
Adam Fr. 81
Aeneas Sylvius Piccolo
mini 74
Afam Jiří 36
Akademie křesťan. 35
Albert IV. 126
Albert, dr. 25
Aleš Mikuláš 55, 81, 83,
95, 117, 145, 153

Alfréd 50
z Althamru svob. pán 44
Alžběta, divka 34
Alžbětinky 13
Anežka sv. 115
Anna Svídnická 124
Anna sv. 38, 90
Anna, král. angl. 176
Antonin sv. 32, 56, 111
Arbes Jakub 160
Arnold Jan 32
Arnošt z Pardubic 21, 55,
77, 101, 134, 149, 150

Athanasius P. 66
Augustiniáni-bosáci
103

11

Baar Jindř. Š. 115
Bahrfeld 173
Balbín 17. 36, 57, 66, 95,
99, 101, 120, 155; obra
na 65, 84, 99

Balbulus Notker 146
Balko Jos. 54
Bannwarth Fidelis 157
Barbora Panna sv. 23,
89, 109

Baronino 66
Bárta Šimon, biskup 24
Bartoloměj sv. 42, 54,
119, 149

Bartoň Dobenin 51, 69
Barvicius Ant. 37
Baselli 128
Bass Eduard 152
Batz, biskup 59
Bauml Petr, adm. 88
Beckovský J. Fr. 31, 42,
46, 125

Bečka Václav 47
Bedřich II. 3, 43
Bedřich, císař římský 55
Bedřich Falcký 52, 60,
28
Bedřich kníže 26, 51, 126

Bekr Tobiáš Jan 15

Bekri A1. 136
Bela, uher. král 23, 36,
73

Bellmann Karel 43
Benda J. 31

Bendl Karel 146
Benedikt IX. 125
Benedikt XIII. 19, 70
Benedikt XV. 55
Benedikt Jindř. dr. 130
Beneš 173
Beneš Jar. 33
Beneš Tomáš 1'!1
Beneš z Waitmile 150
Benetka

Bořivoj 40, 453

Berghauer 66
Bergler 154
Berka Zbyněk z Dubé 9,
57

Bergobromer, režisér 152
Beška Jan Václ. 50
bible Velislavova 143
Bihlmeyer 66
Bilek, sochař 54

Bilekz Bilenberka,

prelát 29. 95
Z Bilenberka Sobek, ar
cibiskup 26, 134
Birnbaum Vojtěch 13
Bitnar Vilém 16, 70, 157,
180, 181

Blanka 150
Blažej Ant 171
Blažek Jos. Tomáš 18
Blažíček Oldřich 9
z Bliímegen svob. pán 56
Boček z Vilhartic 25
Bona, kardinál 56
Bonacum, biskup 35
Boháč Jan 34, 101
Bóhm Kamil, sochař 145
Bohuš, děkan 126
Boleslav I. 18. 20, 21, 74,
124, 125, 135. 136, 137,
138, 140, 160, 161, 169
173

Boleslav II. 34, 124, 125,
136, 140, 173

Bonifác sv. 92
Bonifác IX. 36
Borgiáš 22
Borový Klement 10
Boryně ze Lhoty Vil. 53
Bořivoj 174
Bořkové z Dohalic 170
Boskovský Fr. 10
Bouška Sigis. 43, 95
Božan Jan Jos. 60

Braitschopf 56
Brand Jošta T. J. 157
Brandl Petr 47, 51, 118,
144, 182

Braniboři 10
Braniš Josef 20, 100

Braun Matěj 15, 130, 145

Braunerová Zdeňka 50,
56, 106, 132, 153, 163,
17 2

z Breitenberka Jiři Bar
told 33
Brendl J. L. 180
Bretholz 66
Briegel M., hodinář 111
Brixi 46

Broggio Oktavian 11
Brokoffově 145
Brokoff Ferd 28
Brokoff Jan (starší) 34,
114

Bronkova Jos. 33
Brosio Simon ab Hor
stein 174
Brož Jan Petr_ 53
Brůha 31
v. Bruinigk Hermann 87
Bruna Jan Jiří 50
Brunetti Jan, biskup 124
z Mohelnice Brus 46
Brůžka Jan 52
Břetislav (kníže) 10,125
Břetislav I. 42
z Budče Šimon 9
Buřil a Riss (zvonárna)
17, 139

Bušek Dom., řezbář 25

Bysa Václav 45
z Býšic Ctibor 32
Cách Pius 156
Campion bl. T. J. 29, 44
Caramuel Jan 76
Caroseli 73
Cecinkar 128
Cisterciáci 31, 36, 44
Claszovisius Leonard T.
J. 37, 157

Cmíral 181
Connor O., biskup 36, 88
Conget 22
Cyriakové 174
Cyrill a Method. sv. 20,
35, 37, 56, 72, 74, 92,
98, 101, 104, 120, 138,
175

Čapek F. Mir. 95

Čech (list) 12, 41, 48, 60

Čech, praotec 185
Čech Svatopluk 10
Čechoslovan
(časopis
Amerika) 48
Čerchovan., spolek 46
Černínové, hrabata 29,
88, 92, 154

Černý

Alois 34, 90, 119

187

Česta 137
Čutta W. 180
Dalimil 66, 138, 170, 176

Dampurr 45
Daňha Alfons 13, 181
Dannebers 173
Daniel,
biskup 48, 49,54
David 48
Deym Vojtěch 57
Dienzenhofer Jan 40
Dienzenhofer Vil. Ign.
40, 44, 59

Dienzenhofer Kryštof 33
Diepolt, zvonař 35
Dimitriev 20
Dingenauer Jiří 37, 157
Ditrichstein, kardinál 61
Ditrichstein Maxmilian
61

Dítě Em., malíř 75, 76
Dlabač B. J. 37
Dlouhoveský J. H. 60
Dlugoš 66
Dobner 66
Dobrovský 66, 99
Dobšenský, sv. pán 128
Dokoupil Fr. 18, 41
Dolanský, min. 18
Doležal Jos., dr. 127
Domabyl Gustav 20
Domečka 174

Dooms Jan Kašpar 18
Donath, sochař 115 '

Donátová, hraběnka 31
Dostál Hynek, dr. 15, 41,
13

Dostál Jos., dr. 99, 113
Dostálek Jan, inž. 35
Dostálová H. 19
Doubrava. biskup 34, 46

Doubravka 125
Do'bler G. 77

Drack Ignác, zvonař 70
Dragoun Karel 60

Drahomíra 74,109,119,
136,158 160

Drachnovský 84
Dreger 77
Drossaeter A. J., arcibis
kup 59
Drolavici 170
Družiny Marian. 29, 41
Dvorský 158
Dvořák Karel 20
z Dubé páni 70

Fabricius P. L. 48
Fadrouz 115
Faust dr. 152
Fellerová Mater Eleono
ra 22
Ferdinand I. 17, 51, 140,
172

Ferdinand II. 32, 37, 128,
158

Ferdinand III. 128, 157
Ferdinand IV. 128
Ferdinand V. 89, 128,168

Fiala Eduard173

Fibich 146
Fischer dr. 111
Fischer Fr., malíř 135

Flesart, kaplan 151
Florian sv. 53
Foerster J. B. prof. 9,
67, 69, 146, 181

Frank Ant., zvonař 100
Franta Bohusl., dr. 79
František I., cis. 40, 110,
128

František Josef 111
František sv. 110, 114

z Freenthalu Jos. Ant.
Adolf 49

Fricek Jan 135
z Friedenberku Václav
Fridrich 48
Friedl Ant. 13, 52, 181

Fridrich Barbarosa, cí
sař ]

Fridrich Falcký 55
Friesse Aug. Leopold 13

180

Ekert Fr. 29
Elekta Marie 101
Emler Jan 56
Emma 140, 173
Engel Vilém 32

Erhard sv. 27
Eruperius sv. 73
Fanta Jos. 57
Fabian J. 180

188

Hellich

Jos. V. 10, 24,

34, 149

Hemma 136, 143
Hemeraniové 141

Herain Jan 149 '
Hergesell Frant., sochař
49, 50, 98

Hergott 56
Herman, biskup 34
Herold
Herzán
Hezina
Hilbert

Richard 21, 23
K., ing. 22
Fr. 42, 159
Jar., _spisovatel

57, 69, 132

Hilbert Kamil, architekt
28, 35, 79, 132

Hille Aug. Bart., biskup
57

Himmel Vilém, farář
122

Hlavinka 75
Hlond, kardinál 29
Hnátek, dr. 133
Hodža Milan dr. 6, 13,

145

Goll dr. 160
Górres Žofie a G. 77

Gossner Jiří, zvonař 59
Gothard sv. 56
Gregórc Pankrác 175

Gretsch Jan Fr. 41
Grygarová 34
Gumpold

13, 136, 138.

Guttmann 168
Hager, malíř 72
Hájek, kamennik 52
Hájek Václav 66, 138,

28, 53

52, 168

Havlík Ign. 15
Hausmann Jiří dr.
69
Hedvika sv. 121
Helmore Thomas 176
Heidem'eichová Sid. 51
Heintsch Jan Jiří 115
Heisse Mich., bisk. 157
Held dr. 112
Hellebrand V. a M. 23
Heller 37

Garibaldi 108
Gerhard biskup 43
Gersch 128
Gibbonsa, kardinál 59
Gněvsa 137

Guth-Jarkovský Jiří, dr.

Eduard sv. 92
Ehrenberger Jos. 38, 47,

Havel sv. 48
Havlíček K. Borovský

Hlas, časopis (Amerika)

Dusil Fr. 12
Dušan, car 168
Dvořák Ant. 146

Dvořák dr., konservátor

Lobkovic 156

Hašler (kabaret) 28
Hattaš Samuel 170

Fuchs Alfred, dr. 34, 120
Fuchs Ot. 19
Fiihrich Josef 13, 17,77,

Duch sv. 87
Durych Jar. 85, 157, 159,
181

Hasištejnský Bohuslav z

128

157

Haklová Marie 52
I—Ialm 148

Hammerschmied 26

Hanka

V. 36, 104, 131

Hanuš (Jan) 149
Hanuš Jos., dr., kanov
ník 9, 24, 40, “56, 92

Harald Nor Oekern 15
Harrach Arnošt, hrabě
27, 35, 86

Harlas Fr. X., dr. 81, 82
Hartwig, arcibiskup 27

41, 72, 92

Hlasy svatováclavské 18
Hlaváček 165, 166

44, 69

Hofer K. 141

Hoffmann Hermann 164
Hoffmann Josef 30, 91
Hoffmann, vězeň “svato
václ. 152, 153

Hoch, rytíř 128
Hojsa V. 57
Holan 60
Hoppe Alfred 103
Hora Ant. Msgr. 53
Hora, “probošt. 28, 134
Hornof 181

Horstorffer z Malešic
Jan 37
Houšt Ant. Petr 88
Hrachovský dr. 34
Hrdina Jan. farář 81
Hrejsa dr. 17
Hríbar Ivan 175
Hronek J., dr. 24, 34,50
Hroznata 126
Hruban

Mořic, dr. 12,

36, 56, 69

Hrubík Fr., 10, 32, 48
Hrudka
Václ., dr. 15,

Hueber Matyáš 114
Humprecht 58, 154
Hus 35, 123, 127

Husité 18, 159
Husitské bouře 71, 144,

169
I—lynais Vojtěch

59

Hynek III. z Berky 73
Chrastěj 158
Chřepincký Zdeněk J. 38
Christ Anton 152
Chytil Karel, dr. 13, 28,
79, 181

lbl Kašp. 9
Ignác sv. 22
Ipswich Town Football
Club 27
Irčané 88
Isidor de la Cruz 76

Jakub sv., apoštol

44,

55, _77, 118, 143

Jan, biskup 52, 126

Lucemburský Jan 46,55
140, 149, 150

Jan Nepomucký sv. 19,
20, 25, 33, 41, 46, 72,
90, 97, 110, 116. 121,
124, 130, 141, 144"

Jan Sarkander bl. 47
Jan sv. 139, 156

Janáček 147
Janda Václav dr. 13, 34,
67, 68

Jaromír, biskup 20
Jaromír, kníže (1003—
1012) 125, 140

Jaroš Jos. T. J. 49
Javůrek J. dr. 69
Jedlička Daniel Jan 12
Jedlička Tomáš 12
Jelínek Fr. 180
Jemelka Frant. 116
Jenč P. 52
Jenewein Felix 9, 40

Jeník Jan, rytíř z Bra
třic 87

z Jenštejna páni 70
Jeřábek Luboš 56
Ježek J. dr. 181
Jihoslované

31, 41, 138,
139
Jiljí sv. 23, 49, 56, 70,
11

Jimram sv. 47
Jindřich [. (Ptáčník)
137, 161, 173

Jindřich III. 42, 125
Jindřich, biskup 146, 181
Jindřich Jindřich 146,

Jindřich z Kolína 149
Jindřich, mark. mor. 103
Jindřich sv. 31, 32
Jínovan sv. 27
Jirásek

A1. 84, 112, 148

Jiří, kral 78

Jiří sv. 15, 20, 25, 28,
38, 54, 60, 82, 111, 115
126, 138, 139

Jiří z Domažlic 170
Jiří z Poděbrad 17, 18,
42, 168

Jiroušek J. T. 18, 180
Jirsik Jan Valerian, bis—
kup-vlastenec 25, 30,

91, 107, 145

Johanité 51, 126
Johanka, králova 16, 70
Josef II. 16, 78, 95, 125,
170
Josef, sv. 20, 23, 50

Juda Makkabejský
Judita 49, 54

109

Kaiser Ondřej 34, 48
Kajetán sv. 14, 31, 38,
50, 51, 56

Kalous Ferd. N., bisk. 44
Kalousek J. dr. 14, 16,
89, 176, 178, 180

Kališníci 22
Kalvarie 114
Kalvoda Alois 115
Kamarýt Bedřich 15, 45
Kamin z Pomořan 42
Kander Vilém 17
Kaudler J. 37
Kaplický J. '19
Karel sv. 11
Karel IV. 11, 22, 25, 27,
28, 41, 44, 45, 61,
72, 74, 77, 82, 83,
101, 109, 118, 124,
132, 133, 134, 140,
144, 149, 150, 157,

71,
92, .
128
143
176

Karel VI. 128, 140, 156

Karel Borom. sv. 81
Karel Veliký 173

Kastner 40
Kašpar Karel,
51, 53

biskup

Kateřina sv. 165
Katz Viktor 173
Kayser J. Ondřej biskup
viz Kaiser
Kercher Sigismund 50
Kestřánek P. J. 105
Kettner 141
Kilián 174
Kinský 14, 53, 154
Kipling 176
Kisch 148
Kitzberger Ivan 165
Klár 75
Klára sv. 124
Klášterský Ant. 67
Klement VI. 27, 92
Klement VIII. 33
Klement X. 38
Klement David 110
Klement Method z
Emauz 34
Klement sv. 38, 44, 89,
103, 143, 175

Klička Josef 146
Klicman J. 54
Klostermann K. 15, 37

Klub za Starou

Prahu

12

Kočárník Václ.,

bene

dikt. 61, 88

Kodýtek 56
Išohl Ludvik 72
Kolár Jan, S. dr. 35
Kolařík Matěj 169
Kole Filip 88
Kolisek Alois 48
Kolovratové 70,
Kopal Petr 48
Kopfstein 75
Konrád K., dr. 15

Konstantinov 154
Kopal Petr 180
Kopecký M. 181

Kordač Frant., dr. 14
22, 23, 41, 46, 49, 69

Kordula sv. 44
Korver Guillermi 87
Kořínek Jan, T. J. 89
Kořínek Jar. 19
»Kos<<, zpěv. spolek

44

Kosina dr. 79
Kosiště Václav 38, 81
Kosma a Damián sv. 22
29, 66, 76, 101, 125,
135, 137, 138, 139

Kosmák Václav 84

Kosmas 47, 66, 101, 138

z Košinů svob. pán Vác
lav, biskup 27
Košnář Julius 14, 20,
25, 180

Koštěnec, prof. 151
Kotlík Ondřej 149, 150
Koudelka Alois 35, 182
Kozlov 162
Kóhler Jan 16, 54
Kračmar Mořic 50, 180
Kranner, sochař 42, 51,
107

Krasl Fr. 47, 50
Kratochvíl Václ. 38
Kratochvíl Zdeněk 57
Kremer Vilém JUC. 114

Krištian

z Eggenberka

Jan 54
Kristus 74, 138
Krofta K. dr. 69

Králikowski Frant., fa

rář 90
z Kronenfelsu rytíř 128
Kryšpín Frant. 61
Kryšpín sv. 176
Krispinían sv. 176
Křišťan 68
I-ířišt'anova legenda 11,
40, 50, 99, 138, 143,
16 3
Kříž sv. 35, 45, 70, 100,
134
Křížovnící 30, 31, 42,
126, 144

Kneczkowský
90

Antonin

Kučera Václav, farář
124

Kuklík 150
Kulda Beneš Method 19
Kuncíř Lad. 99, 181
Kunhuta 15

Kunstar Bernard P. 171
Kupka, malíř 14
Kuthen Martin 66
Kutnar Fr. Msgr. 31, 51
Kiihnerová Anna 53
Kybal Vlastimil 185
Kyncl Jiří 156
Kysela Jos. 50, 181

Kysela Frant. 25

Lábek Ladislav 34, 119,
180

Ladislav sv. 37
Langer Fr. 55, 57, 158,
159, 181

Lampert 70
Lebeda Jos. 33

189

Ledochovski Zikm. 45
Lehminger Em. 181
Lehner Ferd., Jos. 16, 31
Lemuzové 136
Lengheim, hrabě Karel
12
Leopold I. 18, 38, 43, 96,
128

Leopold II. 128
Leopold, arcibiskup 34
Leopold sv. 17, 34,

Marignola 66
Markéta sv. (kostel) 29
Markus Ant., dr. 96
Marmaggi, nuncius 33,
57

Němci 11, 12, 148, 169

Martin sv. 20, 115
Máry, prof. 48
Mařák Julius, malíř 93
Mařík Fr. 58
Masaryk T. G. 23, 98,
162

Mason Neale John 176
Matějček A., dr. 143
Mathauser Josef 37
Matiegka J. 133, 136
Matouš sv. 70, 123
Matyáš 128
Matyáš II. 140
Matyáš z Arassu 149
Maxmilian I. (kurfiřt)

Leopold Vilém 124
Leslie, hrabě 96
Leubner Fr. 41
Lev XIII. 23, 74
Levý Václav 45
Lhota A. 9
z Liblice Jan 26
z Libšan Petr 33
Libuše 108,136
Lidmila sv. 9, 10, 12, 13,
21, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 40, 41.44.45,

46, 48, 49, 50, 53, 54,
55, 70, 74, 81, 92, 94,
99, 101, 102, 109, 110,
111, 114, 115, 121, 130,
135, 142, 158, 160, 161

Liebscher Adolf 26
Liebscher Karel 24
Lichnovský, arcib. 141
Linda Jaspera 87
Linda Josef 180
z Lisan Rudolf Adam 28
Listy Národní 13, 22
Liška A. 24
Lobkovicové 26, 38, 96
Lohelius 26

Lorago Petro 88

27, 32

Maxmilian II. (král) 128
Maxmilian „Bavorský 76.
144

Maxmilian, císař 154
Mazanec Jiří Filip 10
Medek Rudolf 10
Meixner Petr 109
Melka Ant. 24
Menčik Ferd 157
Menhart 21
Mergelin Hans Ulr. 103
Method sv., viz Cyrill
Micara, nuncius 31
Michal sv. 45, 50, 70, 87,
100, 138, 139

Michálek Daniel 155
Michalíček Václ. dr. 92
Michna Adam z Otrado
vic 155

Loula O. P. 31, 38

Lothar 16
Ludvík I. 140
Ludvik, císař 46
Ludvík Jagell. 51
Ludvik Michael 135
Ludvík sv. 92
Lupač Prokop 66

Mikala Ant., dr. 33, 108
Miksch Gust. 44
Mikuláš II. 40
Mikuláš biskup olom. 48

Maixner Petr 17

Ministerstvo zahranič

Mikuláš

Milosrdní bratři 56
Ministerstvo nár. osvěty
20

Majer A. P. 171
Mayer Hynek 41
Malovec Jan T. J. 54
Málek J., kanovník 69
Malý Jakub 154

Malypetr Jan 69

Manes Josef 28, 47, 81,
83, 145, 163

Marek J. R. 22
Margelik 128
Margold Fr. X. 22, 71
Maria Panna 13, 20, 41,
50, 51, 54, 61, 70, 76,
83, 87, 103, 111, 114,
118, 125, 126, 156
——čenstochovská
90

— Staroboleslavská

89,

101, 121, 135, 141

— svatohostýnská 46
Marianský Klem. 180
Marie Anna (bavorská)
27, 3

Marie Terezie 40, 43, 48,
90, 128, 152, 153, 164

190

sv. 20. 21, 22,

27, 33. 44, 56, 57, 58,
87, 139, 152

de Lucca 111
Luksch. dr. 36
Liítzow, hrabě 176

Neumann A. 72
Neumann Ed. 61
Neuss Jakub 141
Neuwirth Jos., dr. 164

ních věcí 9
Mocker 45, 134
Molitor Jos. 52
Morfill 176
Mořic sv. 50
Moudr Theodor 16
Moucha Ant., farář 88
Mrha Aug., 151
Mudruňka A. 19
Miiller Václav 58
Munclinger J. 35
Mužík A. V. 28, 181
Myslbek, prof. 33, 38,52,
83, 92, 105, 115, 131,
145, 162

Němeček Jos. 56

Niedrle Lubor
Norbert
sv. 75, 76,136
Nortburga sv.4100
Novák Ant. 123
Novák L. 33
Novotný 120
Novotný J. V. 181
Octavian 144
Očko Jan z Vlašimě 56,
73, 83, 144, 150

Odehnal Ant. 79

OdvalilFr. 48

Oldřich, kníže 92, 101,
140, 1

Oldřich, malíř 9
Oliva V., malíř 75
Ondrůšek, malíř 75
Ondřej sv. 49

Onghers Jan 32
»Oreb<< 151

Orla Zemská,
Trnavě 71

rada v

Orla Zemská rada

126

Pak Jan 43
Palacký Fr. 32, 66, 98,
131, 169

P'almacius sv. 16
Pandler 136

Památkový úřad 35
Papenheim Bohumil

Jindřich 55, 70
Parléř Petr 44, 82, 118,
134, 143, 144, 149, 164

Pastrnek F. 181
Páter Josef, f. r. 171
Patrik sv. 92
Pavlík Václav 34
Pauly Jan 30, 34. 46,180
Pecháč Josef 173
Peisker J. 136
Pekař Jos. dr. 23, 66,69,

99,148,154,173,181,

Pelcl 66
Pelikán, sochař 168
Pendl Jan Jiří 20, 30,40,
42, 54, 59, 107, 144

z Pernštejna Polixena 26
z Pernštejna Vilém 23
Pešina Tomáš z Čecho
rodu 66, 72, 101

Pešina Michael 72
Petr sv. a Pavel 46, 48,
67, 73, 77, 95, 110,119,
138

Nagezan Jan 141
Napoleon (války) 134
Našinec 49
Navrátil J. (Stupavský

Petr III., biskup 37
Petr Veliký 168
Petrášek Jan 46
Piaristé 15
Picka Josef 21
Pihert Jindř., 146
Piesker dr. 75

Nedomová N. 58
Neplach 66
Neruda Jan 36, 84, 180

Pichta 141
Pileus, kardinal 16
Pintus Ignác 90

Naegle Aug. dr. 66, 99

R.) 22

ve

Vídnl 34

Ota, biskup 48,126
-Ota Konrád Znojemský

Pícha Mořic, dr. 79

Pippich dr., poslanec 36
Pištik Fr. Paul 15
Pitr Bonaventura 151
Pius II. 42, 74
Pius VI. 57
Plečnik 35
Pocci Frant., hrabě 77
Podiven

hl. 15, 21, 76,

109, 122, 135, 161, 176

Podlaha Ant. dr. 9, 12,
17, 18, 20, 21, 22, 26,
28, 30, 34, 47, 49, 54,
55, 56, 69, 71, 72, 78,
79, 104, 115, 116, 121,
124, 132, 133, 140, 141,
161, 164, 180, 181

Podlipská Žofie 180
Pokrok (deník) 16
Polabané 136
Polanský Msgr. 25
Politika Nár. 33, 49, 84,

Roos M. 69

z Rosentalu 128
Rostislav 98
Roubalik Bohumil 70
Rous Frant. Sales. 56
z Rovného Václav 52
Rozsypalová 34
z Rožm. Jodokus 58
z Rožmberka Oldřich 146
z Rožmberka Petr 58
Ruben 145
Rudbert sv. 27
Rudolf II. 131, 154
Rudolf, arcibiskup 18
Rudolf Habsburský 111
Rudolf Jan, biskup 21,
38

108

Pospíchal Fr. 46, 179
Pospíšil Vilém, dr. 69
Praemonstráti 30, 37, 126
Prečan Leopold, dr. ar
cibiskup 49, 50. 54, 69
Preis J. dr. 69
Procházka J. Sv., dr. 176
Procházka K. 55, 94, 140
Prokop sv. 20, 23, 33,35,
52, 56, 76, 89, 92, 115

Prokop Dominik, opat 31
Prokopios 136
Promberger R. 50
Prousek 75
Pruner, farář 91
Prusové 52
Přemysl 136
Přemysl mor. markrabí
44

Přemysl Ot. I. 103, 138

Přemysl Otakar II. 15,
36, 49, 73, 175, 185

Příbil B. 141

Přibyslava 159
Ptáček Ondřej 45, 100
Pubíčka 66
Pučálka 66
Půda Julius 165

Puchmajer Jar. 10
Pulero Fabián 114
Pulkava 66
Puteani M. Věnceslava
13

Raab Ignác T. J. 12, 182
Radislav 77
Rafael
Randa
Ranke
Rašín

Rodler Gerhard 103
v. der Rokos Ferd. 129
Romanov Václav 154
Romanovci 49
Ronaj Gabriel 159

sv. 25, 116
A. 181
75
13

Redemptoristé 33

Reis K. V. 84
Reiner V. V. 118, 144

.Rieciulo Ant., biskup 46
Rieger Fr. Lad. 23, 25,
49, 58, 97, 98

Riegrovy sady 108
Riehl, prof. 75
Rikschel 154
Ríttínger 77
Robmkáp ze Suché Ferd.
30

Rockinger 75
Rodier, děkan 77

Rueswurm Heřman 154
Rulík 49
Runtová Olga 90, 137
Rupert, biskup 50
Růžička Ant., řezbář 111
Rykl Z. 163

z Rýsenberka pání 170

Rehoř IX. 58
Řezníček Václ., dr. 118
Ríhovský 14
Sajic J. dr. 50. 158, 163

Salius Mikuláš T. J. 49,
157, 158

Sambach Christ. 18, 142
Satorius Tomáš, opat 36,
41

Sbirka zák. a nař. 50
Sdružení katol. dělnic
tva 48
Sdruženi katol. mládeže
34. 45, 46, 71

Sedlák Jan, dr. 25, 79
Seeling Bernard 24, 36
Seelové (Petr a Pavel)
141
Seiz V. 141

Semenec 150

Senftlebenová Terezie,
abatyše 43
Sequens Fr. 119
Schaftgotsch, hrabě Jo

sef 128
Scheivl Josef 109
Schnirch B. 33, 40, 81,
83, 105, 108, 115

Schnitzar Jan 54

Schlo'gel P. 130
Schoenborn V. 34

Schrattenbach 141
Schwarz, biskup 52
ze Schwarzenbergů 43,
96

ze Schwarzenbergů B.
kardinál 41, 45, 49
Schwarzenfeldu rytíř 128
Sirůček Jos. 38
Sixtus

V.“ 141

Skorkovská Anna M_.89

Skrbenský Lev 22
>>Sládek<<časopis

49

Sládek J. V. 52, 84, 146,
151
sladovníci 9, 78, 86, 159

Slované 136
Slavatová Lucie 11
Slováci 48
Slovinci 175
Slunéčko Karel 21
Smolík Josef 173

Smrekar J. 175

Soběslav I. 16, 23, 32,
126, 156

Sochor arch. 61
Sofie svatá 127
Sokol K. St. 79
Soukup J. 138

SpytihněvFr.126,8132,137
Spurný

Srb Adolf 1088

Srbové 58
Sreznevský J. 104
Stakteus sv. 73
Stamatovic 31
Stanislav, biskup 54
Stanislav sv. 27, 33, 124
126

Starý Fr. 175
Stašek Boh. 180
Stecher Klement 100
Steinfels Jakub 114
v. Steinle Eduard 77
Stejskal Frant. dr. 66,
1 73

Stojan Ant. 25, 29, 46,

Strackowitz hrabě 128
Strachkvasa 74
Straka "V. B. 27

Stránský 66
Stránský Em. 60, 133
Stropach Vencl 88
Stropnický 75
Stráhuber Alex. 77
Střebský Augustin 168
ze Středy Jan 75

Střiž Ant. 99
Střižovský Fr. viz Veče

ra.

Stupavský R. (Navrátil |
22

Sucharda Stanislav 116
Sucharda Vojta 52
Suchý Fr. 41
Suchý Leo 40, 157
Suk Josef 146, 181

Snyskens P. 66
Svantovit 139, 156
Svatohor V. 42, 65, 159,
180, 181

Svatopluk 98,126
Svaz železničářů lido
vých 41.
Světozor 84
Svoboda Ant. 160 ,
Svoboda V. A. 176
Svolinský 35
Sychra C. 46, 181
Sylvius Eneáš Piccolo
mini - Pius II. 42
Siafařik 66, 131

ašafránek J. 145
šalda F. X. 46, 59
:šámal Jindřich 114, 172
.Sámal Přemysl, dr. 79
Šebíř, biskup 29
Šejnost Jos. 141, 173
Šilbochová 150
Sima 74

191

Šimánek Jos. dr. 47
Šimek Lud., 11
Šitler Ed., 28, 35, 56
Škréta K. 18, 23, 44, 83,
109, 115, 144

Šmakal 141
Šmíd Ferd. 30, 87
Šmilovský A. V. 167
Šmolík Malbes 88
Šorm A. 14, 46, 47, 54,
57, 59, 70, 73, 77, 78,
79, 81, 84, 89, 97, 100,
104, 105, 109, 111, 113,
116, 119, 121, 125, 129
139, 150, 154, 159, 160
162, 167, 170, 174, 176
179, 180, 181
Španiel O. 31, 69

Špork, hrabě 15, 18, 24,
28, 44, 129, 130

Šrámek Jan dr. 69
Šrenk A. J., arcibiskup
20, 21

J., dr. 79
Vladimír 84
11, 173

Jos. Jiří 14
Stulc

Václ. 40, 59, 10..

Šubrt Vilém 17

Šnubic
175Msgr. 34
»ulc Fr.,

š uránek

Václav I. 126
Václav II. 31,
Václav IV. 19, 83, 140

Václava sv.:

Voigt Mikuláš A. 173
Vojáček V. 158
Vojtěch sv. 11, 16. 25,

dub 114

dukát 20, 58
hrob 36, 44
Chorál, viz písně
Jednota 48, 50, 51

27, 37, 40, 44, 46, 49,
70, 87, 99, 107, 115,
125, .126, 140, 175

kaple 22, 26. 28, 31, 41,
44, 49, 52, 53, 56, 73,'
79, 84, 89, 118, 119,
122, 133, 134, 144, 150,
159, 176

koruna

13, 17, 19, 28,

32, 38, 40, 44, 48, 51,
53, 55, 92, 127, 134

lebka
obraz
oslavy
písně

133, 134
73
v roce 1929 19
(chorál) 9, 17, 28,

35, 41, 60, 78, 95, 101,

105,127,146,148,151

155
rytíři 26, 30, 128
seminář 18, 59
svátek 22, 80, 90

Vacula Valentin 29
Vajs

Voborský Jan, 23, 159,
181
Vocel 131

V. 30, 50, 159, 18.1.

Valdštýn Beneš, bisk. 42
Valdštýn, biskup 173

Vojtíšek V. (V. V.)
107

56,

Volfgang, biskup 74
Vopásek, farář 58
Vosmik Čeněk 22
Votka Jan Kř. 20, 41, 60
Vratislav
15, 82, 120,
136,137, 169
Vrátný K. 180
Vrba Karel 79, 80, 181
Vrbna Jos., hrabě 130
Vrhovník Iv. 175
Vrchlický Jar. 10, 16, 45
96, 147, 158, 159, 181,

Vurzl, sochař 124
Vybíral Bohuš, dr. 157
Výbor pro oslavu tisíci
letého výročí smrti sv
Václava 14, 18, 19, 56
68, 78. 115, 140, 141,

157,160,168

Ant. 164
Švabinský Mx. 46

Valdštýn Jan Fridrich,

Švédové 12, 44, 46, 52

z Valdštýna—Wartenber—

Vyhlídal Jan, 102
\'ývlečka Msgr. 37
de Waal 73
Wagner 115
\Vachek Miloš 20
z Wacbsteinu M. E. 50
Wallis Václav 95
Weber J. 0., dr. 79

Vavřinec sv. 44
Večeřa-Střižovský 14,16
Věchet Jan 100
Veith Václ. 131
Věk F. L. 112
Velc Ferd., malíř 75, 76
Velc Fr. Em. 131

Widmann 128
Widukind 66
\Vieselgren 0., dr. 164
z Wiesentalu 128
Wiesner A., MUDr. 136

Táborský Fr. 75
Táborský z Klokotské
Hory 114
>>Tagblatt Pragerx 12
z Talova rytíř 128
Tejnecký z Oujezda 41
Tengnáglová z Campu
Alž. Ludmila 28
Terkléř Fráňa 150
Theodoricus 144

Tiskárna

Českoslovan

ská. akc.
Titze K. 904
Tkadlik Fr. 55, 145
Tobischová 47
Tomáš Ignác-sochař 34
Tomáš Sv. 50
Tomek W. W. 30, 180

Tonner Emanuel 98
Tovaryšstvo Ježíšovo 89
124,

Trautenberg 128
Trauttmansdorf, hrabě
96,

Tregler Ed. 181
Trojer, kardinál 45
Trojice

sv. 19, 30, 91,

110, 118, 122

Třebízský Beneš Václav
17, 84, 101,

Tůma 74
Turzo Stan., bisk. 29
Tyl J. K. 14, 158, 159,
'181

Tyra 137
de Ugezd baro 174
Uhři 48, 49

Umlauf Jan 29
Urban Fr. 18
Vacek Jan, probošt 35

19?

arcibiskup 32, 44

ku Antonín 58
Valentin sv. 15
Valoušek Fr. 38
Vaněček Fr. Msgr. 20
Vaněk Ferd., prof. 109
z. Vartenberka Jan 42
Vavák Fr. J. 43, 54, 95
Vavřinec, mnich 137

z Veleslavína
dam 66

Daniel A—

Ventrosus Petrus 75

z Veseli Čeněk 37
Vičara Jiří 74
Vicenich, kustod 150
Videnka Jan 17, 30
Viktorin, kníže 60
Vilím Leopold, biskup
10

z Vilna Felix 25
Vinařický Karel 12
Vincent St. 88
Vischer Petr, sochař 118
144, 159
Vit sv. 18, 19, 25, 28, 40.
47, 48, 50, 51, 74, 89,
95, 115, 156, 161

Vladiměřský Vojtěch 40
Vladislav Jagejl. 54, 72
Vladislav II. 11, 20, 49,
54, 55, 140, 156

Vlasák

Jos.,

velmistr

ryt. řád. Křižov. 69
>>V1astislav<< spolek

45

Výbor svatováclavský
(z 1848) 19, 57

VVeirich Ignác 57

Wilde 152, 153

Wilmann 144
Wimmer, opat 88
Winter fa, zvonař 22
Winter Z. dr. 31, 60, 78
Wohlmut 43
v. Wórndle Heinrich 77
Zádubský 128
Zachor Otakar 86
Zakošek J. 175
Zavoral Method, opat na
Strahově 46. 69
Zavřel Fr. 21
Zdik Jindř. 48, 126

Zeidlhuber Havel 37, 157
Zeithammer V. 176
Zelenka Dismas J. 45, 51
Zháněl Rud., dr. 24, 58
Zíbrt Čeněk dr. 49, 69,
75, 105, 111, 154, 176

“Zoubek M. F. 17, 49, 55

Zubatý J. dr. 69

Zvonař J. L. 146
Žáček Ondřej 45, 100

Žák Emanuel 12

Žák Fr. 18. 28, 181
Žižka 16, 20, 23

*&'$

VE ŠLÉPĚJÍCH sv. VÁCLAVA.
Fresko v kapli sv. Václava.

rizik:“

.?

STAŘÍ 1 NOVÍ UMĚLCI VE SLUŽBÁCH sv. VÁCLAVA.
Česká škola malířská XV. století: Olejová malba na dřevě. Archa z Jílového.
Mařatkova škola (Svačina]: Tympanon se sv. Václavem.

Svatováclavský kalendář na rok 1929

vydal

Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv.Václava,
Praha-III., Josefská 8.

