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Lidský život chová v sobě dvě kouzla.
Krásné naděje a příjemné vzpomínky! Když člo
věku odkvetou naděje, zbývají mu vzpomínky,
vůně a dech dnů mladosti radostné| Šedivfef:vlas
a vrásčící tvář jsou přechodem ze krásných nadějí
do milých vzpomínek. Tato napomenutí jsou po
kynem každému, aby byl stále připraven, že může
býti kniha jeho působení náhlé sklapnuta ...
Znamenajíť odpoledne života. A večer jeho, noc
hrobu, přikvačí mnohdy, aniž jest očekávín.

Když se rozhlížím po. hlavách milýc. "ých
druhů z let, kdy nám nejkrásnější. naděje života nej=
bujněji kvetly, vidím již na všech znamení po
pelce, ne-li již dokonce lysinu, a vzpomínky mé
prchají třicet let, čtvrtstoletí zpátky v minulo,
do Hradce Králové, který nás otcovsky odchová
val, abychom se z něho:rozprášili do všech kautů
světa za nejrůzníjšími povoláními.

Jsem star Škrálovéhradecký gymnasista, což
postačuje, aby se vědělo, že mně byl celý svět
otevřen — — —

Když mně přibývající léta svét zase zvolna
zavírají, vzpomínám rád oněch dnů, kdy jsem
zas na hodinách bílé královéhradecké věže netr



— 4 —

pělivě měříval a z Hradce pryč dále do vlnobití
života toužil, netuše a nevěře, že se sem budu
jednou ještě rád a to velmi rád vraceti.

Já o Hradci Králové slyšel v rodné své cha
lupě mluviti již jako pachole, sotva že jsem roz.
um bráti počal. Pečlivá moje matička1 starostlivý
tatínek se vždycky oba rozolakali, když spolu o

Hradci mluviti začali. Zrovna v masopustní úterek
r. 1863 zemřel. tam nejstarší můj bratr Hynek,
jako. kvintán. Zalost proto panovala nevylíčitelná,
Pochovánbyl na hřbitověna Pouchověajediným
utěšením ubohých mých rodičů nad ztrátou tou
byly vzpomínky, jak měl slavný funus.

s „Nejsrdečnějivždycky vzpomínali vzácné bla
hoíale tehdejšího katechety královéhradeckého
gymnasia, který mimo domov neočekávaně zemře
lého našeho--drahého Hynka k smrti připravil, o

-ní -ie šetrně zpravil a pak, nežli do Hradce dojeli,
o pohřeb se mu sám staral. Vděčnost tu sdílím
stále s nimi ke vzácnému tomu knězi a člověku.
Je to ctihodný kniet, veledůstojný pan monsig.
Bchumil Hakl, děkan v Hořicích. Již jako dítě
jsem o jeho laskavosti, citu a dobrotě slýchal.
Vedle něho vzpomínali rodiče moji rádi na tehdej
šího řiditele královéhradeckého gymnasia p. To
mášeBílka,kterýtakébratrovimémuv programu
královéhradeckého gymnasia za rok 1863 trvalý
pomníček poznamenáním jeho úmrtí a že byl
»výtečný žák«, postavil.

O Hradci Králové mluvilo se u nás pořád,
neboť na podzim r. 1865 zavezl tam tatínek do
primy druhého mého bratra Jana, nyní řiditele
měšťanských škol v Králové Městci.

Ten potom o svátcích a prázdninách vy
pravovával mně o Hradci divy a pamatuju se na
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to, že psal schválně domů, když tam r. 1867
umřelzasloužilý český nakladatel Jan Hostivít
Pospíšil,kterýdrobnýmstudentůmpři svýchpro
cházkách na náměstí knížky rozdával, jež za tím
účelem v šosech svého dlouhého kabátu nosíval.

Otec můj pana Pospíšila znal osobně z oněch
dob, když s profesorem Klicperou k nám do Ska
lice na proslulé jiřinkové slavnosti ve třicátýcha
čtyřicátých letech minulého století jezdíval. Otec
můj, tehdy mladík, jako obratný pěstitel květin
a dovedný štlěpař býval oblíbený »Johanes«a po
řadatele oněch slavností, skalického malofarského
kněze fundatisty Františka Hurdálka a při tom se
s pány témi stýkal.
-Když jsemseza jarníchnebo letníchdnů očítšío

diči na našich polích nanávrší Arendách a když se
zde před zraky mými v oblouku rozložilo obrov
ské ponoráma přebledu severovýchodních Čech od
náchodské Bránky až po královédvorskou Zvíčínu,
usedal jsem na břehovitou mez do kvetoucí na
teřídoušky a celé chvíle hleděl jsem v dáli, kde
na obzoru tmějí se věže kostelů královéhradec
kých, vynikajícez roviny Zlatého prutu jako
černé hřebíčky — — |

Jeden můj bratr tam v té končině ležel po
chován a druhý tam studoval — —

Věděl. jsem, že veškerá mysl dobrých mých
rodičů při jejich práci stále tam utíká, viděl jsem,
že přes tu chvíli jeden nebo druhý z nich v tu
stranu se zableděl, a proto obíral jsem se Hradcem

n HradecKrálové byl celé čtvrtstoletí jejich
poutním místem. Jezdili tam nejdříve za mými
bratry, potom za mnou. Oba při tom pokaždé na
vštívili Pouchov, bratrův hrob, vedle něhož po
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chována ležela mladinká dívka z Piletic, sestra
vdp. Jana Šrámka, faráře v Německé Rybné, jak
jsem se s tímto na cestě z pohřbu ndp. biskupa
Brynycha domluvil. Vdp. Šrámek mně pověděl,
že citlivá a dobrotivá jeho1maminka, když hrob mi
lované dcerušky své navštívila, vždycky se také na
hrobě mého bratra jménem mé, neznámé jí matky
pomodlila — — Škoda, že se dobré ty ženy
na hrobech svých spolu sousedících dětí nikdy
nesetkaly|

Pravidelně na hrob bratra toho Hynka
jezdila moje, matka o pouchovské pouti, na den
sv. Petra a Pavla, A tu r. 1870 vzala mne sebou.
Navštívil jsem tehdy Hradec Králové poprvé,

te: vezla bratru Janovi koš krásných třešní
vítovek, otcova štěpování, a já vezl na FHlynkův
hrob vonný věnec z polorozvitých, červených,
stolistých růží — —

Byl krásný, příjemný den. Ráno trochu
sprchlo, potom se vyjasnilo a mné presentoval se
Hradec Králové, vévodě Zlatému prutu v nej“

krásnějším jeho rouše, jako obrovský koráb plovoucí v samém kvítí — —

Bratr můj bydlil tehdy u mladičkého dám
ského krejčího p. Františka Dichého, jehož vlídná
panička měhorlivě Častovala. Zůstávali v semi
nářské ulici ve Wintrově domě; s bratrem bydlil
tehdy jeho spolužák Josef Košťál, nyní professor
gymnasia v Praze, ve Truhlářské ulici, proslulý
to český spisovatel v oboru folkloru.

Hradec Králové svými pevnostními hradbami
a pak svou zasmušilou výstavností učinil na mne
obrovský dojem. Byli jsme s matkou na Pou
chově, viděl jsem plno vojáků, studentů, gymna
sium, biskupskou residenci a odpoledne po obědě
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odešel jsem sám do mésta, do červeného, cihelného
kathedrálního chrámu, k bílé věži, na níž nad
vchodem do' kaple sv. Klimenta přečetl jsem si
v pískovci vytesaný nápis »Deus providebit«,
kterážto slova jsem si trvale zapamatoval, ač jsem
teprve hodně později porozuměl, co znamenají. —

Potom jsem by! v myšlenkách a snech svých
stále v Hradci, kamž jsem se zase dostal až teprve
r. 1873,0 svatodušních svátcích a sice vyjel jsem
st tam sám atak se mně zde líbilo, že jsem u bratra,
tehdy oktavána, vlastně u dobromyslných jeho
ubytovatelů Tichých zůstal celý týden, za kterouž
to dobu mné Hradec k srdci přímo přirostl——

Laskavý a dobrý pan Tichý, nyní kostelník
při kathedrálním chrámu, vodil mne na »kheslg«,
dívati se na execírku vojska, vyprávěl mně © mi
nulosti Hradce a s nadšením vykládal mně chov
kanárů, jež pěstoval.

Rozhodl jsem se, že na místě na kovářství,
k jehož vyučení jsem byl ustanoven, abych pří
živnůstce rodičů svých nacházející se kovárnu
jednou sám ujal, půjdu raději na studie.

Rodiče mně nebránili, bratr Jan ničeho ne
namítal a já unesen Hradcem na místě bývalé
své starosti o to, jak v poli co roste, a na místě
shánění kožené zástěry a myšlenek na předurče
ného mně mistra panského kováře Vondráčka za
čal jsem se obírati sněnímo studiích, vlastně více
o Hradci — — —

Přestal jsem k Vondráčkovi do. kovárny
dobíhati, tahání méchu, podávání kladiv pozbylo
pro mně půvabu, kování koně mně více nezají
malo, neboť poznání Hradce rozhodlo o mém
osudu.

Stával jsem tam při této návštěvě jednak
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nejvíce před výkladními skříněmi knihkupectví
Pospíšilova a Hejcmanova a pak jsem také denně
několikráte chodil přihlížeti na bourání starožitné
městské pražské brány, s nímž, jak se dobře pama
tuji, V úterý po svatodušních svátcích r. 1873
započato.

Doma potom přes tu chvíli bezděčně opa
koval jsem si dávno již zapamatovaný nápis ne
známého mně významu ze královéhradecké bílé
věže »Deus providebit«.

A tak se stalo!
Já na studie nebyl předem určen, do učení

nebyl jsem nucen, ani k němu přidržován,a když
jsem opustil chystanou pro mne rodnou. chalupu
s kovárnou a náležející k ní pole, která hy mně
vždycky za své opatrování kus potřebného chleba
poskytla, učinil jsem tak jako chlapec ze své vůle,
vlastním rozhodnutím, v čemž mné také nebylo
bránéno.Kdyžjsemse natomustanovilz domova
odejíti, pokládali to rodiče za mou, záležitost,
jejíž důsledky si ve své budoucnosti vyřídím již
sám. Rekli mně: budeš dostávat z domova šatstvo,
prádlo, na knihy a 15 zlatek měsíčně a dále si
dělej, jak rozumíš. Jak si usteleš, tak si lehneš.
Že by tato moje výprava do světa mohla skončiti
špatně, to jim patrně ani nenapadlo. A mné to
také nenapadlo.

Když nyní po třiceti letech uvažuju, zdaž
bych mutatis mutťandis u nás ve Skaličce nebyl
jako soused šťastnější, nežli jsem dnes, docházím
k závěru, že bych tam byl nepoznal tolik zlých
lidí, s kolika jsem měl ve světě doposud co činit
a zápasit, ale také bych tam nenalezl tolik osob
šlechetných a přátel vzácných, s nimiž jsem během
Jet přišel do rozmanitých milých styků. Dnes je
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můj nejlepší přítel z chlapeckých let Hynek Syro
vátka ve Skaličce obecním starostou. Tím jsem
mohl býti nyní já, poněvadž jsem míval nad ním
vždycky převahu, ale tuto slávu konečné oželím.
Místo se Zájezdskými, s nimiž Skalička tvoří
jednu obec a kteří vedou proti ní stálou oposici,
tahám se s lidmi jinými. Ostatné dnesotom uva
žovati jest marné. (Co jsem ztratil, je pryč, do
čeho jsem vlezl, v tom vézím. Stím jsem se tedy
smířil, že alespoň na nějakého obecního starostu
to v životě svém již nedotáhnu, o čehož možnost
jsem se připravil sám, že jsem rodnou ves koncem
září r. 1873 opustil a na studie odešel.

Ale do zamilovaného svého Hradce Králové
sem nešel. Odebral jsem se s bratrem Janem,
který po oktávě vstoupil na filosofickou fakultu,
do Prahy, kde jsem navštěvoval primu na staro
městském akademickém gymnasiu. Vzpomínky na
to nenáleží v rámec mých vzpomínek královéhra
deckých, jež počínají rokem na to. V Praze se
mně také líbilo, mnoho jsem zde viděl aseznal, co
otevřené oči a uši majícího chlapce zajímá, četná
přátelství a známosti mezi studenty jsem zde na
vázal, ale do přírody, do polí a lesů měl jsem
daleko, tak že se mně zde někdy velice stýskalo,
a když jsem se chtěl stesku tohoto zbavit a za
stojící tehdy ještě brány vyběhl, iohl jsem se
utoulat; proto jsem toužil ve studiích pokra
čovati v milém Hradci Králové, uprostřed zlatého
prutu, blízko lesům, polím, lukám — —

Zase mně v tom nebylo bráněno, třeba že
jsem se tím rady a pomoci bratrovy při učení do
brovolně zbavoval.

Když jsem si na konci prázdnin r. 1874,do
poledne toho dne před svým odjezdem do Hradce
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do sekundy doma v sadě česal šálová jablka, pře
kvapil nás svou návštěvou bratranec můj Josef
Nyklíček, vulgo »Pernikář«, majitel hotelu v Upici
a muž o pokrok a zvelebení města toho vy
soce zasloužilý, jenž se těší na celém našem Pod
krkonoší všeobecné vážnosti. Vedle něho klusal
synek jeho Frantík, nyní majitel lékárny »u zlatého
orla“ v Praze, který tehdy před prázdninami na
německém gymnasiu v Hostinném odbyl sekundu.
| Po vzájemném pocelování a uvítání tázal se
bratr můj »Pernikáře«, kam vlastně s Frantíkem
jde.

»Jedeme, bratránku, do Hradcel« zněla od
pověď. »Franc chce na české školy. Proto jsem
se stavil u tebe pro radu.«

Rady té se mu dostalo a já se těšil,že budu
míti v Hradci ve Frantíkovi ihned dobrého ka
maráda. Jako bratranec jeho otce jsem vlastné
potažmo jeho strýc, čehož váhy jsem mu nedal
do dneška nikdy cítiti, jsa k němu vždy daleko
více upřímným přítelem a kamarádem, nežli ne
vlídným strýcem, hlavně proto, poněvadž on je
o rok starší, nežli já, kterážto zajímavá »hříčka
přírody« vznikla tím, že otec jeho se narodil r.
1838 a já teprve až r. 1861. jako nejmladší
dítě nejmladšího bratra Frantíkovy babičky.

Po načerpání potřebných rad a pokynů od
jeli Nyklíčkové odpoledne do Hradce, kde mne na
zítří ráno Frantík již toužebně čekal jako můj
spolubydlící u Tichých, u nichž bratr můj po
gzelé vyšší gymnasium zůstával.

Bydlili jsme v tehdejším Skálově domé na
Velkém náměstí ve druhém patře a z oken dívali
jsme se přes náměstí zrovna na gymnasium a na
hlavní stráž, jejíž hlídka tenkráte ještě každé na
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stoupení do zbraně svolávala hlučným provoláním
okveraus«, jež se dvacetkráte denně po Velkém
náměstí rozléhalo, pokaždé, kdykoliv šel kolem
nějaký šlábní důstojník, kteréžto nastupování do
zbraně ráno, v poledne a večer v 9 hodin pro
vázelo bubnování nebo troubení k modlitbě. ,

zs ©Pan Tichý s paní Tichou mne srdečné uví
tali, vykázali mně hned u okna krásné místo pro
postel, kde druhdy spával můj bratr, s nímž jsem
eápotom šel do gymnasia k zápisu.

Budovu královébradeckého gymnasia jsem
z venku znal a zařízení jeho uvnitř mne nepře
kvapovalo, neboť pražské Klementinum, kde bylo
za mé doby akademické gymnasium umístěno,
jest zrovna tak bývalá jesuitská kolej, jako jest
bývalou jesuitskou kolejí budova, v níž se do
posud tísní gymnasium královéhradecké.
* ©Bratr můj na chodbách zastavoval se s pro
řesory a známými staršími studenty, až konečně
zavedl mne do řiditelny, která byla přeplněna vel
kými i malými syny Mus a kandidáty existence,
jež ponejvíce doprovázeli rodiče obého pohlaví.
| Pan řiditel Jan Květoslav Klumpar studenty

pilně zapisoval, Jednaní jeho bylo stručnéa vážné,
Když jsem zraky svými. potěkal po všech v ři
ditelně nacházejících se předmětech, obrátil jsem
svou pozornost jenom na něho.
| Pan řiditel Klumpar byltehdy poměrně ještě

mladý muž, nacházející se ve čtyřicátém osmém
roce svého věku. Avšak pečlivě učesané vlasy měl
již sivé, pod nosem tměl se mu mohutný knír a
a pod skly, bez komických zlatých obručí, leskly
se mu živé oči. Tu a tam něco prohodil. Zaznělo
to vždycky přísně, ale ihnedse mně zdálo, že každé
jeho slovo má v zápětí jako nanejvýšmilou a jakst
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-srdečnou ozvěnu. Chvílemi se rozhlédl po publiku,
jež v řiditelně čekalo.

Když při jednom takovém mrknutí do obe
„censtva shlécl mého bratra, bývalého svého žáka,
ihned naň vlídně kývl.

»Na zdar Řezníčkul Vítám Vása, volal: "Co
pak studujete ?« zajímal se.

Vyslechnuv odpovědi bratrový a napotomní
jeho žádost o můj zápis, podíval se na mne přes

brejle a ku bratrovi prohodil: »To má pantátas vámi hodně starostí.« he

Rychle mne zapsal a bratr, aby nemeškál,ihned se poroučel,
»Servus, servusl« srdečně volal pan řiditel,

Já ho již dříve znal. Pan řiditel Klumpar)
býval počátkem let sedmdesátých minulého stolatí*

'Školním inspektorem okresu ©Novoměstského nad
Metují a tu také jednou zavítal na inspekci do

skalické školy, jejíž nejvyšší tehdy třetí třídu jsem
již navštěvoval. Dal si při té inspekci přečíst ad

žákyně z čítanky článek, žák ho musil svými slovy:
opakovat, vyvolal žákyni k tabuli, diktoval jí dvě
věty, v nichž napáchané pravopisné chyby musil
žák opravit. Potom tázal se na něco ze zeměpisu,
z přírodopisu, dal si zazpívat píseň »My jsme
"hoši jedné země« a potom dával příklady z počtů.

Všichni jsme odpovídali k jeho největší spo
kojenosti. Pana řiditele to patrně těšilo a proto
konečně dal Vidličkoví příklad: »Na stromě sedí

„dvacet vrabců, hospodář-do nich střelí, čtyřisrazí,
kolik jich pak na stromě zůstane sedět?« ptal se.

Vidlička udatně odpověděl: »Šestnáctele«
Pan řiditel mlčky záporně zavrtěl hlavou,

«poklonil se panu učiteli Koliskovi, od něhož se
„dal ze třídy vyprovoditi pryč, což my provázeli
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ovstáním a jednohlesnou gratulací: ©»Zprovázej
'án Bůh!«

Když se pan učitel Kolisko zase vrátil do
třídy, spráskl nad Vidličkou ruce, zakýval lítostivě
hlavou a pak mu vykládal: „Když na stromě sedí.
-dvacet vrabců a někdo do nich střelí a čtyři srazí,
tak-na stromě sedět nezůstane žádný, protože ti
draví uletéjí.Pamatuj st tol“ dodal mrzutě.

Později, jako královéhradeckému gymna
sistovi, mně pan učitel Kolisko častěji tuto pří
hodu připomínal a velice při panu řiditeli Klum
parovi velebil jehu moudré paedagogické zásady,

vd byl u žáka včasně pěstován vtip a samostatnýudek pro praktický život.
Starý skalický pan učitel Kolisko pana ři

ditele Klumpara v ohledu tom skutečné správně
vystihl, neboť v tom byl tento mistr, aby žáci
jeho vedení svěření co nejdříve osvojili si po mož
ngsti největší míru soudné mladistvé inteligence..

Neznám z celých set bývalých žáků gymnasia
královéhradeckého jediného, kdo by na pana řidi
tele Klumpara rád a srdečně nevzpomínal, kdo
by o něm jako zralý muž s největší vážností ne
mluvil, což nyní v Hradci Králové konané sjezdy
tamních gymnasijních abiturientů nejvelkolepěji
manifestují. Stařičkému ctihodnému panu řiditeli
prokazovány jsou při sjezdech těch od šedivých
pánů přímo synovské ovace, které ho povznášejí:
vysoko nad takové paedagogy, jež do smrti po
směch, kletby a pohrdání jejich bývalých svěřenců.
provázejí.

Pan řiditel Klumpar, jehož vzácného jednání:
a paedagogicky mistrného taktu budu míti ještě:
vícekráte příležitost vřele a důvodně vzpomenouti,
žije v Hradci Králové od roku 1867 « jeho půso
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bení jako paedagoga 1 jako občana bude mtiti
v bistorii Hradce Králové svůj zasloužený zlatý
list. Pan řiditel Klumpar mně nebude zazlívati, že
poznav tisíce osob vždycky naň rád vzpomínáin
jako na vzácného mezi nejvzácnějším, když uvá«
žím, v jakých dobách a jak vzácně působil. ©

Počátek školního roku na podzim léta 194.
začínal na českých středních školách naposledý
ještě dne r. října, kdy také ve chrámu Panr+
Marie byla pro nás, tehdejší královéhradecké gy
mnasisty, zahájena slavnostní bohoslužba s »Ve ©
Sancte«a,již za četné assistence sloužil ndp. krále
véhradecký kanovník a napotom generální vikoť

Edvard Prašinger, jehož krásný kněžskýnopneeea důstojné počínání si u oltáře zajisté každém..
kdo ho znali a viděli, v paměti trvá.
—“— Slavnostní bohoslužby gymnasijní konány
byly za tehdejší doby v Hradci Králové s vybra
ným „vkusem, leskem a pečlivostí. Na kůru před
nášeny studentským pěveckým sborem hotové
náboženské koncerty a po stranách hlavního oltáře
»stabulírovalo« ve dvou řadách dvacet' oktavánů
v černém, salonním obleku, v bílých glacé ruka:
vičkách s hořícími voskovicemi v pravičích.
7 Oktaváné a trochu již také septimáné hrávali
za mé doby v Hradci Králové důležitou' roli. Ve
společenském ranku přicházívali ihned za lajtnanty
ležících-zde regimentů. Avšak s lajtnanty nežili
nikdy ve přátelských stycích hlavné z toho důvodu,
že jim tito přebírali jejich první a tajné lásky,
které dvoření se lajtnantů před studentskými po
zdravy dávaly ochotně přednost, —

Také v kostele Panny Marie při nedělních
a svátečních gymnasijních bohoslužbách těšili se
té výsadě, že oktáva aseptima seděly vestolicích
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kdežto ostatní třídy v chrámové lodi stály, Právo
to bylo od nich hájeno, v čeinž jim sl. professorský
sbor ochotné napomáhal, tak že obecenstvo stolice
pro oktávu a septimu vyhbražené obsaditi nesmělo.
Však bývali tehdy oktaváné a septimáné králové
hradečtí nějací páni: polovičce rostly již vousy a
druhá polovice nahražovala tento nedostatek no
sením dlouhých, vslovanských« vlasů. V tomto
stadiu života si človék o své důležitosti nejvíce
myslí.

o Když jsme se před tímto »Veni Sancte« ve
své třídě shromáždili, poznal jsem nové své spo
Južáky, z nichž většina mně své nejlepší přátelství
„zachovala až po dnešní den a sotva že nadejde
spříčina, abychom je do smrti rušili. V primě byli
únoji spolužáci rozdělení ve dvě paralelky, ale
v sekundě byli jsme spojeni ve třídu jednu, v níž
nás byl imposantní počet 57 hlav.

Ze spolužáků neznal jsem nikoho, proto jsem
si je zvědavě okukoval, který by se mému vkusu
líbil, Hoši v lavicích štěbetali, čtveračili a hlouček
kupil se jich kolem černovlasého, buclatého hošíka
bělostné pleti, jemuž, jak jsem pozoroval, dělali
honery. Ptal jsem se, jak se ten boubelatý kollega
jmenuje a tu jsem se dověděl, že je to lonský
primus z A, Ladislav Klumpar, syn páně řiditelův,
nyní hledaný obhájce a advokát v Praze. Tehdy
nosil ještě podle panující mody kolem krku krejzlík,
krátké kalhoty a šněérovací botky a sšelmovsky

vlídně se usmíval. Byl z celé třídy nejmladší, asi
desítiletý. V primě B primusem byl vždycky vážný
Václav Šolc, nyní professor státní reálky na Král.
Vinohradech, tenkráte slaboučký, přisnědlýstudentík.

Když jsem st tak toho a onoho mustroval,
přihopkoval ke mně štíhlý, tenoučký, vysoký
mladíček.



— 16 —

»Máš na výměnu nějaké cizozemské marky?«
oslovil mne. vJá si dělám sbírku. Bude s tebou
nějaký kšeft ?« ptal se.

Zavrtěl jsem záporně hlavou.
Mládíček odhopkoval jinam.
Vo byl Josef Votruba, nyní doktor filosofie

a profesor gymnasia v Praze ve Truhlářské ulici.
Byl to čilý, bodrý, srdečný a ochotný kamarád,
8 nímž jsem napotom nepřetržitě dobře vařila
jejž mám stále rád. Přál jsem mu vždy všecko to
nejlepší, ale zlý osud uložil mu v nejkrásnějším
věku těžkou zkoušku.

Když byl po dlouhém suplentování jmenován
profesorem gymnasia v Příbrami, v máji r. 1899
se oženil s milovanou, ušlechtilou dívkou. Avšak
manželské štěstí brzy mu zapadlo! Na Zelený
čtvrtek r. 1901 byl jsem v Kolíné, kam byl z Pří
brami přeložen, na pohřbu jeho roztomilé paní
Józe, která mu tam dne 2. dubna po krátkém
utrpení umřela. -=

Když jsem ho viděl jako zlomeného, zarmouce
ného a uplakaného vousatého muže ve průvodu
svých rodičů kráčeti za věncí pokrytou rakví své
drahé ženy, mimoděk upadl jsem v rozmanité
vzpomínky, jež, jako bych se do kaleidoskopu
díval, před mým zrakem se míhaly, Viděl jsem
Votrubu ještě jako Pepíčka ve třídě dovádět,
usedlejšího kollegu Kavána pokoušet, Kódla Ge
duldigera škádlit, s dědouškem svým se procházet.
Potom jsem vzpomína,, jak ho v tančírně »u modré
hvězdy« starý taneční mistr Mrštík cvičil mazur
kovým a valčíkovým krokům, jak Pepík později
s chutí hradecká děvčátka roztáčel a kollegům
ochotné německé úlohy pracoval. V oktávě, kdy
mne dorostl, učil jsem ho ministrovat. Byli jsme
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oba skoro dva metry vysocí, největší ve třídě.
Sledoval jsem sstále, jak vyspívá, až byl zněho
konečně gymnasijní profesor, kolega svého pana
otce. Mysli byl stále bodré, srdce dobrého, smýšlení
věrného, upřímného a lítostivého, neboť když
kollegu Kavána dohněval, tak že tento huboval,
tu vždyckyVotrubanastavilzádaa opravdového
prosil: »Tak mně za to natluč !« A nyní provázel
jsem toho srdečného hocha na smutné cesté, za
rakví, v níž spočívaly zříceniny jeho štěstí, mrtvola
ještě před týdnem kvetoucí mladinké ženušky.
Srdce se mi svíralo při pomyšlení, jakych okamžiků
se přítel s přítelem dožije — — Jako student
bych si Votrubu jako vdovce nikdy představiti
nedovedl|

Po slavnostním »Veni Sancte« zahájen byl
v Hradci Králové na Velikém náměstí proti gy
mnasiu každoroční veliký trh na staré školní knihy,
jež si zde mladší studenti od starších kupovali,

Několik set studentů od malých chlapců až
do vousatících již junáků, gymnasistůi realistů a
kandidátů učitelství hemžilo se -tady v pestré
směsici. Každý maje pod paždí haldu knih nabízel
hlučně své zboží. vJirečka, Rissa, Kořínka, Dříz
hala tu mám«, znělo v nepřetržitém rámuse.
Někdo přidával k tomu bned ceny. JÁ jako assistence
při tom stál zde Petříčkův tovaryš s kotlíkem,
V němž ve vřelé vodě převalovaly se lákavé párky,
potom obcházel tu v bílou zástěru zahalený učedník
cukráře pana Fialy s košem s nedostižnými kre
movými trubičkami, což obé slo hojně na odbyt.
Kupčící studenti si těch darů božích štědře přáli.
Každý byl přesvědčen, že draze prodal a že lacino
koupil, a na účet tohoto zisku odváděl každý část
svého prospěchu buďto u Petříčkova tovaryše za
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páreček, nebo u Fialova učedníka za trubičku.
Jména tehdejších věhlasných českých paedagogů,
kteří školní učebnice sepsali, hlaholila po králové
hradecké podsíni několik dnů, otvírajíce studenstvu
levně pramen vzácných požitků v podobě párku
viřtlat nebo v »kremrolia — —

Jak jsem do Hradce toužíval, tak jsem za
dva dny dychtil z něho ven a proto po »Veni
Sancte“ odpoledne vybral jsem se z města na delší
procházku po okolí. Měl jsem zamířeno prohléd
nouti si Kukleny, kde doufal jsem nalézti své
dobré známé z Prahy, akademiky pány Bayery.
Šel jsem tam vvýpadem« na Farářství. Když jsem
přešel »hučavý most«, dohonil jsem stařičkého
Pána s kudrnatým chlapcem, Doprovázel je černo
bílý pes. Neznal jsem je, ale chlapec mne ihned
oslovil.

»Na zdar!« pozdravil mne.
Vázavě jsem na něho pohleděl.
»Ty's nám přibyl do třídy, já jsem Václav

Durdík«, vysvětloval mně nový spolužák. »Jdeme
provést tuhle našeho Ryka«, smál se a hodil psí
kovi kámen, aby mu ho přinesl nazpátek.

Když se mně hošík takto představil, ihned
jsem věděl, že je to starý pau Alois Durdík, otec
universitního profesora Dra. Josefa Durdíka, jehož
záslužné působnosti a věhlasu byla tehdy celá
Praha plna a já o něm a o jeho bratřích i otci
od bývalých královéhradeckých studentů v Práze
velice mnoho podrobností slyšel. Proto bylo mně
setkání to nanejvýš milé,

Hned jsem si vzácného starého pána a
šťastného otce zvědavě prohlížel. Byl tehdy zralý
šedesátník vyholené tváře, na níž vedle uší bělely
se mu chumáčky šedivých licousů. Oči mu pří
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větivé zářily a já věda, že je hledaný klobouč
nický mistr, ustrnul jsem, když mne latinsky
oslovil. »Ouo vadis?« tázal se mne.

Václav, pozoruje můj úžas nad tím, dal se
mné do smíchu.

»Náš tatínek Livia a Sallusta čte, ale do
septimy se mu již nechce“, vykládal mně.

»Ano, ano, do básníků jsem se nepustil a
řečtina mne tak nebaví, jako latina«, svědčil starý
pán a přes tu chvíli něco latinského pronesl. Na
učil se latině při svých synech, z nichž již pět
absolvovalo gymnasium a Václav bvl nyní na
gymnasiu šestý.

S Václavem, tehdy slabounkým, kučeravým,
člým bošíkem jsem se hned výborně ovyrážel.
Rozprávěl velmi chytře a vesele, shledal jsem
u něho veliký rozhled, měl vlastní názory, jak
jinak ani nebylo možno synkovi z tak znamenité
rodiny, který doma přes tu chvíli s vynikajícími
bratry se scházel a stále s moudrým otcem jednal.
Pes Ryk byl jeho miláčkem, o jehož kouscích
uměl vyprávěti celé historie.

Já byl nejvíce zvědav na to, v jakém. po
méru je Václav ke svým starším bratřím.

»Když tatínkovi a mamince něco přivezou
nebo pošlou, to víš, že dostanu také«, chytrácky
se usmál tehdy kudrnatý čipera.

Starý pan Durdík nás potom mlčky poslouchal.
Kráčel zamyšlen, opíraje se o španělku s koště
ným knotlíkem a mysl jeho s potěšením ast ulétala
za milými zdárnými syny.:

Josef byl tehdy profesorem na universitě
v Praze, Alois byl soudním adjunktem, Antonín
majitelem velkého kloboučnického závodu v Hradci,
Petr gymnasijním profesorem, Pavel doktorem Jé
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kařství v holandských službách, Leopold řiditelem
cukrovaru a Jaroslav studoval filosofii.

Václav byl páně Durdíkovým Benjaminem.
Když dostudoval gymnasium, šli s ním rodiče do
Praby, kde měli nejvíce »dětí«. Zde oba v letech
osmdesátých tiše sbasli. Ale Václav, ač měl po
celých Čechách plno známostí a styků, přilnul
k rodišti svému tak, že se ze světa do Hradce
vráti) a usadil se tam jako doktor lékařství, a až
bude tomu čtvrt století, co jsme se odtamtud jako
oktaváni rozprchli, zajisté nás tam svolá k milému
družnému sjezdu, ke vzpomínkám luzných dnů
mladosti radostnéa se Škrdlíkem a s Kubáskem
nezapomene nám zazpívati »plačickou«, o níž na

svém místě více.|
Roku 1874 pod řiditelem Janem Květoslavem

Klumparem na královéhradeckém gymnasiu jako
profesoři působili pánové, kteří později, zejmena
v letech osmdesátých, takořka vedli české střední
školství a výborně vychovali nejenom sta žáků,ale
dali jistý ráz a vzor celým vrstvám svých kollegů.

Seniorem professorského sboru byl František
Fischer, profesor přírodopisu, napotom řiditel
gymnasia v Litomyšli. Dále působili zde Josef
Končinský, profesor klasických jazyků, posléze
řiditel gymnasia v Německém Brodě; Jan Von
dráček, profesor češtiny a latiny, který zemřel
v Hradci Králové na odpočinku; Jan Červenka,
profesor klasických jazyků, napotom řiditel českého
gymnasia v Českých Budějovicích; Adam Fleisch
mann, profesor klasických jazyků, nyní řiditel
gymnasia v Jičíné; katechetou byl Jan Ehmer;
Josef Votruba, profesor klasických jazyků, posléze
v Praze na gymnasiu v ŽZitnéulici; Jan Miltner,
profesor dějepisu, zemřel r. 1886 jako profesor
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akademického gymnasia v Praze; Ondřej Franta,
profesor klasických jazyků, napotom řiditel gym
nasta v Rychnově; Norbelt Hajnovský, profesor
dějepisu, potom řiditel gymnasia v Mladé Boleslavi;
Jan Slavík, profesor mathematiky a fysiky, nyní
zemský školní inspektor v Brně; Jakub Hron, pro
fesor mathematiky a fysiky, nyní v Praze na od
počinku studuje medicinu; Arnošt Čuda, profesor
klasických jazyků, nyní v Praze na malostranském
gymnasiu; Josef Kacerovský, profesor klasických
jazykůna gymnasiuvKlatovecha FrantišekStaněk,
profesor klasických jazyků, zemřel r. 1881 v Kutné
Hoře.

V dalších letech sedmdesátých ©minulého
století jako učitelé na královéhradeckém gymnasiu
působili Dr. František Hejzlar, profesor | mathe
matiky a fysiky, zemřel jako zemský školní inspek
tor v Praze; Vojtěch Budecius, profesor dějepisu
a zeměpisu; Josef Černý, protesor klasických
jazyků, nynív. v.řiditel gymnasia v Roudnici; Josef
Vřasák, profesor klasických jazyků na gymnasiu
ve Slaném; Maxmilián Mencl, profesor přírodopisu
na českém gymnasiu v Českých Budějovicích;
František Krsek, profesor klasických jazyků, nyní
zemský školní inspektor v Praze; Josef (Grim,
profesor klasických jazyků, nyní řiditel gymnasia
v Kolíně; Ignác Svoboda, profesor mathbematiky a
fysiky, stále na gymnasu v Hradci Králové;
Karel Jakubec, profesor latiny a řečtiny, zemřel
v Hradci Králové; Jan Čermák, profesor latiny
a řečtiny, napotom naslov. gymnasiu v Olomouci;
Jan Vařeka. klasický filolog, nyní řiditel gymnasia
v Českých Budějovicích; Frant. Pakosta, klasický
filolog, zemřel jako profesor gymnasia v Písku;
Jan Dvořák, klasický filolog, nyní gymn. profesor
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v Praze; Jan Pelikán, klasický filolog, nyní okr.
školní inspektor v Novém Městě nad M.; Ant.
Kvapil, klasický filolog, nyní profesor gymnasia
ve Třebíči; Josef Pallan, klasický filolog, zemřel
v mladémvěkua dáleJan Pažout,VincencMaděra
a Ignác Kusala.

Kreslení jako mimořádnému předmětu r.
1874. vyučoval na královéhradeckém gymnasiu
akadem, malíř Adolf Russ, fotograf v Hradci Krá
lové, jejž napotom vystřídal Moric Bílý, profesor
realky, nyní profesor státní realky na Král. Vino
hradech; frančině učil profesor realky Čeněk Uzel,
zpěvu řídící učitel Václav. Styblík a krasopisu
učitel Václav Svoboda.

Na obecních vyšších královéhradeckých real
ných školách, jejichž říditelem byl František Ulrich,
působili tebdy profesoři Bedřich Spiess, r. 1903
v Praze na odpočinku zesnulý; František Hoza,
nyní řiditel malostranské realky v Praze; Moric
Bílý; Jos. Vocásek; Václav Ctibor; Jan Trykar;
Vinc. Uzel, katecheta Frant. "Fondl, Mikuláš Hoff
mann, řiditel staroměstské realky v Praze, Alois
Strnad, řiditel realky v Kutné Hoře, Vojtěch
Krupka atd.

Řiditelem učitelského ústavu v Hradci Krá
lové byl Vojtěch Lešetický a profesory Tomáš
Vorbes, Jan Duchoslav Panýrek, Edv. Beránek,
Jos. Letošník, nyní řiditel učitelského ústavu v Ji
číně, katechetou byl Jan Čermák a po něm piarista
Raimund Vychodil.

Výpočet těchto osobností, pokud mně v pa
měti utkvěly a pokud jsem další jejich působnost
mohl sledovati, bude zajisté že zajímati. Přehled
jejich svědčí, v jak výborných rukou se králové
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hradecké školy v letech sedmdesátých za našich
studií nacházely.

Však sluší také doznati, že král. vénnému
městu Hradci Králové náleží čest a uznání, že se
o užitečný a platný rozvoj školství a o jeho po
krok. »ve svých hradbácb« | skutečně| obětavě
staralo.

Nebyla to počátkem let sedmdesátých min.
století žádná maličkost, když se obec. města
Hradce Králové odhodlala, že obecním nákladem
nejenom vyšší realné školy zřídí, bude vydržovati,
ale že také pro ně postaví monumentální, všem
moderním požadavkům odpovídající budovu.

Pod méstskou Slezskou branou, pod domem
Bolechové, druhdy Posádovských, před bývalou
vojenskou zbrojnicí, nebo jak se v Hradci obecně
říkalo »cajkhausem«, na prostranství, kde druhdy
stávaly hranice a pyramidy dělových desíti a
dvacítiliberních koulí, v letech 1873 a 1874 vystavén
na královéhradecké obecní útraty školní palác, jenž
byl jedním z nejprvnějších svého drubu v zemích
koruny České. Palác ten byl počátkem školního
roku 1874/5 obecním realným školám k užívání
odevzdán a tuším že v neděli dne 4. října 1874
slavnostné vysvěcen.

Pamatuji se velmi dobře na tento pro dějiny
královéhradecké slavný a památný den. Město bylo
při příležitosti té ozdobeno prapory a když my
gymnasisté ve čtyřstupu před novou realku při
táhli, abychom svěcení jejímu byli přítomni, bylo
okolí její naplněno tisíci lidu. My stáli na silnici
před portálem nové budovy, již bezprostředně
obklopovalojejí bujaré žactvo.

Po vysvěcení jejím odevzdala městská re
presentace, jíž v čele stál jako purkmistr pan
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Collino, novou školu řiditeli reálky p. Fr. Ulrichovi,
otci nynějšího vzácného starosty města Hradce
Králové p. JUDra Frant. Ulricha, a slavnostní řeč
k hostům, studentstvu a lidu proslovil pan profesor
Josef Vocásek, miláček svých žáků a vůbec paedagog
oblíbený a vysoce zasloužilý.

Mluvil velice krásně za nálady nejslavnost=
nější. Obloha byla zachmuřená, vzduch prochladlý,
takový studené podzimní, jaký jen na Zlatém pruté
té doby bývá. Hlavatí v něm prý zelí. Některé
věty z výborně přednesené páně Vocáskovy řeči
tkvěly mně dlouho v paměti. Ještě nyní, po tři
ceti letech, snad dosti správné cituji pasus: ©»Na
místé, kde do nedávna měla vražedlné své nástroje
rozložené litice válečná, vidíme dnes pnouti se
nádherný chrám musa — —-Vidím řečníka, tehdy
asi třicátníka, jako by před sebou, an stojí na
rampě před novou budovou a jak se schodů mluví
k tisícům posluchačů. Vysoký, štíhlý, černovlasý,
elegantní pán s černým plnovousem a nadšením
hořícími a sálajícím: zraky nás vroucími slovy
svými přímo elektrisoval.

Přilnul jsem Kkněmu od té doby se zvláštní
oddaností a úctou a to tím více, když jsem později
seznal, že prof. Josef Vocásek náleží mezi přední
činitele královéhradeckého společenského života a
vlastenéckého ruchu, a když jsem zvěděl, že jest
také literárně činným pod pseudonymem Zařičanský.
Mimo to byl nadšeným milovníkem zpěvu a hudby.
Rozmanité intimní zprávy o něm jsem později
čerpával od jeho svaka, svého-milého spolužáka a
přítele Josefa Kubáska, nyní pošt. oficiála v Hradci
Králové, který u něho bydlil.

Při slavnosti svěcení reálky padl nám do očí
také pan purkmistr Collino, jehož modré uprostřed
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ve pravý úhel zlomené a polovičkami svých skel
k nosu a Dolovičkami k uším směřující brejle
staly se tímto svým neobyčejným tvarem předmé
tem naší zvláštní chlapecké pozornosti. Kollegové
Borůvka a Horáček, bodří horalé od Jilemnice,
zahájili spolu ve věci té dokonce šeptavou debatu,
dohadujíce, proč vlastně pan purkmistr Collino
zlomené brejle nosí. |

Hádali všelicos, až jim to, šelmovsky se
usmívaje, hravé vyložil kollega Václav. Durdík,
jako rodilý Hradečák, který to musil vědět.

»Že nemlčíte, když je slavnostní řeč«, zaše
ptal Durdík. »Pan purkmistr má brejle zlomené
prota, aby viděl kolem rohul«

Bodří horalé se tímto výkladem uspokojili,
stichli a v naší třídě stal se napotom platným a
hádky o záhadu tu přestaly. Já mu také ještě
v tercii věřil a když jsem vážného, ctihodného a
vysocezasloužilého pana purkmistra potkal, jak
zvolna, opíraje se o španělku, městem z komu
nálu ku svému domu vedle chrámu sv. Ducha
kráčí, měl jsem za to, že skrze své zlomené brejle
vidí před sebe i za sebe.

Pan purkmistr Collino, muž prostřední, spíše
vyšší, silné postavy, obtloustlých, vyholených tváří
s prošedivělým, stříhaným vousem pod nosem,
nikdy se kolem sebe neohlížel a proto jsem soudil,
že mu jeho zvláštní brejle potřebu toho uspořují
a že jimi skutečně vidí třebas 1 kolem rohu.

Pan Collino jako purkmistr pobyt. můj
v Hradci Králové přetrval, proto jsem se jeho
nástupce v Hradci nedočkal.

Netrvalo to ani čtrnácte dní od slavnostního
svěcení budovy královéhradecké obecní vyšší realky
a Hradec Králové tonul v opětné pompě, ale
tentokráte smuteční.
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Dne 7. října 1874 zemřel na zamilovaném
svém sídle zámku v Chrasti u Chrudimi. sta
řičký biskup královéhradecký | Jeho | Excellence
Karel Hanl, svobodný pán z Kirchtreu v požehna
ném věku 92 let. Skon jeho očekáván byl již delší
dobu a proto nepřekvapil. Diecése modernější ruky
svěžího -nástupce také již citelně | potřebovala.
Biskup Hani dosedl na královéhradecký stolec dne
10. června 1832 a sice byl sem biskupem jmeno
ván jako kanovník vždy věrné kapituly metropo
litního chrámu sv. Víta v Praze. Jsa rodem Ně
mec, který si jazyka převážné většiny lidu své
diecése nikdy neosvojil a osvojiti nehleděl, ne
těšil se ant mezi nejlepšími katolickými laiky valné
vážnosti. Počítám, že jistá míra animosity a chladu,
jež mezi ním a diecésany ležela, měla také svůj
vážný pramen v Havlíčkových »Kutnohorských
epištoiách«, jež se právě jeho působení v2 mno.
hém dotýkaly./ Poněvadž, probádav podrobně
veškeré zachované «dokumenty, jež se k životu
Havlíčkově vztahují, shledal jsem,.iže látka k tomu
byla mu poskytována z kruhů farního duchoven
stva diecése královéhradecké, smím míti za to, že
ani toto ke svému biskupu nelnulo synovskou
láskou., Avšak poněvadž jsem měl příležitost sle
dovati také písemní pozůstatky z doby biskupo
vání Hanlova, musím doznati, že tyto pozůstatky
svědčí o pilném, pořádném a dokonalém muži,
jemuž hlavně neznalost jazyka lidu a potom
pozdéji vysoký věk bránily, aby stál a působilna
svém místě tak dokonale, jak by si byl skutečně přál.

AČ si soudí o působení biskupa Hanla kdo
chce jak chce, to se mu spravedlivě přiznati musí,
že nikomu z duchovenstva v jeho ušlechtilém nebo
vlasteneckém působení nepřekážel a že všecko dobré
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a spanilé ochotně podporoval. Proto mu dnes
zajisté že právem náleží uctivá a šetrná pomněnka,
neboť dobré jeho stránky zajisté že nejen vyvážily,
ale převážily všechno, co nevlídná fama proti nému
uváděla.

Pochován byl v kathedrálním chrámu sv.
Ducha v Hradci Králové za všeobecné účasti král.
věnného města Hradce Králové 1i celé diecése.
Pobřeb jeho konán byl dne 14. října a sice
z biskupské residence. Veškeré studentstvo králové
hradecké kráčelo v obrovském pohřebním průvodu,
který se ve velikém oblouku bral od biskupské
residence po Velkém náměstí do chrámu sv. Ducha,
kde byly pozůstatky jeho do krypty uloženy.

Pamatuji se do dnes na to dopoledne, kdy
všecky hradecké zvony| stařičkému | biskupovi
Hanlovi na poslední cestu zvonily, a největší z nich,
Augustin přímo duněl, ostatní přeznívaje. Bylo
studené, suché říjnové dopoledne a chlad nás pro
jímal, když jsme na náměstí stáli nebo zvolna
kráčel. Neobyčejná podívaná přitom nás ovšem.
že velice zajímala. Především těšili se naší pozor
nosti šporkovští špitálníci z Kuksu, zástup to
sedmdesátiletých stařečků ve zvláštním. starobylém
kroji s řasnatými plášti. Potom jsme obdivovali
dlouhý bělostný sloup v rochetách pohřbu se
účastnícího duchovenstva, jehož počet však nedo
sahoval ani polovičky počtu kněží, kterýž před=
loni v Chrasti doprovázel ke hrobu. všeobecně
milovaného biskupa Edvarda Brynycha.

Den pohřbu biskupa Hanla byl jeden z nej
hlučnějších, jež jsem v Hradci zažil.

Správy osiřelé diecese ujal se kapitulní děkan
Dr. Jan N. Rais, muž a kněz nejvzácnějších vlast
losti, který také velké většině dnes již vymíra
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jícího duchovenstva královéhradecké diecese byl
do velké míry vzorem a příkladem. Zajímavo jest,
že nynější jeho ušlechtilý nástupce ndp. kapitulní
děkan Dr. Alois Frýdek jest také rodákem z Krchleb,
odkudž počátkem sedmdesátých let | již stařičký
kapitulní děkan Rais pocházel. Rais byl jaksi od
chovancem proslulého kopidlenského faráře a kněze
buditele Frant. Al. Vacka, u něhož kaplanoval,
tak že ten duch, jejž on duchovenstvu vštěpoval
a v diecésí šířil, byl spanilou tradicí, čerpanou
přímo ze krubů buditelského českého duchoven
stva, mezi nímž kopidlenský Vacek přední místo
zaujímal. A tradice ty na Hradecku doposud
činorodě kvetou a tamní klerus blahovolností svou
projímají.

Králavéhradecké kapitule tehdy dále náleželi
kanovníci Fr. S. Pelikán, řiditel konsistorní kance
láře, Ant. Kukla, kanovník, Leodegar Vacek, pán
menší postavy, který s prof. Dr. Janem Stárkem
jediný z královéhradeckého duchovenstva nosil se
tehdy ještě po staré kněžské modě, to jest obouval
se do vysokých bot s tvrdými holeněmi; Fr, S.
Schoffer, Ed. Prašinger a Dr. Jan Marek, jenž učí
val náboženství v první gymnasijní třídě a byl
exhortatorem nižšího gymnasia. Když se potkávám
nyní v Praze s jeho synovcem ndp. hradčanským
kanovníkem dr. Janem Markem, vždycky. jeho
podoba připomíná mně laskaveho našeho exhor
tatora královéhradeckého. Jenom že nebožtík krá
lovéhradecký kanovník Dr. Jan Marek nosil brejle
a byl ve tváři jako zasmušilý, vzezření smutného,
čehož.příčinou byla asi vleklá vnitřní choroba, již
potom záhy podlehl.

Sekretářem konsistorní kanceláře byl napotom
infulovaný kanovník a arcijáhen Josef Ant, Šrůtek|
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Laa z Náchoda. Tehdy obýval ve svém vlastním,
doposud na Pražském Předměstí stojícím úhledném
domku s pečlivě tehdy pěstovanou, květin a krás
ného ovoce plnou zahradou v popředí. Jos. A.
Šrůtek, příbuzný resignovavšího litoměřického bi
skupa Hurdálka, byl vůdcem národního a vlaste
neckého ruchu mezi duchovenstvem diecése krá
lovéhradecké, Založil a redigoval celou řadu Ča
sopisů v jazyku českém, kteréžto práce v letech
šedesátých sdílel s ním Dr. Alois Frýdek. Šrůtek
ochotně stavěl se po bok v národních a pokroko
vých otázkách královéhradeckým národovcům bez
ohledu na to, že biskup Čechem nebyl. Pcpulárním
po zemích koruny české stal se hlavně založením
»Dědictví Maličkých«, jež svým: podíly pocháze
jícími z péra Františka Pravdy a Josefa Ehren.
bergra učilo počátkem let šedesátých českou mládež
číst. Pravdovy knížky »František pometlář a bratr
jeho Petřík« a »Bohatá Julie a Eva chudá pasačka«
a Ehrenbergrovy povídky »Invalida«, «Bratr Renát«
a »Kaplička pod lipami«, jimiž publhkace »Dědictví
Maličkých« byly šťastně zahájeny, získaly mu tisíce
údů a statisíce čtenářů. Vlastenecké zásluhy Aa
důležitá veřejná působnost Jos. Ant. Šrůtka zůstaly
doposud neocenény a dodnes nenalezly spisovatele
potřebné o něm monografie, čehož zajisté že se
konečně někdo v Hradci Králové ujme. Na vylíčení
Působnosti Šrůtkovy zapomenouti se nesmí!

Riditelem biskupského bohosloveckého semi
náře byl napotomní kanovník Antonín Zima, nej
starší z trojice bratří kněží, z nichž jest doposud
na živu nejmladší a sice Dr. František Zima, jenž
jako spirituál královéhradeckého semináře vstoupil
napotom do řádu sv. Benedikta na Slovanech
v Praze, kde jako »Páter Jan« jest oblíbeným a
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hledaným českým kazatelem a v Praze jedním
z nejváženějších a nejpopulárnějších kněží, jsa
jednou z nejpřednějších ozdob svého kláštera, jemuž
získal mezi pražským obecenstvem nesčetné přátele.

Vedle rektora Ant. Zimy jako spiritual a
profesor bohosloví ve hradeckém semináři působil
všemi svými posluchači a svěřenci takořka zbožno
vaný a milovaný nynější ndp. kapitulní děkan
Dr. Alois Frýdek, tehdy muž v nejkrásnějším květu
svého věku. Seniorem profesorů bohosloví byl
čestný kanovník stařičký Dr. Jan Stárek, tenkráte
pán již skoro osmdesátiletý, zasloužilý spisovatel
a štědrý podporovatel všeho ušlechtilého, skutečný
jemnostpán, který se svým učitelským úřadem do
nejvyššího svého stáří se rozloučiti nemohl. Vedle
něho bohosloví přednášel p. Dr. Rupert Smolík,
kapitulář břevnovsko-broumovský, který napotom
zvolen byl opatem svých klášterů a v hodnosti
této za rok po svém zvolení zemřel. Dále profe
sory bohosloví byli v Hradci muž pověsti světce,
Dr. Ant. ©rodl, nynější královéhradecký kanovník
a vynikající učenec bohoslovecký vsdp. Dr. Ant.
Brychta a nynější kanovník u Všech Svatých a
profesor bohoslovecké fakulty české university
v Praze vsdp. Dr. František Kryštůfek, druhdy
Reklor magnificus. Dr. Fr. Kryštůfek jest dnes
jedním z nejzasloužilejších a nejslovutnějších českých
vědeckých spisovatelů z kruhů duchovenských, jehož
historické práce a bádání zůstanou vždycky cennou
a trvalou ozdobou české literatury. Kanovník Dr.
Frant. Kryštůfek representuje nyní. litěraturu
duchovního rázu nejušlechtilejšího a bez zadání
něčemu nejpokrokovějšího a proto těší se v Praze
všeobecné úctě a vážnosti na všech stranách. Jeho
vzácný takt, dobrotivost, vlídnost, píle, bystrost,
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skromnost a vědomosti jsou všeobecné ceněny a
velebeny. Vicerektorem semináře byl bývalý bi
skupský ceremonář a napotom děkan v Hostinném
vdp. Václav Horák.

Správu Borromea vedl jako rektor Josef
Arnošt, spirituálem byl katecheta učitelského ústavu
Josef Čermák a vicerektorem nynější farář na
Novém Hradc: vdp. Ant. Vitvar.

Starším městským kaplanem byl nyaější vdp.
královéhradecký kanovník kurát Matěj Musil a
mladším tuším že vdp. Václav Kalaš, nyní farář
ve Hnévčevsi, šíře známý svou monografií o ka
thedrálním chrámu sv. Ducha v Hradci Králové.

Jako jeden z vikaristů působil tehdyv Hradci
nynější vdp. kanovník a sekretář konsistorní Fran

„tišek Kerner, tehdy mladičký kněz který mne vždycky
zajímal proto, že sám a sám chodíval na procházku
a počínání a vedení si jebo prozrazovalo neobyčejnou
vážnost a bystrost, se ktereuž kolem sebe všecko
sledoval a pozoroval a pri tom skromnost a ochotu.

Vojenským farářem v Hradci Králové byl
kanovník Jan Vichta, který při sobě odchovával
osiřelé syny svého bratra, milé mé přátele, staršího
dp. Lamberta Vichtu, nyní faráře ve Stěžerách a
mladšího Eduarda, nyní kněze diecese brněnské.

Pánové, jak jsem je zde ze svých vzpomínek
uvedl, ve své většině namnoze již dávno odpočívají na
královéhradeckých hřbitovech, na mnohé se dnešní
královéhradecká společnost více ani nepamatuje,

Ii pak z nich, kdo dosud jako kontinuita
zašlých dob se přítomností jednak v nejpřednějších
diecésních úřadech a jednak ve správě. duchovní
působí, nechť na konci této vzpomínky na jejich
postavení před třiceti lety vlídně přijmou přání:
Deo propitio ad plurimos annos|
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Život drobného královéhradeckého student
stva před třiceti lety nesl ráz a povahu své doby.
Studium humanitní vedlo tehdy zápas o supremát
nad nové zaváděným studiem realným, k čemuž
ještě přistupovalo to, že tenkráte národ český stál
v tuhém odporu protivídeňskévládě, tak žev dů
sledku pochybeného stanoviska žádná státní in
stituce nebyla populární. Proto na obecních real
ných školách královéhradeckých studující mládež,
»bojujíc« za svou. společenskou. rovnocennost
s gymnasisty, měla pro sebe to, že učitelé její
byli v ohledu politickém mnohem neodvislejší,
nežli professoři škol státních. Dnes jest to snad
ku podivu, že podobných věcí si chlapci na nižších
školách středních všímali, ale bylo to.faktum. Po
něvadž tehdy v Hradci s realisty sympatisovalo
celé město, zbývala nám gymnasistům jenom tz
sláva a ovýhoda«, že naše studie trvaly o rok
déle, nežli studie na realce. Gymnasisté s realisty
se v Hradci stále přeli o to, které školy jsou
Jepší, což dnes vysvětluji si tím, že tenkráte se
také přel celý národ o to, kdo je chytřejší politik
a proto že také všude zavládající sporování se
nacházelo půdu již i mezi chlapci, kteří se hádali
alespoň o to, kdo je na lepších školách.

Sporování toto však nepřestávalo na hádkách,
anobrž následkem jejich bylo dokonce vzájemné
pobrdání ©gymnasistů realisty a naopak. My
gymnasisté nazývali jsme realisty »prkynkáři« a
realisté přezdívali nám gymnasistům »sirkářů«.
Vzájemné toto sočení neomezcvalo se však na
pouhou výměnu slov, anobrž nacházelo výrazu i
v násilnostech a pranicích mezi gymhasisty a
realisty. Na realce studovalo tehdy velice mnoho
královéhradeckých rodáků, domácích synků, kteří
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vědouce, že navštěvují »vlastní svůj ústava, námi
gymnasisty, žáky instituce státní, pohrdali a kde
nás nalezli v menšině, prostě nás zahnali a když
jsme jim nechtěli dobrovolně ustoupiti, bez okolků
nám vypráskali. Poněvadž pak třetina gymnasistů
bydlla v Borromaeu a jsouc tam pod dozorem,
nesměla se toulati, bývali jsme my gymnasisté
pravidelně v menšině a když jsme se realistům na
hřísti nebo na procházce nevyhnuli, často dokonce
biu. Ku příčině výprasku tehdy v Hradci stačilo,
být malým gymnasistou. Hradečtí výrostkové
ihned na jednoho spustili »ty votroku« a když se
prot tomu ohradil, měl hned klobouk sražený a
pro neuctivost dostal ran jako máku.

Octl jsem se vícekráte v takovéto. situaci.
Vřem jsem se ubránil, ale když se jich na mne
shrnulo více, byl jsem uštván a bit, co se do
mne vešlo. V ohledu tom Často jsem se utkal
s pozdějším svým milým přítelem Eugenem Kal
dararem, nyní poštovním kontrolorem, který jsa
o dvě leta starší, vícekráte jako žák třetí reálky
nade mnou zvítězil a také vícekráte přede mnou
uhnul, když jsem ho někde samotného dopadl.

Tyto útoky realistů na gymnasisty byly
tehdy ve hradeckém vzduchu jako jeho ošklivá
specialita, která zajisté že již převzetím reálky
z obecní do státní správy a vůbec změnou po
měrů vymizela,

Jinou královéhradeckou specialitou bylo výše
již uvedené oslovení »ty votroku«.

Plnokrevný Královéhradečan nepřítele svého
zlobně. oslovoval tehdy utulem sty votrokuc;
když někoho chtěl označiti jako chytráka, řekl »to
je votrok«; když někoho chválil nebo velebil, pro
nes) »ty jeden votroku«. »Votrok« hodil se na

í 8
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všechno. Byla to hana i chvála, nadávka i licho
cení a záleželo pouze na tom, jakým přízvukem
bylo ono slovo proneseno. Mělo celou řadu tónů
a každý tón jiný význam.

Další královéhradeckou zvláštností byl nikde
jinde snad neužívaný název hrudování se sněhem.
Sněhová koule slula v Hradci »puška« a hrudo
vání se nazývalo se »puškováním«. Původ této krá.
lovéhradecké zvláštnosti kladl jsem, uvažuje jako
student o ní, do dávné minulosti města Hradce
Králové, až do husitských dob. Královéhradečtí
měšťané čili krátce „Hradečané« bývali tehdy
obávaným: a smělým! válečníky, kteří na četných
svých výpravách vojenských byli ozbrojení nej
modernějším způsobem. Mívali s sebau »děla«,
jimž se tehdy říkalo »pušky« a střelbě z nich
»puškovánía a z toho asi v Hradci potrval až na
naše doby název, že zde koule na nepřítele me
taná, třebas byla namačknuta jenom ze sněhu,
slove »puška« a kulování »puškováním«.

Ačkoliv v Hradci panovala v letech sedm
desátých celkem velice ryzí a výrazně bohatá
čeština, užíváno zde obecně ve vzájemném oslovo
vání se onikání a neříci u krámku sedící babce:
»Kolik pak hrušek dávaj' za nový?« bylo uráž
kou. Vykalo se zde jenom sedlákům, jimž sou
strastné přezdíváno nhřbetů«, Krejcar -nazýval se
»nový«. Blumy jmenovány »karlátka« a bram
borům říkalo se oběcně »erteple«. »Bandory« slulo
černé, solí a kmínem posypané podbělní pečivo.

Toto jinde neobvyklé pojmenování bramborů
a podbělního pečiva zjednalo dvěma mým kolle
gům, plnokrevným Hradečanům, jedenkráte koncem
let sedmdesátých velice nepříjemnou situaci. Vy
razili si o prázdninách pěšky do zámrsských a



teplických skal a kdesi mezi Náchodem a Policí
dali se do řeči s pracujícími na poli lidmi.. Ho
spodář se jich vlídně po tamním mravu ptal
vodkud a kam«. Když mu to pověděli, ihned se
tázal: »A po čem pak isau v Hradci bandory?«
»Po dvou nových jeden«, zněla ochotná odpověď.
=To snad ne,«a namítal udivený nad tím horák.
„Žádný pekař je levněji nepeče,« jal se mu jeden
z kollegů vykládat. Lo bylo pro horáka mnoho.
»Cák v Hradci pečou bandory pekaři?« osápl se
v domnění, že si mladí pánové chtějí célati z něho
blázny. »A ne? Snad nemyslíte, že si je každý
vaří sám v hrnci jako švestkové knedlíky?« ne.
šťastně replikoval jeden z nich. »Jestli že něco
popadnu, tak uhlídáte« — rozbouřil se horal,
který si s Hradečany neporozuměl. Oni nevěděli,
že se ptá na cenu »erteplí« a on zase netušil, že
mu udávají cenu náchodské nebo polické »pod
bělky«. |

Vedle »bandorů« bývaly královéhradeckou
pekařskou specialitou »loupáčky«, [z máslového
těsta vyrobené placaté rohlíky, jež se v ústech jen
rozplývaly a jichž pekař pan Škabrada denně za
kolik zlatých odbyl. Znám šedivé již pány, bý.
valé královéhradecké studenty, kteří na »loupáčky«
tyto dosud rádi vzpomínají. Do modra mákem
posypané žemličky slouly »karásky« a pak se
v Hradci prodávaly živné černé rohlíky po »no
vém«, jakých jsem nikde jinde na pekařských
krámech nikdy neviděl.

O žádný nápoj v Hradci nebývala taková
nouze, jako o sklenici dobré, zdravé studniční
vody. Za mých časů v Hradci nacházely se zde
snad jen tři studně, z nichž byla jediná a sice
pod starou fortnou proti Vodičkovým kasárním



— 36 —

se nacházející veřejné přístupná. Druhá nacházela
se v biskupském semináři a třetí na dvoře ve vo
jenské pekárně. Lidé pili ponejvíce labskou vodu
měkkou,již simusilidátidonášetiz kašenvputnách
a proto v každé domácnosti chována byla za
tou příčinou také | královéhradecká| specialita
nštoudev«, v níž se obyčejně nejméné védro vody
v zásobě nacházelo a zde třeba po leta kysalo.
Hradečané této nouzi o pitnou vodu tak zvykli,
že poměrné jenom málo domácností ke studním
pro ni posílalo a jest to skutečně div, že v Hradci
byl tyfus nemocí na tamní zdravotní - poměry

skutečně dosti řídkou.)
Vedle vody byla také naprosto nedostatečnou

kanalisace, čehož důsledky šíře Jíčiti zde nebudu,
jak totiž času nočního dostavovali se do jednot
livých domů tajemní mužové, kteří potom ze
dvorků ze žump vybrané výkaly ve škopcích nosili
chodbami domů ven na ulici, kde je vylejvali do
zvláštních vozů, v nichž je z města vyváželi. Noci
takové byly pro domy, do nichž tito tajemní mu
žové zavítali 1 pro celé jejich okolí nocmi hroz
ného utrpení.

Také se sněhem mívali v Hradci operu.
Střechy úzkých, starých zdejších domů měly krovy
přes hloubku stavení upravené, tak že vodaasníh
se střešních ploch sbíhaly jako do údolído žlabů,
nacházejících se na společné zdi mezi dvěma domy.
Když pak se žlaby ty, nebo trouby od nich ve
doucí ucpaly, měly domy za dešťových přívalů
nebo v době tání sněhu mezi sebou na střechách
ihned rybníčky a na půdách povodně, z nichž voda
stropy do pokojů pronikala. Proto jakmile sev Hradci
chumelilo, býval sníh se střech shazován lopa
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tami na náměstí a ulice, aby se oněm možným
rybníčkům předešlo.

Zvláštním hradeckým sportem bývalo také
pokoušení novohradeckých občanů, kteří do Hradce
v pytlích borové šišky, štěpiny nebo suchou klesť
na trakařích na prodej přiváželi. Pro Hradečáka
bylo jako mlsem, když mohl pod kšandou těžkého
trakaře prohýbajícímu se Novohradečanu nebo
Novohradečance říci: »Nožičky mu koukajíl«
Upozornění takovému | následovala ©pravidelné
hlučná výtržnost.' Novohradečtí obyčejně posta
vii trakař a spustili výmluvný sermon, který
Hradečany velice bavil. K vůli tomuto upozornění
zlobívali se Novohradečtí proto, že se jim před
bazovalo, že když jeden tamní občan kdesi vozil
na trakaři hrnce, že prý se mu mezi ně »připletla«
cizí soška sv. Jana. Občan však nebyl při tom
prý dost opatrný a nechal jí »koukat nožičky«,
což bo prozradilo. To všecko byl zajisté že jenom
nezbedný výmysl, pro jehož veřejné opakování se
Novobradečti tím více hněvali, čím méně bylo
na ném pravdy. A čím více se hněvali, tím více
je v Hradci připomínáním jeho zlobívali.

To jsou celkem asi drobnézvláštnosti, které
byly počátkem let sedmdesátých minulého století
v Hradci přišlému sem cizímu chlapci nápadnými
dotud, dokud sám také nezhradečtěl a neuvykl jim.

x , >

(In memoriam Joannis Vondráček.)

Ve druhé gymnasijní třídě, do níž jsem na
podzim roku 1874 v Hradci Králové vstoupil,
měli jsme třídním profesorem p. Jana Vondráčka,
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který měl u nás latinu, češtinu a němčinu a do
vedl nás až do oktávy.

Dnes jsme všichni, kdo jsme byliVedení jeho
svěření, již v odpolední svého života, proto, pakli
že po čas gymnasijních našich studií na někoho
z nás padl chladný nebo temný stín jeho lidské
křehkosti, zajisté že jsme na to zapomněli a že
naň rádi vzpomínáme, že to byl venkoncem dobrý
pán. Těžká, nevyléčitelná choroba, která ho sužo
vala, bránila mu často, že se nepřenesl přes fo
či ono, čeho by si zdravý člověk nevšiml. Ostatně
druzí naši páni profesoři s panem řiditelem Klume
parem v čele. nejplnější měrou nám nahražovali
shovívavostí a liberálností, k nimž se v některých
případech on ve své úzkostlivosti vyšinouti ne
odvážil.

To jsem musil předeslati proto, aby se mně
zcela právem nemohlo vyčítati, že píši vzpomínky,
maje při tom krátkou a děravou pamět.

Z 58 žáků, jež pan profesor Vondráček
v sekundě převzal, dovedl nás do oktávy 20.
Ostatní pak, jimž pan profesor Vondráček nemohl
přijíi na chuť, na jiných ústavech a u jiných
učitelů většinou činili velice dohré pokroky. Já
se s ním také nemohl shodnouti a když sé asi
třikráte pokusil činiti mně bolestné výtky, po
čtvrté jsem se jako chlapec ozval a hájil a měl
jsem potom pokoj, ovšem že jsemmohl míti i
písemní praci školní bez nejmenší chyby, nedostal
jsem od něho nikdy lepší známky, nežli +cel.
chval.« a na vysvědčení »dobře«. o mně však
nevadilo.

Profesor Vondráček žil jenom škole a před
mětům, jimž v ní vyučoval. Methoda jeho byla
moderní, vedl si důkladně, pracoval návodně, do
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školy přicházel připraven, požadavky jeho byly
překonatelné, ale když vůči někomu pojal jisté
upjaté stanovisko, hylo všechno marné, aby uznal,
že žák za prokázané vědomosti zasluhuje z jeho
strany povzbuzení. Tím mnoho z kollegů trpělo,
že je vědomě podceňoval, kdežto jiným opět
příliš přál. Proto jsem měl také jednou v septimě
s ním výstup. Měl jsem latinskou komposici bez
chyby a on se mne tázal: »Od koho pak jste to
opsal?«

»Polovičku od souseda v pravo a polovičku
od souseda v levo,« odpověděl jsem mu. »Oba
mají dvojkyl«

Českých úkolů jsem mu některý čas vůbec
nenosil. |

Když jsem úkol napsal tak, jak on ho na
diktoval, vytkl mně, že jsem si mohl na něm dáti
více záležet. A když jsem ho rozvedl na pět stran,
četl pouze první a poslední jeho stránku, ostatní
ignoroval a napsal ocel. chval.«, což mne svedlo
k tomu, že jsem mu pak nenosil vůbec nic. Ale
on proto ani nemukl.

Celkem však žili jsme spolu v jakémsi pří
měří. Já ho měl od malička rád. S některými
kollegy měl však ostré srážky. Tak jednou se
kohosi při latině v oktávě tázal, jakého rodu je
nfagusa«,

»To jste od nás předce již v primě, pane
profesore, slyšel |< odsekl mu tázaný.

Já si profesora Vondráčka oblíbil pro násle
dující příhodu. Když na podzim r. 1874 zemřel
básník Vítězslav Hálek, měl náš třídní Vondráček
češtinu v septimě. Po dojití zprávy o předčasné
smrti tohoto pěvce mladosti a lásky dostavil se
profesor Vondráček před vyučováním do septimy,
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kde mlčky vzal křídu a na tabuli lapidárním svým
písmem napsal »Hílek zeiařel«aa dal se do tichého
pláče, nemoha promluviti. |

Jaký dojem tato jeho zpráva o smrti Háj
kově na septimány učinila, netřeba vykládati a
když já se o této jebo žalosti dověděl, byl jsem
jeho. Já Hálka v Praze rok před tím vídal, uka
zovali mně bo starší přátelé na ulici, jeho po
vídky jsem četl a velice se mně líbily, proto také
když jsem slyšel, jak náš Vondráček nad smrti
jeho truchlí, něco jako tajemného mne k němu
přímo upoutalo.

Hálek byl tenkráte miláčkem českého stu
dentstva, kteréž Hálkovy »Epištoly« jemu adreso
vané hltalo, jeho básně tehdy mládež dychtivě a
s nadšením četla, slyšel jsem o tom v Praze a.
proto stal se mně náš Vondráček nanejvýš sym
patickým, kdvž také Hálka tak vysoko cenil a nad
úmrtím jeho ve škole plakal.

Brzy jsem u kohosi v »Naučném Slovníku«
vyšukal, že je náš Vondráček také spisovatelem,
což ho u mne povýšilo tak, že jsem si to po=
kládal za zvláštní čest, že máme takového učitele
a jeho některých bezobledností jsem celkem ne
dbal, uspořádav si své chování k němu tak, že
jsme konečně jeden s druhým vycházeli do té
míry, že jsem ho dokonce v kvintě poprosil, aby
mně byl při biřmovaní kmotrem a dal jsem se
dle jeho jména biřmovati Jan.

Dnes jest profesor Jan Vondráček již dávno
v širší České veřejnosti i v Hradci v každém směru
osobností zapomenutou, proto pokládám za akt
šetrnosti a 1 vděku k jeho památce, že jako do
spělý muž, odděliv chorobný stín jeho lidské
postavy od jeho vzácné zářící vlastenecké vrou
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cnosti a klassicky poetické mysli, vzpomínám naň
s úctou a vážností, abych ho z nezaslouženého
zapomenutí na příslušné mu místo v českých pa
mětech postavil.

Jan Ev. Vondráček narodil se dne 25. pro
since 1830 ve Lhotě u Vysokého Mýta. Gymna
stum studoval v Litomyšli, filosofii poslouchal
v Praze, oddav se při tom jazykozpytu, klassické
filologii a filosofii. Jak bylo patrno, byl v oboru
tom vynikajícím vědátorem, při čemž mu vadila
jeho choroba, že svých vědomostí nemohl napo
tom zužitkovati tik, jak by si byl zajisté přál.

Stráviv některý čas v Praze jako amanuensis
cís. universitní veřejné knihovny, odebral se r,
1859 do ěšína jako učitel českého jazyka na
tamní první státní gymnasium, kde osvojil si
výborně řeč polskou, tak že roku 1864 podal do
programu těšínského gymnasia článek: »Der syn
taktische Gebrauch des Instrumentals im Pol
nischen«.

Na gymnasiu těšínském působil společně se
školním radou a známým spisovatelem Františkem
Bartošem a s napotomním znamenitým jednatelem
»Umělecké Besedy« a profesorem gymnasia ve“
Spálené ulici v Praze drem Antonínem Balcarem.
Do Hradce se dostal počátkem. školního roku
1873—1874.

Hlavním oborem a koníčkem Vondráčkovým
byla filologie klassická, latina a řečtina, z níž do
češtiny ve klassicky pečlivé formě dovedl překlá
dati, nacházeje v tom jako starý mládenec jediné
své utěšení,

Ze překladů téch tiskem od něho vyšly tyto
knížky: „Hero a Leander“, řecká pověst z Mu
saea, v Praze r. 1858; „Ovid a Katull“, výbor
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z jejich básní a z anthologie řecké, v Praze roku
1858; „dmor a Psyche“, bájka Lucia Apuleja
s přídavkem několika jehonovel; „Věnec z antho
logie řecké“, v Hradci Králové r. 1876.

Překlady tyto svědčí o Vondráčkové mistr
ném ovládání jazyka českého a spolu prokazují
jeho vlastní poetické nadání. Poslední dokazují
zejména jeho proslovy k výše jmenovaným kníž
kám. —

Tak roku 1858 vydal překlad pověsti »Hero
a Leander«a s tímto dojemným proslovem:

»V milostném jsem Řekův sadě
růži vnadnou uviděl;
tuto růži v plné vnadě |
v Čechův sad jsem přinést chtěl,
aby ona stejným leskem,
jak v zahradě původní,
skvěla též se v sadě českém
mojí péčí závodní.
Růže tato v plné vnádě
drazí! mimo vůli mou
proměnila v mém se sadě
v chudobičku chudobnou.
Nuž přijmete chudobičku
místo růže spanilé,
vpleťte ji též v svou kytičku,
české dívky rozmilé!«

Daleko umělejším jest však jeho proslov ke
»Věnci z anthologie řecké«, jenž začíná:
»Přijmete tento věnec mládenci a dívky milostné,
jejž jsem vám z kvítí rozmanitého uvil
nasbírav na luzích je květných Hellady krásné,
jež tam ve šťastných Vesny vykvetlo dobách.
Jest v něm růže, jakou se těší nejvíce milenci,
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když blaženým krásné vykvete lásky jaro,
jak bujarým-se pukem rozvijí v zahradě ladné
něznou půvabné pěstěna dívky rukou.«

Obzvléště zajímavým jest v této knížce volný
jeho překlad básně »Důvtipný milenec«, vzaté
z románu Achillea Tatia Aleksandrijského »Mi
lostní příběhové Leukippy a Kleitophonta«, již.
Vondráček přeložil v této vlastní své formě:

»V vonném z jara skvěl se květě
rozkošný domácí sad,
v bzučném vyrojily letě
včely ven se odevšad.«

Jako učitel češtiny měl Vondráček. jistý
značný vliv na kralovéhradecké své žáky, fak že
literárné z nich později s oblibou pracovali a
pracují Dr. Frant. Ulrich, poslanec, starosta města
a advokát v Hradci Králové, Dr. Antonín Čapek,
lékař v Upici, v Praze zemřelý spisovatel Frant.
Chalupa, Jan Malý, profesor v Plzni, František
Vykoukal, profesor v Praze, Jan Červenka, měst.
tajemník na Král. Vinohradech, Aug. Eug. Mužík,
spisovatel v Praze, Václav Šolc, profesor na Král,
Vinohradech, Frant. Polívka, řiditel České reálky
v Olomouci, Otokar Kučera, Jan Jakubec, univ.
docent a profesor v Praze atd., když nemluvíme
o tom, jaký zájem pro literaturu a její pokroky
dovedl buditi vůbec.

Brzy po odchodu naší oktávy z Hradce ode
bral se Vondráček na odpočinek a žil ještě asi
deset let v Hradci jako ubohý Lazar, vždycky ra
dostně vítaje návštěvy svých žáků, zejinéna ze své
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oktávy. Zemřel pak roku 1892 a pochován jest
na Pouchově. '

Budiž čest jeho památce a působení!

* *
*

Ve druhé třídě měl u nás násoženství ka
techeta Jan Ehmer, vykládaje nám velice poutavě
iturgiku, na dějepis měli jsme profesora Jana
Bohuslava Miltnera, který si docela elegantním
svým vystupováním dovedl ve třídě takovou kázeň
zjednati, že v jeho hodinách bylo slyšet letět
mouchu, když se on nebo vyvolaný odmlčel. Pří
rodopisu, v prvním běhu nerostopisu a ve druhém
rostlinství, vyučoval senior profesorského sboru
vzácně vážný a svědomitý učitel František Fischer
a na mathematiku jsme měli klassického filologa
Pana Arnošta Čudu, tehdy mladičkého, laskavého
a vlídného pána, nyní profesora při malostranském
gymnasiu v Praze, který jediný z tehdejších našich
učitelů žije a rád na dobu svého působení v Hradci
Králové vzpomíná.

Ve škole umět jsme musili, neboť zkoušení
jsme bývali vždycky velmi přísně, ale před tím
pravidelně předcházely důkladné výklady, tak že
kdo ve škole dával pozor, doma potom valnébo
dření neměl. Neukládalo se mnoho, školní kniby
byly srozumitelné a když měl někdo při odpoví
dání svůj vlastní úsudek a způsob vyjadřování se,
nikdo proti tomu námitek nečinil. Profesoři ne
pletli st své povinnosti ke škole se soudcovským!
nebo policejními úřady, nýbrž vyučovali a hleděli
naučiti, považujíce s panem řiditelem Klumparem
v čele gymnasium za učiliště, v němž se rozum
a soudnost žáků bystřily. Z vyloženého a ulože
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ného nebylo však studentům odpuštěno nic, aby
o tom dle svého pochopení pojednati nedovedli.

Když jsem to postřehl, což se stalo velice
brzy, byly mné čtyři stěny světnice těsnými a já,
maje jednu dvě knihy pod paždím, abych jen tak
si tu a tam něco z nich zopákl, odcházel jsem
z města, obyčejné sám, na delší výlety po širém
královéhradeckém okolí, jehož přírodní půvaby
čerpal jsem plnými doušky.

Na podzim toulával jsem se do Plotišť a do
Předměřic, kde mne zajímaly lány šedého zelí,
jehož obrovské hlavy jako by se po zemi válely.
Sledoval jsem sklizeň cukrovky, mrkve a burdánky.
Když pak přišel listopad, tu jsem za prázdných
odpolední putoval přes Farářství k Březhradu do
nyní dávno již vykácených dubových hájů, jež se
nazývaly »Bažantnicer a zde jsem se kochal po
hledem na žloutnoucí a padající listí dubů a ve
spoustě jeho jsem se brodil. Byly-li cesty utuhlé
a větrno, rozběhl jsem se přes Hrázku ke »zděné
boudě«, kde v obecních královéhradeckých lesích
naslouchal jsem tajemnému šumu borovic a smrků
a pršelo-li, táhl jsem za Pražskou bránu po silnici,
při níž na tyčích stojící telegrafní dráty vrněly
zvláštními zvuky, jež mně byly obzvlášť pří
jemnými. ů

Když jsem se s nadcházející tmou Pražskou
branou -vracíval od nádraží domů, vřískal mné
vstříc flašinet, na kterýž na.začátku pevnostních
hradeb sedící, jako pařez široká babka hrávala.
Poslední její písní byl pravidelně smuteční pochod
nešťastného mexického císaře Maxmiliána, který
se zde často celou hodinu ozýval. Babce té se
říkalo »Marsaleisa«a a to proto, že měla ve svém
flašinetě tuto francouzskou hymnu, kterouž oby
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čejné kolem ní tábnoucímu vojsku dávala ze
zvláštní ochoty k lepšímu.

V zimě podnikal jsem s přítelem a spolu
bydlícím Františkem Nyklíčkem delší výlety po
silnici až do Smiřic, za Nový Hradec a za Ku
kleny, abychom užili metelky a vánice. Také jsme
spolu prolezli celé pevnostní hradby bez obav, že
nás hrůzostrašný »šancfrajtr« při tom lapí. Po
mém mínění náležela tato postava jenom do fan
tasie Královéhradečanů, neboť od chvíle, co byly
s hradeb seno a otava sklizeny, nesetkal jsem se
na nich nikdy s nějakým hlídačem, ač jsem se
po nich naprocházel a nabloudil dost a dost.

Když nastalo jaro, býval jsem na nich snad
denně, hledaje zde fialky, jichž jsem nejvíce na
cházel za Slezskou branou na schylu k řece Or
lici, kamž patrně nikdo trhati jich nepřicházel.
Vracíval jsem se odtamtud ještě jako. oktaván
vždycky s bohatou kořistí.

S novým jarem r. 1875 oddal jsem se s nad
šením a vášní sledování květeny královéhradeckého
okolí, v němž znám do dnes každou mez.

Jako zvláštní naleziště některých. specialit
květeny okolí královéhradeckého mohu uvésti, že
sněženky či podsněžníky nalezl jsem na malšovském
ostrově proti mlýnku. Když jsem je přinesl do
školy, velice jsem nálezem svým překvapil pana
profesora Fischera, který o jejich nálezišti u Hradce
Králové sám nevěděl.

Bledule rostly ve královébradeckých obecních
lesích na močále, který olšemi porostlý nachází s
mezi »zděnou boudou« a Novým Hradcem.

Jmelí bylo v lesíku u Zámečku a výmeníkv
nacházel jsem na Jučinách za Bažantnicí.



Se zvláštní dovedností naučil jsem se na
četných tůních kolem Hradce loviti vodomily a
potápníky, na Kuklenách u koželuhů hledal jsem
kapucínky, na vrboví kolem Labe dovedl jsem
vypátrati tesaříky pižmové a často podařilo se
mné nalézti po jarní povodní zbylou tůň a vní
při tom naplavené ryby. Pozorování jarního tahu
lososů přes splav v Orlici popřál jsem si z vo
jenského parku každoročně.

Když chytili v Malšovicích sumce, věděl
jsem pokaždé, pozoruje skoro denně rybáře Švendu,
kde a na co líčí.

Tehdy ležel v Hradci 77. pěší pluk, Rusíni,
kteří na podzim za brány nesměli, aby v okolí
nechodili na švestky a nepodhrabovali v polích
brambory. Ale za jarních nedělí dělali škody
také. Plno sedalo jich pod vrbami, z nichž řezali
nejkrásnější mízy plné pruty, ze kterých s nedo
stižitelnou ode mne dovedností robili až metr
dlouhé píšťalky, na něž potom, sedíce v pampe
Jiškami a chudobičkami prokvétajícím pažité, uměle
budli zvláštní dumné písně, vzpomínajíce při tom
na daleký svůj domov.

Často jsem s nimi proseděl celé hodiny.
Byli mně to sympatičtí lidé. Jako rekruti přišli
někteří 1 bosi, v chudém svém obleku, málo který
znal hodiny. Přitáhli ve svých balenách, jsouce
opásáníi řemeny nebo mnozí jenom. povříslem,
v šatu plátěném,ale sotva který vracel se v tomto
obleku domů. V kasárnách na nádvořích po jejich
příchodu je nejprvé do hola ostříhali, potom se
"nusili svléci do naha a starší vojáci je pod pum
pami drhli kartáči a pak teprve oblékli. Hadry,
V nichž mnohý na vojnu přišel, byly spáleny.

A největší většina z nich potom od úst si
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utrhovala, aby si za tři leta naschráněli na zvláštní
vojenský vlastní svůj oblek a na hodinky a takto
vyšňoření se po tříleté službě z Čech z -vojny
domů vraceli. V Hradci jich velmi mnoho pomřelo,
mnoho mělo bolavé oči a před jejích kasárny do
stavovaly se ve dny fasování chlebs houfy lidu,
který od nich kupoval komisárek jednak pro sebe,
jednak pro drůbež. "Tabák prodávali po městě
sami. "Vo všechno si odpírali, aby jim přibylo
úspor na extra vojenské šaty, až půjdou z vojny
a úspory své si ukládali u pana kapitána, jak
setníka nazývali.

U bandy tohoto regimentu, jehož majitelem
byl arcivévoda Salvator, dobrovolně jako vkapelník«
sloužil doposud v Hradci Králové žijící zdejší typ,
Švestkův Václav. Tehdy byl mladý, silný chlapík
a když jeho banda »nerukovala«, nosil v putně
na zádech po městě vodu. Když však banda od
Salvator vytáhla, vážně mašíroval Švestkův Václav,
s modrou vojenskou čepicí na hlavě, v jejím čele
a nevrle odháněl. hudbu doprovázející mládež,
aby mělo vojsko volnou cestu. Když nebyl »ve
službě«, provozoval hudbu po městě na vlastní
pěsť tím způsobem, že na požádání za krejcar na
rynku zakokrhal.

Druhý regiment pěchoty, který byl r. 1874
v Hradci Králové posádkou, byl jičínský pluk No
bili, jehož příslušníci si zcela jinak vedli, nežli
vojáci od Salvator. Byly jich v neděl v Hradci 1
po okolí olné hospody a měli obsazená srdce
bradeckých kuchařek, které jim své srdeční vady
a křehkosti k léčení svěřovaly.

Tehdy se ještě pěší pluk dle oonské organisace r. 1882 změněné skládal ze pěti praoorů,
z nichž tři tvořily pluk řadový a dva, čtvrtý a
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pátý, pluk záložní. Královéhradecký pluk čís. 18,
jehož majitelem byl ruský velkokníže Konstantin,
ležel tehdy ve Vídní a pak v Linci a doma
v Hradci byl pouze pluk záložní, do něhož vřa
dována bývala ponejvíce inteligence a mladí mu
žové, jejichž rodičům na tom záleželo, aby synové
jejich byli z různých vážných důvodů blíže domova.
Proto byla to jaksi elita regimentu, která si také
podle toho vedla. Plukovníkem u Konstantin byl
otec našeho spolužáka Hugona ze Schramů.

Proto také seznámil jsem se za svých stu
dentských let v Hradci s celou řadou vojáků od
Konstantin, s nimiž doposud přátelské styky
udržují, Byli to zejména nedávno zemřelý poslanec
Jan Jaroš, oficiál při pražském policejním řiditel
ství pan Edvard Novák, po celých Čechách známý
bývalý restauratér »Méšťanské Besedy« a nyní
majitel plzeňské pivnice »u Choděrů« v Praze p.
Václav Vacek atd. Milého přítele u Konstantin
měl jsem také ve svém rodáku a spolužáku ze
školy skalické panu Heřmanu Failhabrovi, nyní
městkém tajemníku v České Skalici.

Mimo to ležela v Hradci švadrona dragounů
č. I. a setnina pevnostního dělostřelectva, u níž
sloužil můj rodák, přítel a druh z obecné školy
p. František Vít, avní knížecí úředník v Náchodé.

Vojenským typem, kolem něhož se celá spousta
anekdot otáčela, býval tehdy v Hradci Králové na
odpočinku zde žijící neobyčejně tlustý setník
auditor, jehož jméno jsem již zapomněla ve svém
denníku z let hradeckých nemohu je nalézti. Valil
se po náměstí vždycky v uniformě, ale bez šavle,
jako soudek, opíraje se o hůl a kouře viržinko
z neobyčejné dlouhé, vzhůru lomené špičky. Kol.
Jega Václav Durdík uměl ho několika črty od
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zadu velice dovedně malovat. Naučil mne tomua
jisté to ještě nezapomněl. |

Nejhledanějším vojákem býval v Hradci vo
jenský nadlékař Spitzner, který byl u obecenstva
velice oblíbeným lékařem.

Nyní pozoruji, že mne vzpomínky zanesly
v docela jiný směr, nežli ve kterém jsem tuto
stať začal. Proto musím v něm pokračovat v né
které další.

ak $+*

Stráviv nejjímavější léta svéhověkuv Hradci
Králové, skoro jsem se znamenitým tím méstem
srostl, tak že kdykolivék jedu navštíviti rodnou
svou vísku, musím se zastaviti také v Hradci,
jímž projdu, abych viděl, jak kvete a roste. Lidé
jsou zde již většinou jiní, nežli byli tu za mých
časů. Tehdejší stařečkové dávno zmizeli, z mužů
oněch dob jsou shrbení dědouškové a moji vrstev
níci již plešatí, šediví. Příliv nedomácích živlů
pak jest tak mocný, že v němstarý Hradec dávno
zanikl — —

Město od staré bývalé městské brány Praž
ské k bývalé bráné Slezské se sice nezměnilo, to
jest po dobu mé paměti stále slejné, ale nový
jeho podrost poměry hradecké patrně převrátil.
Jenom když s Bílé věže při každé čtvrti hlučné
zrepetírují hodiny toké počet „celé“. tu Hradcem
procházejícího odchovance chytne to za srdce, že
bezděčné zapomíná na ten časový prostor, který
ho od mladosti zde strávené dělí,

Tentokráte nechám školu stranou a vzpo
menu událostí, které byly před třiceti lety kusem
historie bradecké.

Bylo to večer v sobotu dne 17. října 1874,



když na Bílé věži rozklinkal blásný Pelikán po
žární zvonek a vyvěsil rozžatou svítilnu na stranu
ku Kuklenám, což značilo, že oznámený požár
V onom směru se nachází. (Ohlašování, že někde
v okolí hoří, nebylo tehdy v Hradci žádnou vzác
ností, ale tentokráte ohlášený požár byl událostí
důležitou tak, že ihned po poplašném znamení
zvonkem, který se mně zdával míti jako do srdce
zařezávající se zvuk, zavřeštěla také po Velkém
náměstí trubka, svolávající dobrovolný sbor hasič
ský ku pomoci.

Náš stravovatel pan Frant. Tichý rychle vy
skočil, paní Tichá mu Čerstva sháněla hasičskou
přilbu, pan "Ticbý se cválem oblékal do kabátu,
paní Ticha držíc přilbu v náruči ho prosila, aby
dal pozor a někde neuhořel, on na to neodpo
věděl ano ani ne, ale jakmile vězelv kabátě, ihned
narazil si na hlavu přilbu, chytil sekeru a alou
ven, jak členství a povinnost hasičského sboru
mu velely — —

Já s přítelem Nyklíčkem vyběhl jsem za ním
do síně a dívali jsme se, jak to pan Tichý, stále
se při tom stroje, poschodech dolů čerstva natírá,
jakoby do něho, do jindy vážného, klidného muže
jiná duše vletěla. Tak byl nadšeným a horlivým
hasičem a je snad do dnes, po třiceti letech.
Alespoň ještě při hradecké výstavě shledal jsem
ho na výstavišti v záslužné hasičské aktivitě.

V témž domě u Skálů oydlící knihař Souček
se mu však smál, když ho na schodech k ohni
pospíchati potkal.

"To já si raději posedím u holby piva, než
li bych se pro nic a za nic trmácel«, řehtal se
tehdy. |
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Když jsme se ze síně vrátili do pokoje, na
lezli jsme paní Tichou v neobyčejném rozčilení.

»Jak jenom se v noci dostane domů«, lamen
tovala, držíc v ruce domovní klíč, jejž si pan
Tichý s sebou k ohni vzíti zapomněl.

To mně přišlo náramně vhod.
Popadl jsem klobouk, vytrhl jsem jí klíč

z ruky a se slovy vjáho za pánem donesu« cválem
utíkal jsem pryč také, jsa naplněn radostí, že jsem
se tímto způsobem dostal večerz domu a dokonce
že mohu za bránu k ohni. Jinak bych byl musil
sedět doma. Po večeři jsme více ven nesměli.

Vyraziv krámem kupce pana Nábla na podsín
dověděl jsem se, že hoří na Kuklenách akciová
papírna. Pádil jsem na Kozinku, odkud bylo viděti,
jak se k temným nebesům valí plameny prošle
bovaný sloup dýmu ze skupiny papírenských
budov. Dal jsem se výpadem a přes Hučavý most
tmou kuKuklenám.Domovníklíčměljsemv kapse,
na níž držel jsem ruku.

Za několik minut byl jsem u ohně, králové
hradečtí hasiči se svým cvičitelem panem Pozděnou
v čele tam právě dojížděli. Pověděl jsem panu
Tichému, že jsem zde. také. Utrhl se na mne
pro to, ale když jsem mu sdělil, že mu nesu
od domu klíč, který zapomněl, přestal se mrzeti,
klíč přijal a nařídil mně,. abych se ihned vrátil
zpátky doHradce, abych došel před zavřením krámu
pana Nábla domů.

Já ovšem poslechl, ale teprve až za chvilku.
Takového divadla, jaké se mnězde jevilo, nemohl
jsem si hned odepříti. Hořely totiž veliké papí
renské sklady a ostatní budovy staly se před
mětem hájení, jehož královéhradečtí hasiči se ujali.

Vmísil jsem se v davy diváků, mezi nimiž



kolovaly o ohni tom nejdobrodružnější povídačky.
Na nedalekém královéhradeckém nádraží začato
z neznámých mně příčin s pošinováním vagonů,
což ihned zavdalo podnět k povídání, že prý to
jsou vozy se střelným prachem, jež dává před
nosta odklízeti, aby třebas nechytily a aby nádraží
a dokonce celý Hradec nevyletěly do povětří.

| Lačně jsem podobné hovory poslouchal a
velice jsem se divil, když také někdo vypravoval,
že v kanceláři hořícího skladiště padlo ahni za
obět za 20.000 zl. cenných papírů.

Opatřen takovýmito novinami dal jsem se
šerem, kterýmž hořící papírenské skladišté noční
tmu přemáhalo, po silnici Pražským Předměstím
ke Hradci, kamž jsem doběhl ještě dříve, nežli
pan Nábl svůj krám zavřel. Pověděl jsem mu za
to, co jsem u ohně slyšel.

"To je samé plácáníl« honoroval mne pan
Nábl. |

Vděčnější publikum pro své zprávy nalezl
jsem doma, kde se však paní Tichá pořád stracho
vala, aby pan Tichý někam nelezl a nepřišel do
nějakého neštěstí. Mé ubezpečování, že jsem ho
viděl u stříkačky, bylo marné. Kdy se pan Tichý
od ohně vrátil, nevím, proto že jsem se brzy po
svém návratu uložil k libému odpočinku.

Noviny se pak široce o požáru tom rozpi
sovaly a zejména »Pražský Denník« o něm obšírné
vypravoval, maje ve příčině té zvláštní dopis
z Hradce Králové. Já býval tenkráte pilným jeho
čtenářem, jelikož jiné české noviny byly za tehdejší
doby po českém venkově vzácností a mimo to
byly v držení kruhů, s nimiž jsem se nestýkal.

"Pražský Denník« byl tehdy v Hradci velice
četně čten a odebírán byl za 3o kr. měsíčního
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předplatného prostřednictvím wabaldy«, před níž
se na Velkém náměstí každodenně po obědě chumáče
čekajícího naň lidu kupily. »Abaldu«, která se
nacházela jako dnes v Caivasově domě, najatou
měl tehdy pan Amelung.

Další královéhradeckou důležitostí tehdejší
doby bylo jmenování nového biskupa, jež bylo
v Hradci očekáváno s pochopitelným napjetím
proto, poněvadž se v příčině té mluvilo také
o kandidátech domácích, o čemž se však nedovedu
šířiti. V květnu 1875 jsme se dověděli, že novým
biskupem královéhradeckým stal se budějovický
kanovník Dr. Josef Hais, rodem i smýšlením Čech.
Jmenování to uvítáno bylo v Hradci radostně.

Biskup Dr. Josef Hais instalován byl na
královéhradecký biskupský stolec v prázdninách,
v srpnu. Jmenování jeho bylo za tehdejších poměrů
důležitou událostí a to blavně proto, že Dr. Hais
jako profesor i jako kanovník v Budějovicích byl
vedle nedávno zemřelého vyšehradského probošta
Dra Ant. Lenze důvěrníkem vlasteneckého budě
jovického biskupa Jana Valeriana Jirsíka. Tito dva
pánové stařičkého vlastimila toho každodenními
svými návštěvami těšili a v těžkých dobách drželi
v mladistvém nadšení, že proti vůli vlády založil
a po kolk let svým nákladem vydržoval v Budě
jovicích české gymnasium, jež potom musilo býti
převzato ve správu státní. Dr. Hais a Dr. Lenz
s biskupem Jirsíkem po projednání běžných důle
žitostí hrávali také chvilku denně »bulku«, jež
bývala stařičkému Jirsíkovi zvláště milou krato
chvílí. Jak si Dr. Hais svého biskupského příznivce
vážil, svědčí, že si do Hradce Králové přistěhoval
velkou zdařilou jeho podobiznu, jež v tamní
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biskupské residenci doposud v jednom pokoji na
čestném místě visí.

Biskup Hais naklonil si město Hradec Králové
rázem. Byl tehdy poměrně mladý, 4óletý pán,
líbezně vlídný, srdečný a poněvadž často procházel
pěšky městem, ubíraje se za Slezskou bránu na
procházku a tu a tam se s potkávajícími ho občany
a dětmi na několik slov zastavoval, byl brzy vše
obecně populárním a oblíbeným. Nás gymnasisty
získal si tím, že dne 17. září 1875 celebroval
nám slavné bohoslužby na vzývání Ducha svatého,
při kteréžto příležitosti jsme ho poprvé viděli.

Příznivcem a přítelem studentstva byl velice
štědrým a vzácné pozorným, na Což na svém
místě řeč přijde. Jak byl bystrozraký a jak také
o duchovenstvu dovedl souditi, svědčí, že sám si
jako by vynalezl svého nástupce tím, že velice
brzy postřehl vzácné vlastnosti a schopnosti tehdej
šího žlunického kaplana Edvarda Brynycha, jejž
povolal do Hradce a jmenoval brzy potom pro
fesorem v biskupském semináři. Nebýti této Haisovy
soudnosti, která kaplanu Brynychovi ochotně nové
a širší pole působnosti otevřela a uplatniti se mu
na svém místě umožnila, vyhlížely by poměry
v diecési královéhradecké docela jinak, nežli v jakém
stavu nacházejí se dnes. Bez prozíravosti biskupa
Haise nebylo by biskupa Brynychal "Tohose nikdy
zapomínati nesmí, že biskup Hais jest nejdůleži
tější a nejvlivuplnější osobou v životních osudech
biskupa Brynycha.

Rok 1875 pak přinesl Hradci na konci svém
hrůzostrašnou událost, jíž rovné od té doby nezažil.

V úterý dne 30. listopadu jmenovaného léta
večer vypukl oheň v »Akciové rolnické továrně
na cukr«, která stávala těsně při královéhradeckém
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nádraží při silnicí k Hořicům vedoucí. Po ohni
tom byly zbytky její odklizeny, tak že »hradecký
cukrovar« dnes jenom starší lidé v Hradci pama
tují.

| Když oheň ten byl v Hradci s Bílé věže
oznámen, béžel jsem ovšem že také k němu. Pa
matuju se, že leželo na kolik palců vysoko sněhu,
tak že se ním velice těžce šlo. |

Požár vznikl někdy k 7. hodině večerní, a
cukrovar ním zachvácený plápolal brzy jako obrovská
pochodeň, tak že sněhem pokrytý kraj byl osvět
len způsobem nanejvýš pronikavým a v Hradci
se toho večera skoro ani svítiti nemusilo, Město
se svými malebnými věžemi poskytovalo v záři
jeho obraz mně nikdy nezapomenutelný. Omezovati
obeň zůstalo marnosti, neboť v plném proudu
kampané nacházející se cukrovar padl mu za obět
celý.

Ráno dne 1. prosince panovala v Hradci
ponurá nálada. Povídalo se, že při požáru tom
zahynulo také několik lidí a v poledne kolovala
již městem zpráva, že v cukrovaru uhořel také
nejmladší syn vzácného a světoznámého králové
nradeckého továrníka hudebních nástrojů pana
Václava Červeného, Václav.

Václav Červený, tehdy sedmnáctiletý jinoch
a studující VII. realné školy, vyjel se staršími
svými bratry na stříkačce k požáru, kde přes
jejich napomínání a varování s několika osobami,
mezi nimiž byl také člen Švandovy divadelní
společnosti pan Kaška, vběhl do hořícího cubkro
varu a zde vystoupil až do druhého patra, odkud
pomáhal okny vyhazovati ven na dvůr cukr.

Při práci té se tak opozdil, že se oheň
zatím do nejpovážlivější míry rozmohl a tu Václav
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Červený se společníky svými nejsa v hořící budově
obeznámen, někde v ní zabloudila hroznou smrti
zahynul. S ním shořel ještě asistent cukrovaru
toho Vojtěch Úermák a 'královéhradecký hasič
zámečníkPetrof, Herec pan Kaška vyvázl jenom
tou náhodou, že v zoufalém svém postavení bloudé
po hořící budově spadl do otvoru, jímž se z dru
hého patra do přízemku spouštěly homole cukru.
Pan Kaška dírou tou šťastně sjel dolů a tak jisté
smrti ušel. Smrt asistenta Čermáka byla hroznou,
neboť dostal se k jednomu oknu, které bylo však
zamřížované a lidé na nádvoří viděli, jak mřížemi
zoufale lomcuje, jak se plameny za ním šíří, až
ho slízly do svého žhavého lůna. Mimo to uhořel
dělník Prouza z Plotišt, otec šesti malých dítek.

Hrozná tato událost působila v Hradci
zdrcujícím dojmem a nelíčená obecná soustrast
platila všeobecně vážené rodině Červených a to
tím více, jelikož byl její Benjamin Václav po celém
městě znám a oblíben. Lítost nad jeho strašným
skonem byla tímvětší, že matka jeho, nanejvýš
ctěná paní Josefa Červená, ležela tehdy těžce ne
mocná a 'o smřti Václavově se vůbec prý ani
nedověděla — —

Jedním, kdo z Hradečanů první na spáleništé
cukrovaru se odebral, byl pan biskup Dr. Hais,
který vdově po uhořelém dělníku Prouzovi věnoval
roo zl. almužny a královéhradecké hasiče obmyslil
značným peněžitým darem v uznání lidumilného
a chrabrého si počínání při ohni.

Ve středu r. prosince bylo spáleniště navští
veno tisíci lidu. Z cukrovaru stály jenom očouzené
zdi a okny přízemku tekla ven hnědá melasa.
Dvůr byl posypán cukrovou moučkou, již děti
brstmi mlsaly a do šátků sbíraly.
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V jednom koutě při vyhořelé budově viděl
jsem ležeti lidský opálený trup, z něhož vynikalo
srdce, potom několik hnátů a beztvarnou hroudu,
nepochybně lebku. Byly to pozůstatky nešťastných
uhořelců. Stál u nich jakýsi dělník, čekaje patrně
na komisi. (Co ze které osoby bylo nalezeno,
nevím, ale mrtvola nešťastného Václava Červeného
zjištěna snad až několikátý den po ohni a potom
za účastenství celého Hradce pohřbena na Pouchově,
kamž ho brzy spanilomyslná a dobrotivá matinka
následovala. | |

Požár královéhradeckého cukrovaru jest nej
pochmurnější a nejčernější událostí, již jsem
v Hradci Králové zažil a na niž pokaždé vzpomí
nám, kdykoliv mne kolem dnes se zemí srovnaného
jeviště jejího cesta vede, vlastně vlak unáší.

Vždycky v duchu vidím zavalitou, silnou
postavu Václava Červeného, jak se ve zdravím
kypící tváři usmívá a jak mu měkký, kulatý klo
bouk koketně sedí na bujném vlase — —

K výše uvedené mé vzpomínce na strašný
Požár Akciového cukrovaru královébradeckého a
na uhoření studenta Václava Červeného došel mne
od pana Bohumila Červeného z Hradce Králové
laskavý dopis, v němž jmenovaný jako účastník
při hašení požáru tobo obšírné vypisuje podrob
nosti smutné té události. Data tato nejen pro 0
sobní jejich zajímavost, ale také pro jejich pro
Hradec historickou důležitost připojuji s dovole
ním jejich pana pisatele ke svým »Královéhra
deckým vzpomínkám«, jež tím nemálo získávají,
když v ních bude zachována obšírná paméť na
stručné mnou vzpomenutý požár.



— 59 —

Pan Bohumil Červený ve příčině té vypra
vuje:

»Oheň ve královéhradeckém cukrovaru zuřil
v budově jeho již po dvě hodiny dříve, nežli
ven vyrazil a širší okolí o něm zvědělo. Vždyť i
v nejbližším sousedství, na nádraží totiž, zpravení
byli o něm teprve k 6. hodině. Bratr můj Václav
Červený nepochybně užíval podvečerní procházky
na královéhradeckém náměstí, když rudá. zář
z budov ven vyrazivšího požáru oblohu zaplavila.
A tu ihned s mnohými jinými vybral se k žáro
višti pěšky. Na továrním dvoře setkalse s bratrem
Stanislavem, který sem přijel jako hasič a varoval
ho před součinností v bájení 9 odkázal ho mezi
diváky.

V den požáru napadlo vysoko sněhu a když
jsme my hasiči přijeli za hospodu »Na nové«,tu
jsme zde na nízko položené silnici v závějích
uvázli. Seskákali jsme a musili jsme stříkačku ze
snéhu vyprostiti, čímž jsme se zdrželi a dostavili
jsme se k ohni později, nežli sem přišli dříve
z Hradce vybravší se diváci přes nádraží pěšky.

Na ohromný požár nestačily však ani síly,
ani zkušenosti, ani nářadí našeho sboru. Dobro
volných hasičů bylo nás snad asi dvacet, s sebou
měli jme stříkačku bez čerpacího stroje a ta ne
byla k potřebě, neboť zamrzla. Řebříků jsme
s sebou nevzali žádných, neboť bylo nám v Hradci
řečeno, že jich je v továrné dost. Tím se stalo,
že jsme stáli před hořící dvoupatrovou budovou
s holýma rukama a co bylo nejhorší, bez posta

čitelného vedení. Stejně, jako obyčejně ochotníci
činí, vrhli jsme se na schody.

Já vyběhnuv do prvního patra hořící továrny
spatřil jsem zde chumel lidí sbazujících pytle cu
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krové suroviny děrou v podlaze do přízemku.
Mezi lidmi těmi nalezl jsem již bratra Václava.
Ihned jsem ho vyzval, aby práce té zanechal a
z budovy vyšel, čímž dostalo se.mu napomenutí
druhého. Výstrahy té Václav uposlechl | jenom
zdánlivě.

Když jsem se zde rozhlédl, zpozoroval jsem,
ŽE V sousední místnosti hoří a že stěny jsou pouze
z prken, mezi nimiž šklabinami oheň svítil. Vys
stoupil jsem potom do druhého patra, kde byla
situace stejná, jenom že zde byl oheň prkenné
stěně již blíže a mohutnější. Šklábou viděl jsem
na hořící podlaze planouti lešení, na němž ve
dlouhých řadách stály do běla rozžhavené formy
homolí, z nichž přetékal žlutavým plamenem ho
řící cukr.

Z místnosti, v níž jsme nyní ve druhém
patře dleli, vedly dvoje, z prken zbité dvéře k pů
dám. Dvéře ty ze strany půdy již ohořívaly.
V tomto okamžení jsem soudil, že pro nás není
zde nebezpečí dotud, dokud jedny nebo druhé ty
dvéře neprohoří a nepadnou a proto obrátil. jsem
pozornost k odehrávajícímu se tu ději. Stála tady
totiž řada osob, jež si řetězem podávaly homole
složeného zde cukru k oknu, jímž ho poslední
vyhazovala ven. dolů do dvora.

Nenacházeje zde žádné jiné práce, zaujal
jsemmístov okně,abychudrželspojenís velením
a tak jsme vyhazovali homole dále. V tom jsem
uslyšel troubení na poplach. Nerozuměje, co to
znamená, vykřikl jsem z plných plic dolů na dvůr
otázku: »Co se děje ?« Cvičitel Pozděna něco od
pověděl, ale hlas jeho v šumu a praskotu ohně 1
v ruchu pohybujícího se množství zanikl a ztratil
se. Proto jsem dolů znovu volal: »Nerozumím!
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Mluvte hlasitěji, co se děje?« Na štěstí nabodil se
na dvoře bratr Stanislav a burácejícím, naší ro
dině vlastním hlasem volal: »Všichní dolů! Nej
větší nebezpečenství!« Ihned jsem vstal z okna a
všem přítomným jsem opětovně rozkázal, aby bu
dovu rychle opustili. Mezi těmi, kdo odtud přede
mnou spěchali, byl člen hasičského sboru, nynější
spediteur p. Nekovařík a ten chopil mihnuvšího
se kolem něho mého bratra Václava za ruku se
slovy: „Pane Červený, je hlášeno největší nebez
pečenství, pojďte odtud« a chtél ho s sebou od.
vésti. Ale pokusil se o to marné. Václav se mu
vyškubl a zaběhl do hloubky sálu.

V prvním patře byl jsem zdržen několika,
vzbůru proti nám odcházejícím prodírajícími se
osobami, mezi nimiž byl adjunkt Čermák a cvi
čitel Pozděna. Sotva že jsem z budovy vyběhl,
vybuchl všemi okny prvého patra mocný kouř.
Vu mně napadlo, zdaž snad někdo předce
v budově v prvním patře nezůstal a proto skokem
chvátal jsem zpátky do hořícího cukrovaru, v jehož
dveřích mne však zarazil cvičitel Pozděna: »Je
pozděl Schody hoří!l« On se dostal ven, že na
nich padl a sjel dolů po zádech. Shody plápolaly
již metrovými plameny.

Pokusy dostati se nějak k oknům. prvého
patra, zůstaly marnými. V poněkud zatím rozptý
leném kouři objevilo se u nich několik osob, jež
ven dolů na dvůr vyskákaly. Hrůza nás při tom
obcházející byla zvýšena, když se i u oken ve
druhém patře lidé objevili. Nezbyl jim nežli skok
na hromadu vyházených homolí cukru, které pod
nimi ujížděly a tak pád jejich mírnily. Poslední
přiběhblik jednomu zamřížovanému oknu adjunkt

ermák a hasič Adolf Vrabec. Zalomcovali mříží,
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ale v tom vyrazil ohnivý jazyk oknem ven a oba
šlehl po hlavě. Čermák nemaje hlavu ničím chrá=
něnou, shrouti) se zpět, ale Vrabec jsa chráněn
přilbou, instinktivně odskočil k vedlejšímu oknu
otevřenému, vykročil z něho a pak jakoby dolů
vypadl. Pádem tím si však valně neublížil, spíše
jenom zažité hrůzy potom klidem v posteli od
stonal, S prvního patra vyskákalo sedm a ze dru
hého šest osob, z nichž však neutrpěl vážného
úrazu nikdo. Korytem pro homole náhodou za
chránili se ještě asi tři lidé a někdo na štěstí
spadl také otevřeným otvorem v podlaze. Přes to
však obětí požáru toho bylo šest. Adjunkt Čermák
a dále v budové kolem decimální váhy shořeli
Václav Červený, Leopold Petrof, dělník Prouza a
ještě dva muži, jejichž jmén vůbec neznáme.

Těmito podrobnými a zajímavými sděleními
pana Bohumila Červeného předchozí svou vzpo
mínku doplňuji pro trvalon paměť o strašném po
žáru Akciového cukrovaru královéhradeckého.

se **

Když se před třiceti lety v Hradci jaro ote
vřelo a půda prostranství kolem vojenské pekárny
utuhla, bývalo zde hemžení jako na mraveništi,
jenom že je tady provázel veselý ryk. Když byl
slunný den a odpoledne po škole, nahrnulo se
sem jistě vždycky dobré sto drobných studentů
ke hře míčem. Hrával se gymnasisty »pastor« a
realisty »pasák«a, palaestra byla obojím společná.
Míčem zahráli si tehdy ještě také i větší studenti,
dokonce 1 oktaváni, jelikož za oněch dob nebylo
mezi studenty žádných »mladých starců«, jací se
mezi nimi začali hemžiti za dvacet let později.
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V letech sedmdesátých byla mládež mládeží a ni
komu z nás nenapadloluštiti sociální nebo hospo
dářské problémy a otáčeti se vysokými stěnami
starostí, jež chlapcům nepřísluší, protože jsou při
tom směšní. Vesele a bodře hleděli jsme do světa
1 do života, řídíce se při tom v učebnicích našich
tenkráte v různých formách vyslovenou moudro
stí, že »každý je svého štěstí strůjce sám« a ne
hloubali jsme nikterak o chybách a o nedostatcích
společnosti starší, již nám napravovati nebo chtíti
ji dokonce ze školních škamen vésti a komando
vati ani nenapadlo.

Proto za oněch dob v Hradci Králové často
kráte 1 dospělí a vousatí studenti rozmarně bavili
se hrou míčem, s níž se však uchylovali stranou
do hradeb, ponejvíce do tak zvaného »křenu«u,
jak se tehdy z neznámých mně příčin říkalo pro
stoře za vojenskou zbrojnicí.

Když se potom po jaře oteplilo a voda v
řekách se ohbřála, hry přestaly a nastalo koupání,
Za oněch časů koupali jsme se ponejvíce buďto
pod orličným splavem u vojenské plovárny, nebo
v Labi u »sanbanku« a pak v Orlici nedaleko
mlýnka, kde se s námi výrostky ve vodě na slunci
často provaloval stařičký gymnasijní profesor Ka
rel Bayer, který býval jako profesor 1 jako vý
služník zvláštní královébradeckou figurkou.

Silný, otylý, šedivý, v ducaté tváři vyholený
starý pán byl pořád všude. Nemaje nic na práci
a jsa velice pevně zdráv, celé dny se po méstě a
kolem města batolil a ve vysokém svém věku dé
tné, neváhal vmíchati se mezi mládež, když
se bavila nebo vyrážela.

Poněvadž býval třídním mého nejstaršího
Bratra, neopomenul jsem se o něm v Hradci dle



—7%

— 64 —

možnosti informovati a tu jsem se dověděl, že
jako profesor býval ve škole pro své špásovité
manýry předmětem a terčem všelijakých nezbed
ností, tak že potom ani občasná jeho přísnost
nedovedla si udržeti ve třídě potřebné kázně.
My mu však jako stařečkovi, když se tu nebo
onde mezi nás připletl, nijak neubližovali, byť nám
bylo známo, že si své doby koncem let padesá
tých a počátkem šedesátých dělal z vlastenecké
horlivosti svých žáků šašky, ač vlastní synové
jeho byli smýšlení rozhodně českého.

Ve společnosti dospělých jsem ho zřídka kdy
potkal, jenom někdy za deštivých podvečerů cho
díval po podsíni se stařičkým svým vrstevníkem
profesorem bohosloví Drem Janem Stárkem. ŠIf,
co noha nohu mine. Dr. Stárek v modrém, lím
covatém plášti, ve vysokých botách a s měkkým
širákem na hlavě, Prof. Bayer ve vatou vyfutro
vaném burnuse a s rukama v kapsách vesele
pokukoval na paničky a slečinky. Jeden o druhém
musiji se domnívati, že nedoslýchá. Proto mluvili
na sebe velice hlasitě. Často jsem je, svědky a
pozůstatky »temporis acti«, pozoroval a byl jsem
zvědav, co si spolu povídají. Připlížil jsem se
k nim a tu jsem slyšel, že hovoří latinsky. Mlu
vili tak zběžně a rychle, že jsem nikdy nepostihl,
co si vlastně vypravují.

Řeka Orlice vyžádala si u Hradce každo
ročně alespoň jednu obět. Někdo se musil v ní
při koupání utopiti. Můj stravovatel pan Tichý,
nejplnokrevnější Hradečan, který vyprávíval, že
jeho dědeček pomáhal při sázení lip kolem města,
jež byly před válkou r. 1866 pokáceny, vykládá
val mně, že je Orlice řeka prachpotutelná. Voda
v ní po vrchu plyne. tiše, jako by ani netekla,
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ale při dně že proudí a neopatrného poráží, aby
bo pohltila.

Jako sekundán namátl jsem se k takovéto
příhodě. Bylo to na sv. Petra a Pavla r. 1875.
Den byl parný, krásný. Proto naobědvav se po
spíchal jsem Moravskou branou ven do novohra
deckých hvozdů. Měl jsem namířeno na známé
mné veliké paseky v nich, kdež jsem vídal z jara
kvésti veliké jahody trávnice. Počítal jsem, že
zrovna nyní budou zralé.

Když jsem vyšel za Moravskou bránu z hra
deb, spatřil jsem při břehu Orlice rybářskou lod
ku obklopenou několika osobami, které z ní něco
skládaly. Mínil jsem, že to malšovický rybář Šven
da chytil centnýřového sumce, proto jsem cvalem
pospíchal ke skupiné.

Ale zde objevilo se mně žalostné divadlo.
Na břehu do kvetoucí trávy kladli tady utopené
ho chlapce výrostka a pokoušeli se ho vzkřísiti,
což bylo marné. Položili ho ústy k zemi, třásli
ním, ale nešťastný hoch tuhl, až ztuhl. Byl to
jakýsi Šalandík z Nového Hradce. Šel do Hradce
nebo z Hradce a všechen rozehřát odstrojil se a
chtěl se za Moravskou bránou v Orlici vykoupat.
Zajisté že se v těch místech koupával předtím
mnohbokráte, ale tentokráte mu spodní proud U
ché Orlice podrazil nohy a strhl ho do hlubiny,
z níž byl vytažen jako mrtvola, ač kdesi zde sítě
do vody nořící rybář velmi brzy ho přijel hledat
a záhy ho nalezl.

V měsíci květnu 1875 měl Hradec podíva
nou do.té doby a od té doby nevídanou a sběhl
se sem“k ní celýkraj, celé desítitisíce lidu z néj
širšího okolí.
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Zavítal sem totiž amerikánský Myersův Cir“
kus s celou tlupou slonů, s hejnem koní a kara=
vanou velbloudů. Na prostranství před vojénskou
pekárnou postavena byla obrovská bouda, v níž
se odbývalo několik představení, jež byla všechna
diváky nabita a o vstupenky sváděny rvačky a
pranice.

Příjezd cirkusu toho byl po celém kraji
oznamován velikánskými plakáty, na nichž byly
rozmanité malby a oznámení, že první představení
bude předcházeti velkolepý průvod městem, čímž
bylo do Hradce skutečně celé okolí přilákáno.

Průvod ten konal se jednou odpoledne všed
ního dne a abychom se naň mohli podívat, měli
jsme od 3 bodin prázdno, Byl spanilý, jasný jarní
den a skutečně velkolepý průvod ten bral se od
Pražské brány městem ke bráně S'ezské. |

Byl to nádherný obraz jako z indické po
hádky. Napřed na koních klusali podivně vystrojení
jezdci, potom brala se velbloudí karavana, za ní
valilo se několhk obrovských slonů, jejichž břbety
obsazeny byly fantasticky oděnými muži a na
největším z nich jako na trůně seděla zlatem a
zářícím: kameny ozdobená krásná paní. Průvod
ten pak končila opět kavalkáda podivných oděnců
jako z báječných zemí východních. Co pak různě
ustrojených a nalíčených mužů pěšky vedle vel.
bloudů a slonů kračelo, o lom an: nemluvíme.

PrůvoJ ten připadal mi jako vyjíždka Semi
ramidy a často nan doposud vzpomínám, nebot
v Hradci se velice krásně a efektně vyjímal, když
se ze soutěsky domů ze Svatojanského náměstí na
Velké náměstí vyvíjel, na Velkém náměstí se krátce
v nejplnější nádheře rozvinul a v soutěsce domů
u Malého náměstí zase zanikal. Kmitl se za luz
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ného jarního dne Hradcem jako obrázek z pohádky,
plné fantasie a přepychu dálného východu.

Počátkem měsíce července nastal na Zlatém
pruté obyčejné zachmuřený a větrný týden, v jehož
průběhu žita prý chlebovatí a pak rozjeli jsme
se -na prázdniny, poprvé dne I5. července, tak že
jsme měli tehdy školní rok o 14 dní kratší.

V dubnu 1875 navštívil gymnasium králové.
hradecké stařičký zemský inspektor Václav Svoboda.
Byl to pán drobné, malé postavy, s šedivými
lhcousy na tvářích, laskavý, vlídný. Prošel všechny
třídy a nepřestal si přitom mlčky licousy hladiti,
což znamenalo, že byl jak náleží spokojen. To

DYa poslední jeho inspekce v Hradci, neboť brzypotom stal se jeho nástupcem bývalý profesor
královéhradeckéko gymnasia Jan Ev. Kosina, pán
to mezi studentstvem nejen svou latinskou grama
tikou, ale ještě více svými dnes již zapomenutými,
ale tehdy v modě a na výši doby se nacházejícím:
»Olympskými hovory« populární.

Maturitní zkoušku za předsednictví tehdejšího
řiditele litomyšlského gymnasia a napotom zem
ského inspekrora Dra Antonína ille podniklo r.
1875 v Hradci třicet gymnasijních abiturientů.

Uvedu jejich jména a, pokud je mně známo,
nynější jejich postavení a osudy. Byli to: Jaroslav
Beránek ; František Brychta zemřel jako magistrátní
sekretář v Praze; J. Coufal, gymn. profesor
v Praze; Jos. Červíček; Václav Diviš; Karel Franta,
gymn. profesor ve Vysokém Mýtě; Jan Flejcman;
JUDr. Gustav Jahn; Isidor Linek zemřel; MUDr.
Karel Juliš, lékař v Červeném Kostelci; Jos. Ki
singer; Antonín Kmínek, nyní P. Jiljí řádu sv.
Benedikta v Broumově; František Mejsnar; Josef
Mejsnar, farář v Klecanech; MUDr. Karel Melzer;
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Ant. Morstadt; Ant. Nývlt, děkan v Ústí nad Orlicí;
Václav Patzák; Ant. Pitter zemřel jako kaplan;
Čeněk Saitz zemřel; Otokar Saitz, řiditel c. kr.
gymnasia ve Králové Dvoře; MUDr. Libor Štefan;
MUDr. Jos. Steppan, lékař v Kolíně; Ed. Svoboda;
Vác. Tupec; Václav Vaško zemřel jako farář;
Jan Vít, farář v Jeřicích; Jan Voborník, gymn.
profesor a spisovatel v Litomyšli ; Václav Vyhná
lek; Jos. Zadrobílek zemřel jako akademik..

Konec prázdnin r. 1875 byl pro mne nanejvýš
smutný a skoro bylo na mále, že bych se do
Hradce více nevrátil, |

Bylo to v sobotu dne 4. září, když jsme byli
z prvního spánku vyburcování povykem, že hoří.
Probudiv se, spatřil jsem světnici našeho stavení
plnou rudého světla a okny jsem viděl, jak přes
souseda Janského stojící stodola kmotra Hynka
Syrovátky jako louč plane. Několik dní před tím
panovalo sucho — -—

Pustil: jsme z chléva dobytek, dali jsme se
do vynášení, několik ochotných lidí nám pomáhalo,
bratr s otcem skočili na střechy, ale v desíti mi
nutách tonula naše slamou krytá, dřevěná Živ
nůstka se pšenicí napěchovanou stodolou, se všemi
zásobami a bohatou hospodářskou zachovalostí
v jezeře divoce práskajících plamenů, před nimiž
uchránili jsmě jen hromádku bezcenného haraburdí.
I na šaty jsme zapomenuli.

Stáli jsme s oratrem v sadě v záři hořícího
domova bosí a jen v nočním obleku, rodiče lomili
rukama a lidé se na nás se škodolibostí dívali.
My se polonazí v chladu a studenu. záříjového
večera klepali. Přečkali jsme strašlivou noc a ráno
jsme neměli co dát do hladových úst — —
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Několik dní živili jsme se v sadě syrovým
ovocem, až pak dostali jsme od přátel chleba,
jejž jsem si mazal medem z úlů zamilovaných
tatínkových včeliček, které v obni na zahrádce
ohořely a zahynuly.

Tento oheň byl značnou hmotnou pohromou
naší rodiny. Shořelo nám stavení, bohaté zásoby
s ním, nebylo co do ruky vzít, co do úst dát a
přitom matka naše jako by rozumu pozbývala.
Jsouc starosvětskou, opatrnou ženou, aby závist
nevzbudila, ukládala své úspory v papírové hoto
vosti do došků ve střeše domovního stavení, kde
jí značná částka peněz shořela. Když stála na
spáleništi, již starší, udřená a když viděla ze při
činění svého celého života hromádku popela, když
tušila perspektivu strastiplného stáří, jež si zcela
jinak představovala a chystala, tu pochopitelné
pozbývala rovnováhy duševní. Přímo pak ji roz
rušilo, an jí kdosi ze vsi vzkázal, aby si přišla
pro truhlu, již někdo ochotný od nás z komory
vynesl. Matka šla a div že nepozbyla rozumu,
když jí byla truhla vrácena docela prázdná, ač
ze stavení byla vvnesena plná pláten a kanafasů,
na něž ona po celá desítiletí předla a jež otec
v zimě dovedně tkával — —

Týden po ohni, který jsem strávil zaměstnán
různou těžkou prací při poklízení spáleniště, tázal
jsem se, co se mnou bude.

„Kdybys zůstal doma, lidé by se smáli, jak
nám s tebou zmehlo a jaký je z tebe studovaný
nádeník«a, temně prohodila matka. »Pozejtří pojedeš
do Hradce«, určila.

Napotom zašla ku kmotru Maténovi u ryb
níka, vypůjčila od něho na dobré slovo několik
stovek, já odjel do tercie a rána ohném nám za
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sazená se rok od roku zvolna jizvila a hořké
zkušenosti, jichž jsme s bratrem přitom nabyli,
sotva však stojí za tu cenu, kterou jsme za né
zaplatili, neboť bychom se byli bez nich také
v životě docela dobře obešli,

Ze jsem po různých zkušenostech, jakých
mně bylo již do 14 let věku zažiti, měl značně
jinaký životní a světový názor, nežli většina mých
jako v bavlnce odchovaných spolužáků, rozumí se
samo sebou.

*

(Památce Dra. Františka Hejslara).
Za našich časů se říkalo, že gymonasista za

číná býti studentem teprve od tercie, kdy vlastně
začíná se učiti všem na gymnasiu přednášeným
vědám. V tercii přibývá řečtina, -přírodní védy
zastupuje fysika a počty postupují na algebru.

Dychtivé jsme v tercn čekali, kdo k nám na
poslednějmenovanépředměty,naalgebrua fysiku,
přijde, Měli jsme za to, že to bude buďto pan
profesor Jan Slavík, napotomní zemský inspektor
na Moravě, anebo pari profesor Jakub Hron, jehož
originální nápady právěv poslední době celéČeské
království překvapovaly a bavily.

Avšak nedostavil se jeden -ani druhý, ale
vážné vstoupil do naší třídy v hodinu pro fysiku
určenou neznámý nám pán. Byli postavy spíše
vyšší nežli prostřední, v ramenou byl mohutný a
krásná hlava jeho byla ideálně mužnou. Na svěží
tváři kvetly mu zdravé růžičky, modré očí pří
větivě a vlídně hleděly vpřed a od vysokého čela
měl dlouhý kaštanový vlas sčesaný přes temeno.
Obličej pak obrůstal mu delší plnovous. Oděnbyl
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ve tmavý modní kabát, vroubený dle tehdejší
mody pertlemi, spodky měl barvy kafové a na
pinglátkové vestě plazilse mu zlatý řetízek. Ležatý
límec a náprsenku košile měl jako z cukru, tak
že se od nich černá hedvábná kravata nápadně
odrážela. Když kráčel ode dveří ku katbedře, pečlivě
vyleštěné boty s vysokými podpadky mu vrzaly
a v ruce nesl černý hedvábný klobouk, jak se
tehdy nosily. Mohli jsme na ném oči nechat.

Byl to profesor Dr. František Hejzlar, který
byl na podzim r. 1875 z gymnasia ve Iřebíči
přeložen na gymnasium královéhradecké. Muž ten
byl v napotomních letech skutečným otcem naší
třídy a nejencm miláčkem naším, ale miláčkem
všech svých žákův. Vděčná pamét na ného uhasne
v srdcích těch, kdo mu byli podřízení a k vedení
svěření, teprve s jejich úmrtím. Nepravím žádnou
frási, neboť sta svědků mně slova ta ochótně po
tvrdí. Aniž bych chtěl některému ze svých vzác
ných a laskavých učitelů to nejmenší na povinné
své vděčnosti k nim ubírati, musím se přiznati,
že jsem k Dru Hejzlarovi přilnul celou vřelostí
mladé své duše, že jsem v něm spatřoval nejenom
ideálního učitele, ale že jsem v něm po letech
nalezlpříkladnéhopřítelea poznalnanejvýšušlech
tilého človéka.

Jako učitel bvl Dr. Fr. Hejzlar povolání
svému oddán cele a úplně. Ač horlivě a pilné
sledoval pokrok a béh světa, ač měl pro všecko
kolem sebe otevřené oči a uši, ač všechno dovedl
posoudit, byla škola jeho nejpřednějším působištěm.
A tu opět měl sobě vlastní methodu. Aby u něho
někdo neuměl, byl by pokládal za vlastní svůj
učitelský nedostatek a proto jeho nejpřednější
snahou bylo, že u ného musil uměti každý, neboť
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on dovedl i nejslabší žáky naučiti tomu, co jim
školní osnova věděti ukládala. (On vyučoval nej
těžším a nejnesnadnějším předmětům, které byly,
jsou a budou kamenem úrazu a obtíží celým
řadám studentů, a u něho žáci Činili ty nejlepší
pokrokya nebyloslýcháno,žeby někdou Hejzlara
nedostačil a propadl. Avšak nechť se někdo ne
domnívá, že byl shovívavý — naopak! Jehozkou
šení bylo nanejvýš přísné. Avšak když předem
žákům dal, mohl potom od nich žádati a dostati
zpět. “

Dr. Hejzlar předepsaných školních učebnic
nedbal. On pro třídu učební osnovu zpracoval si
sám a sice dle své vlastní individuality a dle po
měrů ve třídě panujících, s nimiž vždycky moudre
počítal. Proto za celých šest let, co jsme ho na
gymnasiu měli, školních knih jsme u ného ani
v tom nejmenším neužívali. Neřekl nikdy, abychom
si jich nekoupili, neposuzoval a neodsuzoval je,
zkrátka choval se,jako by jich na světě vůbec ne
bylo, a učil tomu, čemu, naučiti měl, úplné
samostatně dle vlastního rozvrhu a dle svého zpra
cování. Do školy přišel vždycky pečlivě připraven.
Když přednášel, nejprvé natabuli krásným písmem
nebo dovednou kresbou vyložil, co výkladu po
třebovalo,a potombez zajíknutínadiktovaldefinice
nebo poučky, že se do mramoru mohly vtesati.
Při fysice achemii provázel všecko pokusy, jejichž
sledování bylo pro nás duševním hodem. Na
vyšším gymnasiu přednášel nám z fysiky více,
nežli bylo ve předepsané školní knize. Pamatuju
se, s jakým nadšením vykládal nám o elektřině,
upozorňuje nás, že se ní bude obecně svítiti a již
r. 1880 vyložil nám tehdy v plenkách nacházející
se telefon. Na zkoušení byl stejně připraven jako
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na výklad, při čemž nikdy neuvázi. Kdo z toho
nebo onoho předmětu přijde, předem věděl « paměti
a do katalogu zapisoval jenom známky.

Naši třídu vychovával a vedl od tercie až
do oktávy a oblíbil si nás tak,že pozoruje, kterak
třídní náš pan profesor nemá dosti pružnosti a
vroucnosti, aby nám při nejlepší své vůli a snaze
otevřel brány ke slovesným pokladům moderním,
neboť se držel přesně předepsaných školních knih,
obětoval se nám a v septimě a v oktávě převzal
u nás vyučování němčině, při níž po německu
doplňoval, co jsme v češtině neslyšeli a co on si
přál,abysi gvmnasijníabiturieatz latinskýchškol
odnesl.

Ve škole chovalse jemně. Vždycky jsa vzorně
pečlivé oděn, při čemž držel se panující mody,
užíval řeči pozorně vybrané, naladěn byl pokaždé
vlídně, nerozpakoval se začtveračiti,rád ocenilvtip,
zdatnost, snahu žáka, třebas zrovna školní klasi
fikaci nepodlehaly. Nikdy nedal nikomu cítiti svou
vyvýšenost, nýbrž žáka vždycky povznášel k sobě,
za celou řadu let nepadl na nikoho ani nejmeoší
stín jeho předpojatosti a když byl nejvíce něčím
domrzen, tu vysoké čelo, nad nímž mu později
vlas řídl a mizel, přeletěl mu ruménec na uzdě
držené nevole.

Dr. Hejzlar učil a připravoval pro život
příkladem své osoby 1 pečlivým vyučováním, při
němž byl nejsvědomitějším. V každém ohledu
hleděl býti nejdokonalejším, což jsme všichni cítili
a proto jsme na něm tak viseli, že se mu od nás ne
dostalo obyčejně každému učiteli na záda přišitého
»přídomku« žákovské důvěry.

Na jeho podnět a za jeho dozoru pořádány
byly proslulé studentské výlety, na plesích s námi
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tančil a zajisté že jest v paměti nás všech, jak se
vlídně usmíval, když jsme za dnů mladosti radostné
na bále laskavou a spanilomyslnou jeho milost
paní choť jeden za druhým o taneček prosili, a
když jsme mu pak sní »sólo« vyvolali. Znali jsme
blahý jeho domácí život anejšťastnější manželství,
v němž Žil se svou »studentskou láskouc, již Si
své doby jako královéhradecký oktaván namluvil.
Choť jeho byla Hradečanka, rodem Marie Peřinová,
dáma nejušlechtilejší a vzácná.

Nikdv se nezasazoval o to, aby septimán a
oktaván nucen byl žíti podle »kůzeňského řádu«,
jemuž jtž kvartání namnoze odrůstají, a když se
na vvšší střední škole rozumně tu a tam nepovolí,
zabnízdí se potom mezi studentstvem tajné neplecby
a vybují v něm buďto revoluční duch anebo na
roste z něho řada přetvařujících se padouchů.

V ohledu tom profesorský sbor náš se
řiditelem Klumparem v čele dovedl zachovati pří
slušnou mez, že vousatí mladí muži a asentovaní
vojáci chomoutu kázcňského řádu pro děti necítili,
neboť dle možnosti byla jim podkládána pod jeho
poměrům | neodpovídající nevhodnost poduška
blahovůle a shovívavosti. Zodpovědnost za různé
mlčky studentům trpěné svobody a výhody brával
na sebe Dr. Hejzlar a nic mu to vkarieře nevadilo,
stal se 1 při takových principech dokonce zem
ským školním inspektorem.

Dr. Hejzlar jako učitel dovedl se vždycky
chovati a jednati tak, že se žádným žákem do
nějakého konfliktu se nedostal. V ohledu tom byl
skutečný umělec, že všecko u svých žáků viděl a
slabosti: jejich znal a právé proto vždycky včas
nejblahovolněji předem jemné zakročil, že se každé
možné srážce hladce předešlo,



Jak příťom svou učitelskou reputaci a povést
ústavu uměl chrániti a jak vyspělým svým žákům
důvěřoval, charakterisuje zde tato příhoda.

Když se nám blížila maturita, tu v mathe
matických hodinách vyvolával k tabuli méně ko
vané elementy a dával jim na tabul: pracovati
příklady, které by mohly při maturitě. přijíti.

Jednoho krásného dne v měsíci březnu vy
volal si také k tabuli patrona, o němž věděl, že
musí býti ku práci přidržen. Nadiktoval mu příklad
a když vyvolaný začal v potu tváří svých tajem
ství jeho luštiti, otevrou se u oktávy veliké jedno
křídlové dvéře, a do třídy vstoupil stařičký, šedo
vlasý a šcdobradý pán.

Dr. Hejzlar ihned chvátal mu vstříc, radostně
ho vítal, mohutnou svou postavou ho zakryl a
celou minutu ho tak držel, že na třídu neviděl. Když
ho tak zabavoval, zasyčel v první lavici sedící
kollega Ladislav Klumpar k tabuli na rozpačitého
počtáře: »Uteč pryč, to je Jandečka !«

Klumpar totiž tehdejšího zemského inspek
tora a přísného mathematika Jandečku, který
náhle přijel na inspekci a rovnou sel za svým
bývalým žákem Drem, Hejzlarem, znal. Na Jan
dečku upozorněný ihned jako had rychle od ta
bule se odplazil a na jeho místě vytyčil se ny
nější náchodský advokát Dr. Josef Čížek a jako
by se nic nestalo, napodobil písmo prchnuvšího
počtáře, začal rozdělaný příklad povýšeným hlasem
ku konci přiváděti.

Jakmile Dr. Hejzlar Čížkův hlas postřehl,
vedl, spokojeně se usmívaje, Jandečku k tabuli.
Stařičký pán mnul si potom ruce, nemoha se na
sytiti potěšení, jak se u Dra. Hejzlara počítalo.
Prstem ukázal na toho a onoho, Hejzlar ho vy
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volal, dal mu nějaký příklad a pod tabulí se dr
cená křída jen chumelila, jak vyvolaný cifry, pís
mena, nebo obrazce maloval. Učitel náš na vlas
věděl, co komu může uložiti, aby vyvolaný pro
kázal, že to,.co se na něm žádá, dovede.

Když Jandečka odešel, Dr. Hejzlar dělal,
jako by vůbec nevěděl, že Čížka vlastné v této
hodině ani nevyvolal. Jenom se spokojeně usmí
val a v následovní hodiné musil před Jandečkou
od tabule uprchlý mathematik uložený mu příklad
dodělat. Byl naň znovu vyvolán, jako by se bylo
nic nestalo.

Po maturitě loučili jsme se s Drem Hejzla
rem velice těžce, Nesl jsem mu se záhy potom
zemřelým kollegou Josefem Nečesaným album
třídy, jež jsme milému učiteli na památku věnovali.

"O vás mám strachl« řekl ke mně. »Vy
máte více životní energie, nežli jeden člověk
potřebuje.« — — |

Další nemohu napsati, aby se to nezdálo
z mé strany neskromností, třebas že mné Dr.
Hejzlar předpovídal mnoho životních hořkostí.
Prorokem byl dobrým a škoda, že jsem ho ne
poslechl. Často jsme spolu na to po letech v Praze
vzpomínali, když jsem byl kopán a trhán od lidí,
jimž jsem byl často před tím velice dobrým a
z nichž mnozí potom u vrátek mého domku, při
cházejíce jako prosebníci o pomoc nebo radu,
zvonih. Uvádím to jenom proto, že jsem Dra.
Hejzlara poznal také jako výborného znatele života
a lidí — — —

V Hradci Králové bydlil v Úzké ulici ve
druhém patře domu své tchyně, pí. Peřinové.

Dr. František Hejzlár narodil se r. 1842 ve
Bělovsi u Náchoda. Nižší gymnasium studoval
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v Broumově a vyšší v Hradci Králové. Jako gy
mnasista podnikl veliké cesty přes Srbsko a Ru
munsko k Černému moři. Po odbytých studiích
filosofických byl rok vychovatelem u hraběte Mo
rice Rumerskircha ve Větrném Jeníkově, napotom
působil jako profesor v Litomyšli a v Třebíči,
odkud se dostal r. 1875 do Hradce Král. Roku
1883 stal se okresním školním inspektorem v Ko
líné a r. 1886 jmenován byl zemským školním
inspektorem v Praze.

Literárně byl čínným také a společně s nyněj
ším řiditelem staroměstské realky v Praze, druhdy
profesorem reálných škol v Hradci Králové, Mi
kulášem Hofmanem sepsal učebnice: Chemii zku
šebnou pro čtvrtou školu reálnou a ústavy učitelské;
Chemii zkušebnou pro čtvrtou školu gymnasií a
reálných gymnasií a Chemii pro ústavy učitelské,

Pryně jmenované knihy byly v české litera
tuře prvními učebnicemi, jež řádem methodicky
srovnaným učily lučbě na základě pokusů, pozo
rování a zkušeností. Obě tyto knihy činily na
českých školách přechod od staré k nové theorii
chemické.

Ze článků Drem. Hejzlarem sepsaných uvá
díme: O prvních deskách logarithmických, Loga
rithmy hyperbolické, Nejdůležitější prvky chemické,
Induktivné bádání ve fysice, Hodina fysiky ve
třídách školy měšťanské, Zrcadlení vzduchu a Po
čátky větroplavby.

Jako byl Dr.Hejzlar zbožňován svými žáky,
tak byl potom zbožňován podřízeným mu učitel
stvem, jež mělo v ném nejlaskavějšího přítele.
Proto obecně překvapilo, když v létě roku 1899
náhle odešel na odpočinek. Přepadla ho zákeřná
nemoc, již ani bolestná a téžká operace nezapu



— 78 —

dila, tak že po strastném utrpení dne 18, listopadu
1899 v sanatoriu Dra. Skrbka v Praze skonal — —

Smrt jeho bolestně dojala všechny, kdo u
šlechtlého a skutečně vznešeného rnuže toho znali
a proto jsem tiše zaslzel, když mne den po jeho
úmrtí došel od mého bratra, řiditele měšťanských
škol ve Králové Městci, lístek s tímto nad rakví
zesnulého proneseným obsabem, jímž svou vzpo
mínku na Dra. Hejzlara končím:

»A dobří budou svítiti jako lesk oblohy a
u, kteří štěstí jiným připravují, jako sbory hvězd
na věky věkův. Země budiž mu Jehkoul«

ok **

V polovici let sedmdesátých minulého století
byly v Hradci Králové a v jeho okolí ještě patr
nými stopy působení a horlivosti muže, jehož
památka za dnešních dnů jest již pokryta patinou
zapomenutí snad úplného.

V letech sedmdesátých na Pražském Před
městí nad vchodem do zahrady, v níž má dnes
o české ovocnictví a jeho .povznešení vysoceza
sloužilý řiditel královéhradecké uúmčšťanskédívčí
školy p. Kulíř část své proslavené školky jabloňo
vých štěpů, rděla: se Červená tabule s bílým
nápisem »Morušovka«. V této morušovce pěstovány
byly morušové stromky, jež potom po celém
kraji rozšiřovány za tou příčinou, aby se zde ujalo
pěstování bource hedvábného. S morušovým stro
mem setkal se za oněch časů poutník na Hradecku
v každé osadě a v Hradci Králové za Slezskou
pevnostní branou byla jím posázena celá hradební
plocha, schylující se k řece Orlici. Chování a
živení housenky hedvábníka bylo tehdy sportem
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značné části mládeže v Hradci a na Hradecku,
ale ovšem jenom pro zábavu. neboť zámotků čili
kokonů tehdy nikdo zde neprodával. Byly to do
zvuky náběhu, jejž tady v letech šedesátých učinil
učitel při královéhradecké, tehdy nižší realné
škole Athanáš Kopecký, který ve svém idealismu
se vynasnažoval, aby se pěstování hedvábnictví
stalo v Čechách novým zdrojem hospodářských
příjmů.

Aby význam a snahy Athanáše Kopeckého
nevešly v úplné zapomenutí a aby královéhradecké
hedvábnické pokusy nalezly v literatuře alespoň
stručného záznamu, pokládám to za včasné, a jako
jeden z jejich pamětníků a sledovatelů věnuji jim
alespoň několik řádků.

Podrobná dáta života Athanáše Kopeckého
nejsou mně známá, jenom vím, že působil jako
učitel v Kutné Hoře, v Čáslavi, v Praze, v Pří
brami a posléze na nižší reálce v Hradci Králové,
kde r. 1871 zemřel.

Vedle horlivé péče o svěřenou mu školu
obracel pozornost svouke zvelebení hospodářských
poměrů a s ohnivým nadšením horoval a zasazoval
se o zavedení pěstování moruší a bource hedváb
ného v Čechách. Z jeho podnětu vznikla hedváb
nická jednota, jejíž předsedou až do své smrti
zůstal a Hradec Králové stal se v ohledu tom
ohniskem a východištěm jeho snah a jeho úsilí,
jež byl zavedení a zdomácnění hedvábnictví v Ce
chách věnoval.

Neunavně a obětavě pořádal po českých
krajích hospodářské přednášky a když se dostal
do Hradce Králové, nv Zlatý prut království
Českého, nalezl zde podporu a pochopení svých
snah především u tehdy mladistvého, pro vše dobré,
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platné a ušlechtilé vždy zaníceného hraběle Jana
Harracha, s jehož přispěním a pomocí založen
v Hradci Králové proslavený »hospodářský spoleku,
který po léta v čele pokroku českého zemědělstvíslavně kráčel.

Vlasti milovný a prospěchu království a ná
roda Českého vždycky vzácně dbalý brabě Jan
Harrach s Athanášem Kopeckým, s drem Cyrilem
Kampelíkem a s celou řadou pokročilých a pokroku
přístupných rolníků a mužů na Hradecku byli
prvními zakladateli a podporovateli nynějšího
stkvělého rozvoje lamníbo zemědělství, jež již
v letech šedesátých v minulém století postavili na
moderní stanovisko, na němž se stále udržuje
což nynější mladé generace na Zlatém pruté snad
dnes ani nevědí, nebo dosti nedoceňují.

Doba ona, plná ruchu a vznětu, zasloužila
by své zvláštní monografie, jíž jest Zlatý prut své
historii povinován. | Jejími odrazy byly r. 1894
znamenitá východočeská výstava v Hradci Králové,
jejíž protektorát přijal první velmož a starý vřelý
přítel královéhradeckého kraje, výše již zmíněný
pan hrabě Jan Harrach a potom vynikající účast
Královéhradecka na národopisné výstavé v Praze
r. 1805. :

Athanáš Kopecký v letech šedesátých minu
lého století jako apoštol putoval královéhradeckým
krajem, vyhledávaje zde školy a fary a všude
nadšeně. pobízel a podněcoval k sázení moruší a
pěstování housenky bource hedvábného. V důvěr
ných stycích nacházel se také s řídícím učitelem
českoskalické školy p. Josefem Koliskem, který
od něho povzbuzen vedl nás, tehdejší své žáky,
k sázení moruší, jichž bylo na Skalicku sta mezi
lid rozdáno a tu a tam vysazeno. Okolnosti však
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a hlavně smrt Kopeckého přivodily, že hedvábnictví
1 zde, jako všude jinde na Hradecku, uvázlo při
tomto pouhém náběhu a moruše časem vymizela
a ustoupila všude stromoví jinému. Hnedle čtyřicet
let zavalilo 1 vzpomínky na tyto pokusy zapome
nuťím.

Pro zajímavost musím uvésti, že Athanáš
Kopecký, na konci svého snažení a idealismu
plného života vůbec »český hedbávník« zvaný,
nacházel do války r. 1866 zvláštní potěšení v mém
rodišti Skaličce u České Skalice. Ve Skaličce stala
totiž na dvoře zdejší starobylé Michálkovské ho
spody obrovská, jako dub silná a veliká modro
plodná moruše, již Athanáš Kopecký častěji při

cházel obdivovati a prohlašoval ji za největší a
nevídaný morušový strom v Cechách a pátral po
zprávách, kdy a jak se do Skaličky dostala. Nej
spíše, že ji sem přivezli na Michálkovské hospodě
přenocující formani a náhodou nebo ze zvědavosti
byla na jejím nádvoří zasazena a jsouc chráněna
rozlehlým hospodským stavením před půlnočními
větry a stojíc na plném výsluní vyrostla zde
v obdivuhodného obra svého druhu, který se stal
obětí války r. 1866, kdy v den bitvy u České
Skalice se starobylou dřevěnou hospodou shořel.

Pěstování moruší ustoupilo na Hradecku
štědřejšímu a vděčnějšímu ovocnictví, jež pan
řiditel Kulíř přivedl zde k nebývalé výši a doko
nalosti, tak že jeho školky a jeho zásluhy jsou
daes všeobecně ceněny a váženy. Mé vzpomínky
nebyly by úplnými, kdybych byl přešel přes
královéhradecké hedvábnické snahy mlčením. Starší
generaci jsem zajisté že upomenul na vznětuplná
leta mladosti a mladším pověděl jsem snad několik
zajímavých dat. 0
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——Jako sekundán a tercián bydll jsem s ně
kolika kandidáty učitelství, kteří dnes jako rozšafní
a výteční učitelé na různých místech působí. Byli
to Bohumil Čížek z Nového Bydžova, Bohumil
Klimeš a Leopold Schauer z Poličky a Vojtěch
Louda ze Ziželic. Následkem denního styku a
přátelství s nimi dostalo se mně příležitosti, že
jsem mohl sledovati za tehdejší doby panující
poměry na královéhradeckém učitelském ústavé.

inil jsem to se zájmem a účastenstvím, tak že
1. o. tomto učilišti a jeho profesorech dovedu
lecos pověděti jako vzpomínky z času zašlých.

Po zavedení nových školních zákonů byl
pod správou šíře známého paedagoga Tomáše
Vorbesa stojící královéhradecký učitelský ústav
zreformován ve státní ústav o čtyřech ročnících
a počátkem let sedmdesátých stal se jeho řiditelem
před tím řiditel písecké reálky, nyní v Praze na
odpočinku žijící školní rada p. Vojtěch Lešetický,
muž vlastenecký a vzácný učitel, který rázem
z ústavu sobě svěřeného učinil pomocí přidělených
mu profesorů moderní paedagogium prvního řádu.

Riditel Vojtěch Lešetický, tehdy čtyřiceti
letý muž v plné síle, vážným, povolání a úkoly
své nejplněji pochopujícím vystupováním dal vý
chově učitelstva v Hradci Králové přímo ideální
ráž, tak že za jeho vedení odchovaní učitelé také
školství ve východních Čechách starším svým
kollegům velice platně povznésti pomohli. Pama
tuji se, jak první chodíval do ústavu, jejž poslední
opouštěl a vzpomínám, jak si »kandidáti«a jeho
jednání a laskavost chválívali. Mne zajímal mimo
to tím, že jsem záhy postřehl jeho lásku a od
danost k přírodě. Seznal jsem v něm vzácného
a dovedného zahradníka a po leta pozoroval jsem
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okna -jeho bytu, v nichž ve květinových hrncích
pěstoval k obdivu celého Hradce pomeranče a ci
trony. O básnické jeho působnosti jsem také věděl
a později jsem se od kollegy Ladislava Seidla,
nyní faráře v Ličně, který byl v jeho rodině do
mácím učitelem, dověděl, že mu pan řiditel Le
šetický s nadšením vypravoval, že jest jedním
z nemnoha posluchačů přednášek Frant. Ladisl.
Čelakovského na pražské universitě a že jeho
psané výklady chová pro památku. Má-li je do
dnes, byla by to dalšího zachování hodná rarita
a vzácnost.

Ze sboru profesorského učitelského ústavu
slýchal jsem od kandidátů s nadšením chváliti
nedávno ve výslužbě zesnulého profesora Jana
Duchoslava Panýrka, který posluchače své neu
navně připravoval a učil, aby si zvykli a dovedli
předmětům ve škole,: hlavně fysice a přírodním
vědám, vyučovati názorně a pomocí pokusů. Proto
je vedl k tomu, aby si uméli sami poříditi po
třebné učebné pomůcky a žádal od nich, aby je
sestrojovali. Čím kdo něco jednodušeji a praktič
něji sestavil, tím větší pochvaly za to se mu od
něho dostalo. Vmyslíme-li se dnes o třicet let zpět,
tu musíme přiznati, že profesor Panýrek zname
nal ve své době učitele obratného a nanejvýš mo
derního. Jemu také náleží zásluha, že po reformě
školství obecného u nás postaral se o celou řadu
nových učebnic, jež musil sepisovati na základě
vlastních učitelských zkušeností.

Profesor Panýrek byl se svou rodinouv letech
sedmdesátých jako typem města Hradce. Za krás
ných dnů před večerem vycházíval s chotí, dce
ruškou -a dvěma synáčky pravidelně denně. na

procházku za některou bránu a za povětrnosti
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nevlídné bylo možno tuto vřele a příkladné k sobě
Inoucí rodinnou společnost nalézti na procházce
»kolem měésta«. Profesor Panýrek byl zjev ná
padné mužské statnosti. Vysoký, přiměřeně silný,
zdravých tváří a s dlouhým, krásným kaštanovým
vousem na prsou připadával mně jako bohatýr
z historických povídek. Avšak z jara r. 1879 byla
rodina jeho postižena těžkým neštěstím. Dítky
jeho přepadly neštovice, na něž nejstarší syn O
tokar, tehdy kvartán, zemřel a mladšího Ducho
slava, nyní MUDra. a nejšíře známého spisovatele
v Praze, který byl tehdy v sekundě, jsme sotva
poznali, jak byla sličná jeho tvář po šťastném
z nich uzdravení změněna.

Ostatní profesoři, kteří v letech sedmdesá
tých na královéhradeckém učitelskémústavě pů
sobili, uvedení byli již na jiném místě. Šíře
vzpomenu z nich jenom na stařičkého Tomáše
Vorbesa, jehož jméno náleží mezi přední české
paedagogy devatenáctého století. V letech sedm
desátých byl již vetchý stařeček, na konci své
působnosti, náleže spíše zašlé minulosti. Byl sporé,
malé postavy, chodil ve tváři oholený, tvrdý
klobouk nosíval na stranu a velice často vodíval
se po Hradci zavěšený se svou skoro celou hlavou
jej převýšující a vždycky při tom v hedvábí na
strojené paní chotí.

Učitelský ústav nacházel se tehdy v nově
proň upravené budově v Seminářské ulici vedle
»Solnice«, v níž umístěno bylo c. k. okresní hejt
manství. Chodíval jsem do něho také asice s mi
lým:i přáteli spolubydlícími, když se tam cvičili
ve hraní na varhanách. Za deštivých podzimních
podvečerů za hudební při tom slyšené požitky,
jež zejména při příteli Bohumilu Čížkovi, již tehdy,
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výborném budebníku a nyní zasloužilému učiteli
v Novém Bydžově, mně velice lahodily, přátelsky
šlapával jsem jim měchy.

M +

>

Ku předchozí vzpomínce na záslužnou a
ušlechtilou působnost Athanáše Kopeckého, učitele
při reálných školách v Hradci Králové, poslal nám
jeho syn p. Jan Kopecký, vrchní účetní strojírny
v Hradci Králové, některé doplňky životopisu
svého otce, jímž zde vděčně místa popřáváme.

Zivotopisné podrobnosti tyto své doby sebral
a sestavil p. Jan Freiberk, učitel ve Střebši. Zla
skavě zaslaných nám dat vyjímáme: :

»Athanáš Kopecký, narodil se dne2. května
1812 v Křenovicích, v kraji čáslavském, kdež byl
jeho. otec učitelem,

Roku 1824 byl dán na hlavní školu do
Kutné Hory. Potom vstoupil tamtéž do preparan
die a byl r. 1829 jako podučitel atestován. Po
odbyté zkoušce podučitelské odebral se na c. k.
vzornou hlavní školu do Prahy a po odbytém kursu
byl atestován jako učitel pro hlavní školy, načež
v letech 1833/4 na témž ústavě podstoupil zkoušku
z kreslení. Dae 30. září 1895 dostal ustanovovací
dekret podučitelský na hlavní školu do Kutné
Hory, kdež pobyl až do roku 1840 a svým hor
livým snažením ve vzdělání mládeže získal si
lásku tamního měšťanstva i žáků, s nimiž podnikal
o prázdninách vědecké výlety do okolí. Za horlivé
snažení jeho dostalo se mu vícekráte pochvalného
uznání. |

Roku 1840 uprázdnilo se místo druhého
učitele na hlavní škole v Příbrami, kteréžto místo
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také na svou žádost a na počátku školního roku
nastoupil. Když seznal poměry a stav škol pří
bramských, uznal za velmi nutnou potřebu, aby
pro útlou mládež tamní zřízena byla opatrovna.
Za tím účelem snažil se, kde mohl, získati dobro
dince pro tuto myšlénku a proto také uspořádal
v den narozenin tehdejšího zeměpána Ferdinanda
I. společenskou bru, která vynesla částku r10 zl,
začež se mu dostalo pochvalného uznání. Napotom
jeho přičiněním zavedena byla loferie ve pro
spěch téže opatrovny a v krátké době se sehnalo
1000 zl. V jednom měsíci, jak se v pochvalném
listě politického úřadu uvádí, tato částka se .zdvoj
násobnila. Proto vším právem může býti Athanáš
Kopecký za prvního a nejhorlivějšího zakladatele
opatrovny příbramské pokládán. Zastupitelstvo
příbramské v uznání toho požádalo ho také, by
mu zaslal svou podobiznu, aby na památku umí
stěna byla v opatrovně, o kterou si tolikeré ne
bynoucí zásluhy získal.

Jako praktický vzdělavatel mládeže Kopecký
uznával, že vyučování, nemá-li se minouti s úče
lem, musí býti názorné. Proto sbírával na svých
cestách rozmanité přírodniny a sháněl dárky od
dobrodinců a takto značné přírodní sbírky rozší
řil a valnou Část fysikálních přístrojů pro školy
tamní zaopatřil. Při všem tomto snažení se též
horlivě staral o své vzdělání a odbyl v r. F852
zkoušky, aby též jako ředitel na hlavní (reálné)
školy ustanoven býti mohl.
| Po -+3letém blahodárném působení v Pří
brami byl na svou žádost r. 1853 dosazen na
uprázdněné učitelské místo na nižší reálnou školu
v Hradci Králové. Před jeho odchodem z Pří
brami uznalo měst. zastupitelstvo -příbramské dne
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17. května 1853 za dobré, podati mu upřímné o
cenění jeho zásluh o zvelebení škol příbramských
a vzdělání mládeže a spolu projeviti lítost nad
tím, že tak horlivého vychovatele ztrácí. »Avšaku,
jak V onom spise praví, vže 1 byť by v Příbrami
co učitel více nepůsobil, že jej vždy a jeho četné
zásluhy o příbramské školy a mládež v paměti
zachová.«

Jako učitel v Hradci Králové postoupil svou
bohatou sbírku přírodnin reálné škole. Aby se
v mládeži nedělní řemeslnické školy láska k pří
rodě roznítila, zavedl sbírky penéžné a sám da
roval knihy přírodovědecké k tomu, aby se žákům
ve vědě přírodní nejlepších vědomostí dosáhnuvším
odměny udílely. Povaha jeho byla soucitná, chu
dým studujícím pomáhal dle možnosti, jsa však
sám obdařen četnou rodinou, hleděl jim získati
dobrodinců mezi měšťanstvem. |

Avšak 1 mimo školu Kopecký působil a to
nejvíce v hospodářském odvětví. Odporučoval a
radil všeliké opravy a vvnálezy hospodářské. On
se nejvíce přičinila jen jeho nejhorlivějšímu snažení
jest přičísti, že v Hradci Králové »První česká hed
bávnická jednota« založena byla a on její duší se
stal. Z počátku putoval o prázdninách od vesnice
k vesnici pěšky a vkaždém takřka domku, u něhož
zahrádku spatřil, povzbuzoval ku pěstování moruší
a rozdával spisky o hedbávničení a pěstování
moruší jednající.

Sám s velikou horlivostí pěstoval sazenice
morušové a hedbávničil. První vypěstované hedbáví
zaslal darem císařovně Alžbětě, začež dostalo se
mu vzácného daru drahocenné náprsní, diamanty
ozdobené jehlice. Hedbáví s kokonů bylo smotáno
na stroji spolku hedbáv. v Hradci Králové, se
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vzácnou ochotou slečny Marie Červené, nejstarší
dcery dvorního továrníka a sl. Anny Keslové,nyní
paní Zipové, vdovy po prakt. lékaři. Tak též hra
běnka z Harrachu v uznání zásluh vyznamenala
jej darém skvostné jehlice.

Hedbávnické jednoty: Moravská, Slezská,
Haličská a j. v. jmenovaly jej pro jeho četné zá
sluby a horlivé snažení v oboru hedbávnictví svým
čestným členem. Na výstavách světových v Londýně
a v Paříži, na které prostřednictvím hedbávnické
jednoty výrobky hedbávné zaslal, dostala Králové
hradecká hedvábnická jednota pochvalné listy.

Hedbávničení bylo až do nejposlednější chvíle
jeho nejmilejším zaměstnáním. Po celý Čas své
dlouhé nemoci dopisoval členům jednoty a obsta
rával všechny objednávky. Psával, dokud mu síla
stačila, jsa upoután na lůžku, na prkénku, které
si s papírem v ruce držel. Později, když jej síla
opustila, diktoval. Doufal, ano byl přesvědčen, že
hedbávničení proti všem odporům mu činěným
předcekonečnézvítězía lepšímurozkvětutěšitise
bude. Mimo hedbávničení zabýval se včelařením
a šlechtěním stromů ovocných. A žei v tomto
odvětví byl mistrem, bylo lze se přesvědčiti na
víceru výstavách, kde jeho vinné hrozny obzvláštní
velikosti a dobroty pozornost navštěvovatelů pou
taly a on vyznamenání obdržel.

Paméť zachoval až do posledního okamžení
a věda, že z lůžka více zdráv nepovstane, připra
voval se na poslední cestu Ustanovil si, aby mu
rakev od něho vypěstovanými kokony a hedbávím
a morušovým věncem ozdobena byla, na hrob
pak, aby mu byl morušový stromek, který sám
v morušovce pěstoval, zasazen.

Dojemny byl vždy okamžik, když některý
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z jeho známých a přátel jej v poslední době na
vštívili; věda, že dlouho žíti nebude, plakával jak
malé dítě. Nedaje se těšiti ničím, říkal: »Vím, že
mně pomoci není žádné, jen kdyby se Bůh smi
loval, mně 1 mým milým odlehčil a povolal mne
k sobě«.

Nedlouho před svou smrtí byl od vícera
členů hedbávnické jednoty Královébradecké poctěn
na památku a v uznání neocenitelných zásluh
o rozšíření hebávničení stříbrným pokálem.

Bohužel netěšil se dlouho z toho vyzname
nání. Neúprosná smrt učinila konec jeho tak bla
hodárnému působení a životu a po dlouhé trapné
nemoci zesnul, jsa opatřen svátostmi umírajících,
dne 13. září 1871.

Athanáš Kopecký pochován byl na hřbitové
na Kuklenách a odpočívá na prvním jeho oddělení,
kde se již dávno pohřbívati přestalo. Hrob Ko
peckého nachází se u kostelní zdi za hlavním
oltářem. ©Ve zdi umístěna jest mramorová deska
pamětní. Vedle Kopeckého leží v levo v srpnu r.
1871 zemřelá jeho dcera Marie, literní učitelka a
v pravo odpočívá jeho manželka, která zesnula r.
1877 ve stáří 60 let.

Dle přání Kopeckého byl mu na hrob za
sazen morušový strom z »morušovky«, v níž sta
tisíce morušových sazenic ze semene vypěstoval.
Stromek ten během let vyrostl v mohutný strom
a nesl přesladké ovoce, které však lákalo mládež
kuklenskou, -že na ně chodila a při tom rodině
posvátné místo nejrůznějším způsobem znesvé
covala tak, že se tato odhodlala, aby hroby svých
milých před dalším zneuctíváním chránila, dáti
morušový strom uříznouti«.
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Tolik ke své vzpomínce na působení Atha
náše Kopeckého dodáváme, což zajisté jest každým
čtenářem rádo vítáno.

k 6
$k

Rád uznávaje laskavou a vzornou pečlivost,
kterou mne můj stravovatel pan Fr. Tichý se
svou chotí stále zahrnovali 1 ceně si milé přátel“
ství svých spolubydlících kandidátů učitelství,
předce jako tercián shledával jsem pro sebe za
výhodnější, abych si vyhledal jiný byt. Jsa u Ti
chých samotný gymnasista, který byl bez domá.
cího učitele, octl jsem se často při učení v roz
pacích, z nichž by mne spolubydlící latinář jedin
kým pokynem nebo kratičkou radou ihned vysvo
bodil. Proto pokládal jsem za potřebné bydliti
s gymnasisty a z té příčiny odstěhoval jsem se
v lednu 1876 z domu Skálova do domu Kčhle
rova na byt ku krejčímu panu Václavu Finkovi,
u něhož tehdy zůstávali můj spolužák Jindřich
Chmelíček a tehdy kvintán Jan Volánek, nyní
farář v Běstviné. Přítel Volánek, rodák jaroměř
ský, byl skoro můj krajan a svou vlídností a
přátelskou ochotou úplně vyhovoval tomu, čeho
jsem ve předešlém bytě někdy postrádal. Vždycky
mne platně na požádání poradil, když jsem něja
kého vysvětlení potřeboval.

Zde mám příležitost opětně promluviti o
kusu starého Hradce. Dům, do něhož jsem se
přistěhoval, náležel obchodníku se střížným zbo
žím p. Jindřichu Koóhlerovi, který míval svůj ve
liký krám na podsíni na Velkém náměstí. Dům
ten pak sáhal z Velkého náměstí do tehdy snad
bezejmenné ulice a zadní jeho část stála proti



hostinci »u Becků« čili jak se za tehdejší doby
říkalo »u nosu«, kamž svým časem vlídného čte
náře zavésti neopomenu. Zadní část tohoto páně
Koalerova domu byla pozůstatkem dávného způ
sobu domovního zařízení královéhradeckého. První
a druhé patro jeho sestávalo a snad ještě sestává
z rozsáhlého obytného pokoje a ze stejně velikého
»mazhauzu«, na němž jsme se od jara až do
podzimku zdržovali a kde míval v zimě p. Fink
veliký a zajímavý Betlém, postavený na zvláštním
lešení, |

Tento dům 1 p. Fink byli skutečným kusem
starého Hradce. Dům bvl hotový stařeček, maje
stropy dřevěné a schody, jaké se již sto let ne
staví. Ale pohodlný byl, maje ještě v každém patře
pod komínem místo, kde se mohlo vařiti na tří
nožce. »Mazhauzv« vydlážděn byl cihlami. A pan
Václav Fink, povolání svého mužský krejčí, byl
pozůstatkem dávných dob svým jednáním i svými
choutkami.

- Jsa rodilý Hradečan pocházel z rodiny, ©
níž i Švenda ve svém Obraze Hradce nad Labem
mluví, a ačkoliv žil koncem století devatenáctého,
vedl si jako by byl živ ve století osmnáctém. Byl
naskrze konservativní, dobrý, laskavý člověk, ho
řící pro — divadlo.

Pan Fink sám do šatstva ani nepíchl. Dílo
mu přinešené odnášeli si od něho z okolních ves
nic docházející pro rě krejčí a on je jenom zá
kazníkům odváděl. Hlavním předmětem jeho živ
nosti bylo vlastné obstarávání přešívání šatů z otce
na synka a pak vyřizování správek, s nimiž sek ně
mu s důvěrou obracely nejpřednější hradecké
domy. Zle se mu při tom nevedlo, ale musil míti
obrovskou trpělivost; aby klidně vyslechl, když
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na něm zákazníci chtěli, aby za pakatel vykouzlil
ze starého nové a když jim potom vysvětloval,
že to nešlo, ale že se stalo, co-se udělati dalo.

Sám však přes tu chvíli utíkal paní Finkové
do garderoby hradeckého ochotnického divadla,
v níž byl příslušnému členu výboru technickým
adjunktem. "To bylo jeho radostí a potěšením.
V ohledu tom byl dbalý a pilný jako mraveneček.
Když se jednalo o divadlo, tu šil různé kroje
s nadšením a pílí, jež byly úžasnými a jeho ru
kou prošla snad celá mužská výprava v -kusu
»Kvas krále Vondry XXVI«, jenž byl za onoho
času v Hradci stkvěle proveden. Pan Fink i votrá
vené jitrnice« sám pilinami nabíjel a špejlil. Di
vadelní hradecké garderobě věnoval se celý a
bylo marnosti, když se o něco pro ni jednalo,
chtíti na něm, aby někomu obstaral vysazení kal
hot nebo přešití kabátu. o musilo počkati, až
vyřídil záležitost »kvadroby«, tak že se snad ne
mýlím, když mám za to, že tehdy velice čilé
jednotě divadelních ochotníků královéhradeckých
platně a upřímné sloužil.

Měl vkus, porozumění a smysl zejmena pro
historické kroje a s panem domácím Kohlerem
býval jedna ruka. Zejmena když se jednalo o
maškarní bály, byl stále volán k němu do krámu
na radu, komuby jaký kroj »pásla. V masopustní
době pak šil také různé »maškary« a to jsme se
nikdo nedověděl, co je pro koho. V ohledu tom
byl mlčelivý jako hluchoněémý. Kdo měl od něho
ušitou nebo upravenou masku, mohl se spolé
hati, že ho nijak neprozradí.

Ale při vzorné této mlčelivosti bezděčně
v masopustě r. 1876 prozradil zrovna nejmilejšího
svého pana domácího Kohlera. Ušil mu sjakéhost
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záležet, co nejvíce dovedl. Poněvadž se však žádný
maškarní bál v Hradci neskončil, aby pan Fink
při něm v garderobě při úpravě mask dobrovolně
ze zvláštní ochoty nefungoval, byl také na onom
bále, do něhož se pan Kčhler, jsa jist, že ho
žádný nepozná, jako švarný rytíř ze XVI. století
vypravil. |

Když se s panem Finkem v garderobě sešel,
tu tento, .zpozorovav na něm jakousi chybičku
v ústrojí, se zapomněl a hledě ji opraviti, dle
svého zvyku oslovil nyní neznámého rytíře: »Rá
čej, pane domácí, dovolit« —-—

Maskovaní 1 nemaskovaní kolem na nepoz
nání počítajícího pana Kočhlera vypukli při tom
v bouřlivý smích a pan Kohler, vida se prozra
zeným dříve, než-li vůbec do sálu na ples vešel,
spustil na pana Finka hromobití, před nímž se
tento všechen zdrcen raději uklidil a ještě před
devátou vrátil se domů celý nešťastný a ubohý.
Napotom se pan Fink panu Kohlerovi a pan
Kohler panu Finkovi dlouho vyhýbali.

Pan Fink, malý, slabý mužík, za svých mla
dých Jet pracoval jako krejčovskýdělník v Praze
a strojil se jednou za rok, a sice na svůj svátek,
do kroje, jaký za oněchčasů panoval a jejž si
ještě jako více než-li šedesátiletý stařeček pečlivě
choval. Chodě jindy zarostlý šedivým plnovousem
da) se oholit, na hlavu nasadil si starožitný cy
lindr, natáhl frak, květovanou vestu a bělavé pan
talony, do ruky vzal španělku s bílým kostěným
držadlem a vyšel si na sv. Václava po městě na
procházku jako zkázka z dávno zašlé doby své
mladosti. |

O Hradci uměl vyprávět celé kroniky, kde



— 904. —

koho znal, ale živlem jeho bylo hlavné divadlo
a jeho krojová výprava, pro niž měl správný hi
storický 1 umělecký smysl a zvláštní radostí bylo
mu stavění velikého Betléma, na který se půl
Hradce chodilo dívati.

Syn jeho Alois, hodný a dobrý tehdy hoch,
žije v Hradci doposud, jsa zaměstnán při poště.
Bylo by škoda, na starého pana Finka zde ne
vzpomenouti, neboť zajisté že při své dobrácké a
vlídné povaze a ochotě byl svému okolí vždycky
platným a svým jednáním a vystupováním repre
sentoval kus ducha zašlého starého Hradce a jeho
lhdových tradic.

V tehdejší době kmitávala se Hradcem také
obzvláštní typická postava, lajtnant Richter. Byl

něco přes pad“ ''e „Je starý pán nízké, ramenatépostavy, s m -a knírkem pod nosem, obut
do vysokých bot“ a v nápadný myslivecký kroj.
Chodíval obyčejně se silným skolkem v ruce ve
průvodu jako tele velikého bernardinského psa.
Bydlil někde ve Střebši nebo na Zámečku.
Vyprávělo se o něm, že studoval v Praze na te
chnice a že se tam roku 1848 účastnil boje na ba
rikádách. Slyšel jsem o něm dokonce i tvrditi, že on
to byl, kdo číhaje o svatodušní pondělí v hótelu
»u zlatého anděla« na knížete Windischgrátze,
oknem omylem zastřelil v jenerálním velitelství
jeho paní. To však není nijak prokázáno a proto
to pokládám za hradeckou domněnku. Po pražské
svatodušní bouři dal se prý Richter odvésti na
vojnu ke hradeckému regimentu pěchoty, v němž
dlouho v řadách mužstva sloužil, až po roce 1806
pro svou vynikající statečnost ve válce byl pový
šen na důstojníka a jako takový odešel na odpo
činek.
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stenství svých kollegů, přátel a vděčných žáků
pochován.

Nad Zlatým prutem zářil luzný den, parami
vlhkostí dýšících řek Labe a Orlice naplněný vzduch
byl svěží, jenom se pil, do zrna již nalévající žita
sladce páchla chlebem a po celém kraji rozkvetlé
nebo právě pokosené lučiny pronikavě voněly.

Kam za takové nálady za hudbou na výlet
táhnoucí mládež, před níž leží illusí, snů a nej
krásnějších nadějí plný život, myšlénkami svými
zaletál

V Nedělištích, v tamním kostelíčku, konány
byly slavnostní bohoslužby, jichž jsme se účastnili.
Slavili jsme zde svátek patrona studentstva sv.
Aloisia, který býval v Hradci vždy slavnostně
uctíván a po bohoslužbách mívali jsme prázdno.
Roku 1876 slavnost ta přeložena byla do Nedělišť.
Kostelíček tamní se naším zpěvem jen otřásal.
Snad takové návštěvy nikdy před tím neměl a
kdo ví, kdy se jí zase dočká.

Sousedstvo nedělištské uvítalo nás nanejvýš
vřele a srdečně. Po odbytých bohoslužbách jsme
poobědvali a napotom utábořili jsme se v zá
meckém parku, kde nastala nejutěšenější zábava.

Vyšší gymnasium, když odpoledne dostavil
se sem z Hradce a z okolí příval dívčí krásy,
dalo se při řízné hudbě na velikém, posečeném
prostranství do tance a drobota z nižšího bavila
se způsobem chlapeckým.

Naše třída pod vedením pana profesora Dra
F'r. Hejzlara vypustila veliký, z hedvabného pa
píru urobený a na lihu ohřátým vzduchem na
plněný balon k modravým nebesům. Vzlet jeho
se skvěle podařil. o

Líbezný ten den nám rychle uprchl. Mne
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bavila obzvláště jedna scena z jeho kaleidoskopu.
Několik ze svých kolegů, tehdy nejvýše patnácti
letých chlapců, nalezl jsem ležeti v parku ve
travnatém ústraní, Asi tři kouřili, ale ostatní po
chutnávali si na preclících a při tom sborem pěli
dumnou: »Zahučaly hory, zahučaly lesya —

Častěji na obrázek ten dnes vzpomínám a
bezděčně mně zní v uších: vKam jste se poděly,
kam jste se poděly, naše mladé časy« — —

Prchla nám ta mladost jako krátký, líbezný
sen.

Když nastával chládek, táhli jsme zpět k do
movu, kamž jsme v nejlepší náladé dorazili sou
časně s čepobitím.
— © Následovního roku 1877 pořádánbyl výlet
celého gymnasia rovněž dne 21. června, ale“teprve
odpoledne, ke Zděné boudé u Hrázky.

Napotom výlety po několik let přestaly. Ale
spoň se na žádný nepamatuju. Až teprve, když
naše třída dostoupila do septimy, obklopili jsme
jednoho dne našeho milého Dra Hejzlara s pros
bou, aby lesk a slávu jejich obnovil. Profesor
Dr. Hejzlar, radostně se usmívaje, nám slíbil, že
promluví s panem řiditelem a brzy potom nám
sdělil, abychom se na polodenní vycházku při
pravovali.

Za příčinou tou nastalo pod vedením učitele
pana Přibíka pod pekárnou cvičení v četách. Mně
byl svěřen výcvik kvinty, Avšak třída naše, těšící
se ve městě a to především u spanilých děvčátek
obzvláštní přízni, ujala se při této příležitosti
důležité akce. Umluvili jsme se, že této známé
nám přízně vykořistíme a že získáme gymnasiu
-— výletní prapor.

Sestoupili jsme se k poradě ve příčině té
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se svým milým Hejzlarem, ten ochotně další vyšší
povolení k tomu zjednal a spolu nám ihned sdě
il, že bývalý žák gymnasia královéhradeckého
výše již vzpomenutý obchodník se střižným zbožím
pan Jindřich Kohler nám potřebnou červenobílou
látku na prapor ten blahovolné daroval a že nám
přidal také k tomu ještě i mosazný bodec a kouli
na jeho vrchní zakončení.

© Nyní jednalo se již jenom o jeho ušití. Ao
to požádali jsme spanilé královéhradecké divenky.
Já s kollegou, předčasně r. 1886 zesnulým práv
níkem Josefem Nečesaným, zašli jsme jako depu
tace ke slečně Kristlové, která tehdy řídila parádní
akademii královéhradeckou a vyučovala slečinky
šití a naši návštěvu očekávala, Dne 25. kvétna
1880 vyprosili jsme u ní slib, že za jejího návodu
a dozoru královéhradecké slečny nám ze přinesené
látky výletní prapor ušijí. Ovšem že jsme si ochotu
a účast slečen těch při tom dříve předem zabez
pečili.

Výlet, jejž naše tříja pořádala, konal se od-,
poledne 17. června 1880 do svinarské dubiny a
zdařil se nejskvělejším způsobem. Úelý Hradec
se ho s námi účastnil. Prapor námi zjednaný ne
sla oktáva a sice její primus Josef Mach, nyní.
profesor gymnasia ve Králové Dvoře,

Ve třídě naší byla celá řada šikovných zpě
váků a herců, tak že za řízení přítele Antonína
Kollmanna, nyní profesora gymnasia v Uherském
Hradišti, který řídil orchestr, provedena byla pro
obecenstvo na výletě tom operetka »Král Belud
Žistanie«, v níž s nemalým zdarem vystoupili Dr.
Lad. Klumpar, nyní advokát a říšský poslanec
v Praze, Dr. Vác. Vyčítal, lékař v Kopidlně, brzy
po maturitě v. Dobrušce zesnulý Ant. Mervart,
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Jos. Kubásek, poštovní úředník v Hradci Králové,
Dr. Jos. Čížek, advokát a okresní starosta v Ná
chodě a Dr. Antonín Škrdlík, lékař na Pankráci.
Vyčítal přidal ještě potom sám několik výstupů,
jimiž publikum velice vyrážel.

O tento náš výlet zajímal se také tehdejší
královéhradecký ndp. biskup Dr. Jos. Hais, který
nám pořadatelům dal pětku s tím výslovným ur
čením, abychom si za ni dali vyvalit půlku piva.

Zkrátka výlet tento se nám podařil nad oče
kávání a k největší spokojenosti všech jeho účast
níků.

Poslední výlet, jehož se naše škola již jako
oktáva účastnila, konal se dne 30. června 188r
do lesa za Nový Hradec. Loni zjednaný výletní
prapor nesl jsem tehdy já. Avšak sotva že se na
místě pro výlet určeném rozvinul veselý jeho rej,
přihnala se mračna, spustil se lijavec, před nímž
se výletníci skryli do novohradeckých hostinců.

Zpátky táhli jsme pak k večeru po blátivé
silnici smutní! Co toho dne zmoklo všelijakých
mladistvých nadějí, co sladkých přání a tužeb, to
těžko vypovědět! Každý skoro nesl si domů zkla
mání a já zmoklý prapor, o němž, jest-li dopo
sud existuje, nebo jest-li během od té doby
uplynulého čtvrtstoletí stal se kořistí molů, nevím.

Jest-li že existuje, tož nechť našim bujarým
nástupcům na staroslavném| královéhradeckém
gymnasiu jest dlouho ještě průvodcem k veselím
a utěšením dnů mladosti radostné, Jest-li již do
sloužil, buďtež tyto řádky vzpomínkou na jeho.
vznik a služby.

* *
+
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V polovici let sedmdesátých poutuchl v Če
chách některou dobu zde panující hlučný domácí
zápas, jehož příčinou a pramenem byl spor vlastné
jenom o taktiku v českém politickém postupu.
Národ rozstoupil se ve Staročechy a Mladočechy,
jejichž tisk na sebe dorážel s horlivostí lepší véci
hodnou, než-li bylo tehdejší vzájemné se ostou
zení a podezřívání. Opakujemé jenom po vynikajících
ve sporech těch osobách, že další časy zřetelně
ukázaly, jak neměla celou pravdu strana jedna
ani druhá, |

Roku 1876 byla obrácena pozornost české
veřejnosti od malicherných a politování hodných
štvanic domácích ke sledování počátků událostí,
jež měly napotom v zápětí další uspořádání a
částečné očištění Balkánu od vlády turecké.

V polovici let sedmdesátých začalo se na
jednou v novinách psáti a všude mluviti »o ne
mocném muži«, jejž třeba z Evropy vyhnati.
»Nemocným mužem« míněno bylo "Turecko a
když r. 18760 vypuklo proti němu v Bosně a
Hercegovině povstání, skoro přes noc zapomněla
česká veřejnost na své neurovnané poměrya veške
rou svou mysl obrátila ke sledování a obdivu
junáckých skutků vůdců bosenských a hercegov
ských povstalců, kteří Turky s jataganem v ruce
přepadali a z vlastí svých vyháněli. Brzy byly po
Čechách prodávány skupiny podobizen těchto jiho
slovanských hrdinů, zasklené byly zavěšovány po
bospodách a jména jejich stávala se známější,
než-li byla jména nejzasloužilejších tichých pra
covníků českých.

- Česká vznětlivost dostupovala té míry, že se
po Čechách začala zpívati černohorským knížetem
Nikolou složená válečná píseň »Onamo, onamo«
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a že všude bujely a kvetly nadšení a sympatie
pro bojující proti Turkům Jihoslovany. České do
mácí štíření a škorpění bylo tím ochromeno ana
místě jeho. všude se šířilo vroucí slovanské vě
domí, které tím více rostlo, když r. 1876 tehdejší
srbský kníže Milán, napotom figura smutné po
věsti, vypověděl Turkům válku a když konečné r.
1877 z. jara vytáhl car Alexander II. s ruskou vá
lečnou mocí přes Dunaj osvobodit Slovanstvo ze
staletého jha tureckého.

My královéhradečtí studenti tehdy všichni
jsme jenom hořeli nadšením a vznětem pro slo=
vanskou věc.a to tím více a boroucněji, poněvadž
bylo tehdy mezi námi více než-li deset na krá
lovéhradeckém gymnasiu a na učitelském ústavě
studujících Bulharů. |

Pro její povznešení nemohli jsme ovšem že
nic více učiniti, nežli že jsme pilné četli noviny
a radovali se z toho, zejména r.1877,když Rusové

volným,- ale jistým svým tempem tlačili se přesBalkán směrem k Cařihradu.
Ale noviny bylo studentu za tehdejší doby

v Hradci velice nesnadno dostati, zejména takové,
jejichž náplň byla by s to, aby hořečnatou, po ví
tězstvích slovanské věci prahnoucí žízeň uhasila.
Já byl tehdy ještě ve věku, že v Hradci do hospod
noviny přečísti -jsem si „jíti nemohl a nesměl a
tudíž r. 1877, za ruskoturecké války, byl jsem
tomu jako kvartán nanejvýš povděčen, když tehdejší
můj spolubydlící sextán a primus Jan Seidl, nyní
děkan v Černilově, otevřel mně bezpečný útulek,
v němž jsem se mohl zpráv z balkánských bojišť
do sytosti nalokati..

Začal jsem s ním a s jeho bratrem, svým
spolužákem a primusem naší třídy, Ladislavem
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Sedlembydliti od podzimu r. 1876a zůstalijsme
napotom všichni po celý další Čas svých gymna
sijních studií v tom nejlepším přátelství, jež do
dnes neuvadlo, na bytě pohromadě.

Poněvadž jsem v kvartě snad o celé dvě
hlavy najednou vyrostl, v důvěrnosti říkali mně
bratří Seidlové »Sňůro«. Vzniklo to v důsledku
v Hradci Kramuelovou divadelní společností dá
vané frašky »Chňap, Lap, Šňůra«, kterýžto její
posledně jmenovaný hrdina, chodě na jevišti po
chůdách, měl podobně vysoké nohy, jako náhle
vyrostly mně, tak že již jako kvartán byl jsem
»nejvyšším« © žákem | celého královéhradeckého
gymnasia. |

Proto nebylo to docela nic nápadného, když
přítel Jan Seidl, třebas že byl o dvě třídy výše,
se mnou se kamarádil. Byl jsem postavou vyšší
nežli on a promluvit a pobavit se se mnou bylo
také možno. Spolkl jsem do té doby celou tehdejší
českou moderní belletrii a nic mně neušlo, co
mladého člověka může zajímati. |

Když jsem tedy r. 1877 z jara, kdy Rusové
překročili Dunaj, práhl po novinách, jak jsou Turci
poráženi,tu přítelJan Seidl,toužea dychtěstejné
jako já podrobně g spolehlivé zvědéti, co se na
Balkáné.děje, vymyslil prostředek a příležitost,
abychom si to mohli přečísti, aniž bychom o hra
decké hospody musili zavaditi. Aby nám někdo
tehdy v Hradci noviny půjčil, tak vzácných konexí
jsme neměli a rozšířený zde »Pražský Denník«
nám v této dějůplné době ovšem ani zdaleka ne
postačoval.

Jednoho květnového sobotního odpoledne
sebral mne Jan Seidl na procházku a táhli jsme
ke Plotišťům, kde zapadli jsme u kostela do
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hospody, tuším že se tam tehdy říkalo u Petrů.
V milé té hospodě nalezli jsme více, než-li jsme
hledali a nalézti doufali. Snad zde měl svou míst
nost nějaký hospodářský spolek nebo Beseda a
následkem toho visely tam zrovna dvoje denní no
viny, »Pokroka a »Národní Listy« a mimo to
»Humoristické Listy«.

sNa to sem budeme vždycky v sobotu od
poledne chodit«, pronesl přítel Jan Seidl a již
jsme oba dychtivě čtli, co se na Balkáně na bojištích
děje. ©

Tehdejší pan hostinský, vida naši chtivost
vítězství ruských, laskavě půjčil nám dokonce ještě
1 stará čísla novin, tak že jsme zde hned na po
prvé zdomácněli a potom sem skoro pravidelně
na tyto hody docházeli.

Kouříce krátké doutníky a cucajíce dvě skle
nice piva strávili jsme zde r. 1877 nad novinami
celou řadu sobotních odpolední, jež nám otvírala
slavné krvavé panorama událostí balkánských.
»Humoristické Listy« pak nás bavily svým dobí
ráním si Turka a jiných nám protivných »korporací«.
Někdy jsme si k témto vzácným požitkům popřáli
ještě také cerbulát s cibulí a octem. Stál takový
výlet do Plotišť za novinami z ruského bojiště
celý dvoušesták, ale ten jsme na oltář slovanské
vzájemnosti kladli rádi i nadšené a když mně
scházíval, přítel Jan Seidl, který dovedl groš lépe
držeti než-li já, ochotně mne založil, jsa při tom
věřitelem velice sbovívavým.

Nechtějíce své novinářské besedy prozraditi,
musili jsme se potom doma velice často přemáhati,
abychom mezery ve vědomostechz bojištěu přítele
Volánka nebo u Ladislava: Seidla nějak nápadně
nedoplňovali. Ale bohatost našebo rozhledu po
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válečném jevišti předce jenom byla patrnáa proto
přítel Ladislav Seidl jednoho dne ku konci škol
ního roku na mne důtklivé udeřil.

»Šňůro,ty chodíšs Janemněkamnanoviny!«
vytkl mně. »Jste ke mně oba falešní«! zlobil se.

Této výčitky snésti jsme nemohli a proto
Ladislav byl v tajemství našich výletů také za
svěcen a potom s nám: k Plotištům na noviny
z balkánskéhobojiště také vícekráte putoval——

Když jsme se k večeru ubírali domů, tu jsme:
s1plní utěšení a nadšení prozpěvovali »Hej Slovane«!,
»Slovan jsem a Slovan budu« a nežli jsme došlt
do Hradce, byl Turek na kaši, ač dal Rusům
hodný kus práce, než=li se jim Plevno podalo a
než-li pak Sipku přešli.

Tímto způsobem účastnil jsem se s nejbliž
šími svými přáteli studenty v Hradci velkých
událostí r. 1877, kdy car Osvoboditel mocnou
rukou Ruska zasáhl ve světové dějiny. Jiné kroužky
kamarádů sledovaly vojnu tu k novinám a zprá
vám o ní jinákým způsobem si pomáhajíce, ale
všichni jsme s nejvřelejším nadšením, jehož jest
srdce jinošské schopno, provázeli voje ruské stále,
až je Bismark na berlínském kongresu před Caři
hradem v dalším pochodu k naší největší mrzutosti
a zlobé zarazil.

Celé Čechy prožily tuto velkou slovanskou
vojnu s nejhorlivějším zápalem. Konány zde sbírky
pro raněné bosensko-hercegovské povstalce, pro
raněné Srby, v Praze slavně vítán ruský jenerál
Černajev, který vedl Srby v jejich tažení na Turka
a zpívalya hrály se všude ruská hymna »Bože,cara
chraň«a vojenskýpopěvek»OsmanpašauPlevna,
dostal kulku do stehna« a najednou jako zázrakem.
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začali jsme v Hradci všeobecně nosit: režné plá
těné ruské furážky, což nám však bylo jako ne
přípustná demonstrace mírným způsobem přátelsky
zapovězeno.

V době té také všemožně hojně odebírali
jsme srbsko-turecké a rusko turecké války týkající
se obrázkové publikace, jež v Čechách srbského
knížete a napotomního operetníoo krále Milana a
jeho dobrodružnou manželku Natalii velice zpopu
larisovaly a všude pro ně vřelé sympatie vzné
covaly. Čo všechno jsme my tehdejší mládež od
mladistvých tenkráte těchto manželů na trůné a
od jejich nešťastného synáčka Alexandra, který se
v oněch vážných válečných krvavých dobách na
rodil, pro Slovanstvo očekávali!

A zatím dočkali jsme se dne 10. června
1903 děsnétragedie v bělebradskémkonaku,vjejíž
krvi se veškeré iluse, s nimiž jsme své doby jako
jinoši k rodině Obrenovičů pohlíželi, rozplynuly
a kniha dějin za rodinou tou neslavně a smutné
sklapnuta.

Černilovský pan děkan Seidl zajisté mně
ochotně dosvědčí, že jsme spolu r. 1877 na svých

"slovanskémyšléncea budoucnosti věnovaných cestách
do Plotišť a z Plotišť docela jinak o slovanských
poměrech a jejich rozvoji na Balkáně snili, že
jsme si od oběti celými potoky prolité tehdy ruské
krve docela jiného pro Slovanstvo slibovali, než-li
čeho jsme se dnes dočkali — — |

Bismark, Milan, Natalie, potom Battenberg,
atd., zkrátka kde kdo, každý nám naše tehdejší
-snya plány, jak bude Balkán za pětadvacet let
vyhlížet, pohatil. Musím přiznati, že naše horlivé
"sledování slovanské věci a otázky, jež jsme z Plotišť
provozovali, nemělo docela toho nejmenšího vlivu,
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neboť na Balkáně jde všechno zrovna naopak,
než-li jak jsme si r. 1877 přáli a jak jsmese jako
jinoši v nadšených debatách usnášeli, žev budouc
nosti jíti má. 2..

V dobách, když jsem v Hradci Králové pře
stoupil z nižšího gymnasia na vyšší, projati jsme
byli tehdejší studenti mocným prouděním duchov
ním, jež bylo povahy národní a slovanské, Po
věstné filosofování Alfonsa Šťastného z Padařova,
proti němuž vystoupil pod pseudonymem Jana
Brázdy, sedláka ze Zlámané Lhoty, tehdejší pro
fesor budějovického biskupského semináře a na
potomní vyšehradský probošt Dr. Ant. Lenz, sle
dovali jsme z pochopitelné mladické zvědavosti a
všetečnosti také, ale pojímali jsme je ze stránky
komické a v souhlasu s celou ostatní rozumnou
veřejností měli jsme z něho špás. Svobodomysl
nosti, osvícenosti, pokroku nenacházeli jsmev pu
blikacích páně Šťastného žádných, ač člověk před
dvacátým rokem svého věku ochotné pokládá ne
omalenost za ráznost, hrubianství za hrdinství a
všechno tištěné za osvětu a pokrok. Spisy páně
Šťastného četli jsme hlavně proto, poněvadž se
proti nim mluvilo a polemisovalo. Kdyby nebyly
bývaly prohlášeny za oposici proti dosavadním
ustáleným nábledům, pochybuju, že by si jich byl
někdo vůbec všiml. Ale oposiční projevy ochotné
čtou se od každého, byť byly sebe větším nesmyslem
a zejména mládež nacházela vždycky, nachází nyní
a nacházeti bude dále zábavu a sport ve všem,

„co někoho dráždí a zlobí.
Proto když začaly všeobecnost zajímati dů.

ležitější zprávy z jihoslovanských bojišť,publikace
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pana Šťastného přestaly ihned baviti a literární
jeho působení vešlo rázem v »nevděčné« za
pomenutí.

Musím však vytknouti, že publikace pana
Alfonsa Šťastného vynikaly svou obsažností, vtipem
a poutavostí vysoko nad úroveň jim podobných
výrobků doby přítomné, tak že nynější rozmanité
jalové filosofování stojí hluboko pod vtipným
mudrováním padařovským. Proto sluší pozna
menati, že za přítomné doby jeví se v tomto
směru ohromný úpadek. Některé brožury pana
Šťastného mohly skutečně otráviti, že se jejich dů
věřivý čtenář více z otravy té neprobral, ale vše
lijaké protináboženské publikace posledních let
přivozují mladým čtenářům svým, — starších ne
mají — na některou dobu pouhou nevolnost,
která má za následek zvracení, jež se dříve nebo
později, jak se prstem na too a onoho může
ukázati, jistě dostaví a potom zase je čtenářům
jejich dobře, ano lépe, než-li nečtenářům, poně
vadž si rekonvalescenti ze své bývalé důvěřivosti
obyčejně sami dělají smích.

Duchovní proudění naší královéhradecké doby
rozněcováno a zahříváno bylo na všech stranách
tehdy vroucně plápolajícím vznětem vlasteneckým,
Láska k vlasti a k národu byla všeobecným heslem
intelligence, která česky mluvila a proto V roz
šiřování a sesilování lásky té soustředily se veškeré

"české síly, jež se především množily a mohutněly
dorůstajícím studentstvem.

Proto také studentstvo bylo tehdy nejhorli
vějším podporovatelem prostředků, jimiž se vlaste
necké a národní uvědomění šířilo a pěstovalo. Byly
to Jiteratura, divadlo a zpěv.

Zpěv pěstován pilně a dbale, tak že na krá
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lovéhradeckém gymnasiu existoval stále výtečné
studenty obsazený pěvecký sbor, jehož příslušníci
potom ve prázdninách v celých východních
Čechách s nemalými úspěchy reprodukovali, čemu
se v Hradci naučili. Sbor ten v Hradci každo
ročně skvěle veřejně prokázal výši své dovednosti,
čemuž zajisté že každý ochotně uvěří, když uve
deme, že pořadem za sebou byli jeho sbormistry
a řiditeli bývalí královéhradečtí studenti nynější
chlumecký starosta Zikmund Kozelka, známý hu
dební skladatel Bohuslav Jeremiáš, nynější řiditel
kůru v Hradci Králové Alois Mikš a nynější pro
fesor gymnasia v Uherském Hradišti a nadšený
hudebník Antonín Kollimann. Národní, české, slo=
vanské a vůbec vlastenecké písně byly hlavním
polem, jež sbor ten vzdělával a Hradec slyšel ho
přednášeti za poměrů daleko stísněnějšíeh, nežli
jsou dnešní, dokonce i ruskou hymnu, o jejíž roz
šíření po východních Čechách měl nemalé zásluhy.

Divadlo bylo námi nejenom že pilněv Hradci
navštěvováno, ale ve prázdninách také pilně ke
vlasteneckým a národním účelům hráno. A za
účelem tím vybírány byly kusy najmě jenom účely
ty také nepouzé hmotně, ale také morálně podpo
rující.
| Literatura pak měla mezi námi hotové

vmecenáše«, kteří si na všech libůstkách mladosti
ubírali, jenom aby hodně časopisů odebírali a co
nejvíce knih kupovati mohli.. |

Když r. 1876 zemřel František Palacký a
prof. Dr. Josef Kalousek počal vydávati nové vy
dání jeho »Dějin národu Českého v Čechácha na
Moravě«, odbíráno jich bylo na hradeckých školách
dobrých sto výtisků.

Modním spisovatelem českým. oné doby byl
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Vácslav Vlček, jehož nepopíratelné literární zásluhy
schválně v letech devadesátých byly a ryní jsou
umlčovány pány, kteří právě Vlčkovi měli by býti
za mnohé a mnohé vděčnými. Jeho »Osvětu« za
sníženou pro studenty cenu kolportoval pan pro
fesor Jos. Votruba. Na gymnasiu samotném roze
bráno jí bylo jistě padesáte výtisků. Avšak také
jeho »Tužby vlastenecké« byly vznětlivou pro
nás četbou a jeho román »Vavřínový věnec«,
který vyšel v rozšířeném vydání v »Libuši«, byl
tak populárním, že se o ném 1 při vyučování
mluvilo a pan katecheta Ehmer se ho při nábo
ženských hodinách vícekráte příhodně dotkl.

Zvláštním pak stupněm literární vybrouše
nosti a znamením estetického vkusu bylo čtení
spisů profesora dra Josefa Durdíka, který byl za
oněch časů studentstvem zbožňován. Nám králové
hradeckým gymnasistům byl profesor dr. Josef
Durdík osobně znám, neboť nebylo něžnějšího

své v Hradci žijící rodiče a tu pokaždé se sta
ričkým svým otcem dostavoval se v neděli na
naši. studentskou mši. Vábily ho na ni sladké
vzpomínky a vážná moudrost, jejíž byl nadšeným
tlumočníkem. | |

Vedle »Osvěty« odbírány byly z časopisů
»Lumír«, jemuž nejdříve práce Hálkovy a potom
Nerudovy mládež získávaly. Nerudova politická
satyra »Proč nebylo Rakousko r, 1849 rozbořeno«
nás přímo elektrisovala. »Světozoru« mezi student
stvem zjednal najednou neobyčejnou přízeň Alois
Jirásek, když v něm r. 1878 začal uveřejňovati
svou »Filosofskou historii«. »Světozor« do Hradce
Králové docházel v neděli dopolednea tu jsme
se rovně z kostela pro nové jeho číslo hrnuli jako
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hladoví. Z moravských časopisů odebírána byla
v Hradci olomoucká »Koleda«, a ani na bratry
Slováky jsme nezapomenuli, neboť slovenského
almanachu »Nitra« odebrali jsme r. 1876 a 1877
také slušný počet.

Z básníků po smrti Hálkově jako rakety
rychle a skvěle nesli se do výše Sv.Čecha Jaroslav
Vrchlický, kterýžto posledné jmenovaný nás svou
skvělou formou a novými a novými svazky básní
přímo ohromoval.

Z romanopisců těšili se zvláštní oblibě Alois
Šmilovský a Vácslav Beneš Třebízský, nad něž
však přímo sensačné v našem mladém studentském
mínění vynikl Ivan Klicpera svým úchvatným ro
mánem »Jindra«, jejž jsme pokládali za nejsladší
knihu, nad níž jsme plakali i plesali. Když autor
její v mladistvém věku zemřel, litovali a želeli
jsme ho více, než-li jsme želeli spisovatele Bohu
mila Havlasy, který jako ruský kyrysník r. 1878
rytířským způsobem proti "Turku vytáhl a při tom
zahynul. ©Havlasy litovali jsme také proto, že
umřel »na slámě« a ne »na poli«, když sli již pro
smrt na Kavkaz zajel.

Do těchto dob spadá počátek nakladatelské
působnosti firmy páně Ottovy, která způsobila
v tomto oboru u nás hotový převrat. Ottova
»Salonní biblioteka« začala uváděti české knihy
na trh v modernější a vkusnější podobě, než-li se dělo
dříve a proto také podniky její byly radostně vítány.

Všeobecný zájem budila tehdy mezi student
stvem Brandlova »Obrana Libušina soudu« proti
A. V. Šemberovi a v dobách těch staly se také
opětné pokusy oustálení českého pravopisu, čehož
mělo býti docíleno pomocí »Brusu«, jejž r. 1877
vydala širší komise sborem Matice. České zřízená,

8
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»Brůs« tento stal se jako učební knihou
školní a bylo nám uloženo jeho pokyny se spra
vovati, čehož zejmena náš učitel češtiny pan pro
fesor Jan Vondráček tak úzkostlivé a pilně dbal,
že nejmenší prohřešení se v úloze proti němu po
čítal za hrubou chybu, již in margine pravidelně
vytýkal poznámkou: »Viz Br. str. taata«. Proti
takové přísnosti ovšem že vznikla mu brzy tuhá
oposice a pamatuju se, že kollega Jan Josefi jednou
v ní riskoval vvšecko«.

nA si mne třebas vyženoul« povídal a pro
vedl následovní véc.

V »Bruse« uvedeny byly chybné a uznané
tvary vedle sebe tím způsobem, že mez! oimi
stálo »spr.« t. j. správně, tak že čtenář mohl si
z toho vybrati, co chtěl, byť bylo patrným, čeho
užívati se odporučuje. am

Toho se milý náš Josefi chytil a jedenkráte
sestavil dlouhou českou úlohu ze samých frasí a
tvarů, jež byly »Brusem« zavrženy a jako ne
správné uvedeny. Schválnost toho byla jasná a
proto jsme čekali, co bude následovati. Počítáno,
že z toho kouká nejméně karcer a vzákonná«
z mravů.

Ale pan profesor Vondráček vrátil Josefimu
infamní jeho elaborát docela přátelsky s lítostivou
poznámkou.

»To jsem si, Josefi, o vás nemyslil, že jste
takový jeden, že nerozumíte, co je správné a co
je chyba«, povídal mu.

V úloze pak všechny schválné nesprávné
obraty a chyby svědomitě opravil s uvedením
důvodů toho: »viz Br. str. atd.«

Tím byla oposice poražena, když pan pro
fesor Vondráček na ni nereagoval hněvem, ale
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docela klidně hříchy proti »Brusu« opravil a
podle počtu chyb odměřil známku, lapidárním
svým písmem pod úlohu namalovav: »Celkem
nedostatečně«.

V době té maturovala na hradeckém gym
nasiu jedna z nejsilnějších jeho oktáv a sice r.
1877, kdy na něm pro vysoké učení dospěli:
Karel Bauch, nyní farář v Červeném Kostelci;
Bohumil Beránek; František Černý. nyní katecheta
měšť. škol v Chocni; František Černý, nyní farář
v Rudolticích; Otto Cuda, věnoval se učitelství;
Joset Dědek (starší), nyní gymn. profesor v Praze;
Josef Dědek (mladší), zemřel jako boleslavský ka
novník v Praze; Adolf Fischer, c. k. okr. hejtman
v Jilemnici; Albert Hejzlar; Frant. Hroneš, farář
v Bohuslavicích; Frant. Chalupa, zemřel jako spi
sovatel v Praze; JUDr. Jan Jansa, nyní advokát
v Nových Benátkách; František Kohoutek, zemřel
jako úředník v Hradci Králové; Zikmund Kozelka,
starosta města Chlumce n. C.; Jan Malý, zemřel
jako profesor gymnasia v Plzni; František Mareček,
c. k. notář v Sobotce; Emanuel Němeček,kněz pravo
slavné církve v Žitomíru na Rusi; JUDr. Karel
Osthof, advokát a radní v Ustí n. L.; Adolf Paukert;
Václav Pokorný, evang. duchovní v Brně; Josef
Pršala, katecheta gymnasia v Mladé Boleslavi; Frt.
Rybyšár, fundatista ve Vilémově; Václav Skákal,
okresní hejtman v Blatné; Otakar Slavík, měst. ta
jemník v Král. Dvoře; Alois Soukup; Robert Sřřížek,
gymn. profesor v Hradci Král, resp. v Praze; MUDr.
Ladislav Šabata, nyní c. k. pluk. lékař; Jan Šťěpán,
nyní gyrn. profesor v Brně; František Tauchmann,
radbořský farář na odpočinku; JUDr. Josef Tuustk,
nyní advokát v Hradci Králové; Viktor Thal,
zemřel; JUDr. Karel Todiš, nyní rada v ministeriu
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vyučování ve Vídni; Antonín Turek, zemřel jako
profesor gymnasia v Benešové; JUDr. František
Váňa, nyní rada Hypoteční banky v Praze; Jan
Vaněk, nyní farář v Dušejově; Alois Vaško; c. k.
okr. kejtman při zemské škol. radě v Praze; Jos.
Vobořil, nyní farář ve Veltrubech; Václav Vojnar,
nyní farář ve Slavoňově; František Vykoukal,
nyní gymnasijní profesor a spisovatel v Praze;
JUDr. Albert Weingarten, advokát ve Vídni a Josef
Zátko, podplukovník auditor.

* *

(Pamáice školního rady Františka Fischera.)
Jedním z nejproslulejších, nejváženějších a

nejzasloužilejších českých středoškolských paeda
gogů a učitelů XIX. století byl na odpočinku
v Litomyšli r. 1890 zemřelý školní rada František
Fischer, druhdy profesor gymnasia královéhra
deckého.

Znamenitý a dobrý tento člověk a vzácný
učitel těšil a těší se největší úctě a nejvděčnějším
vzpomínkám u všech, kdo byli jeho žáky. [ěžiště
jeho v každém směru blahovolného působení ná
leží do Hradce Králové, kde po více než-li třicet
let na gymnasiu vyučoval přírodním vědám. Ka
talogem jeho prošly celé rodiny studujících zde
bratří a dokonce 1 otcové a synové. A pan pro
fesor Fischer měl paměť výbornou jako havran,
tak že r. 1877 sdílně vykládal našemu kollegovi
Durdíkovi, jak jeho nejstarší páni bratří počátkem
let padesátých z nerostopisu a botaniky krásné
odpovídali.

Trpělivějšího učitele nad něho nebylo. Když
žák mu něco neuměl, nebněval se, ale laskavé mu
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slíbil, že bo z toho vyzkouší ještě jednou a když
žák zase neuměl, vlídné ho vyzval, jenom aby se
ještě učil a pozval si ho buďto do bytu nebo
v neděli po kostele do školy, aby ho přezkoušel
znovu. ©

Přírodním vědám věnuje se na gymnasiu
k jejich důležitosti nepoměrně málo hodin, tak že
bylo zapotřebí svědomitosti a horlivosti panu pro
fesoru Fischerovi vlastní, aby si žáci ze předmětu
toho skutečný užitek do života odnášeli. Proto
pan profesor Fischer ve škole s časem co nej
úzkostlivěji hospodařil. Na nižším gymnasiu byl
v ohledu tom méně spořivý, ale v kvintě a v sextě
využitkoval každého okamžiku a hodiny jeho bý
valy zde obyčejně od 10 do 11 dopoledne, jež
pak přes zvonění pravidelné »několik minutek«
přetáhl, tak že bývalo často půl dvanácté, když
jsme vstali k modlení.

Obsíáhlou látku svého předmětu —hleděl
vždycky co nejpodrobněji probrati a hodiny, jež
mu v rozvrhu připadly, používal pravidelné jenom
k výkladu, jejž nejdůkladnějším a nejpodrobnějším
způsobem neunavně a trpělivé na základé boha
tých vyučovacích pomůcek přednášel,

Pří nerostopise kladl velikou váhu na kry
stalografii, tak že rád viděl, když si žáci figurky
rozmanitých krystalů sami z lepenky sestrojovali.
Na základě figurek krystalů nerostopis také zkou
šel a byl nemilé dojat, když žák ležící před níin
figurku krystalu nedovedl správně vzíti do ruky
na konečných bodech její osy a chopil se jí na
hodile a onevědecky«.

nTak se bere do ruky brambor,« prohodil
vyčítavě.

Originály nerostů dle možnosti nechal třídou
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při svém výkladu kolovati, jenom o ty, o něž se
bál, aby je někdo z nerozumu nějak nepoškodil,
dával nositi vedle lavic.

Botaniku přednášel výhradně na základě ná
zorném, při čemž mu sloužila bohatá sbírka roz
manitých obrazů a pak hlavné pečlivě a vzorně
spravovaná gymnasijní botanická zahrada,již opa
troval zvláštní zahradník, jimž byl zanašich časů
jistý Vacek. V zahradě té pan profesor Fischer
pěstoval nejrozmanitější druby vzácných rostlin,
dle nichž ve škole potom rostlinopis vykládal. Jak
jednotlivci z nás zahradu tu navštěvují, přesvéd
čoval se tím způsobem, že se tázal, ve kterých
místech ta nebo ona bylina v zahradě se nachází.
Proto byla botanická zahrada od studujících pilně
vyhledávána a když se pak koncem června měsíce
začaly v ní zapalovati třešně, tu měl zabradník
Vacek nemalé obtíže s horlivými botaniky ze se
kundy, neboť ochutnati třešní z botanické zabrady
bylo zvláštním mlsem a požitkem.

Když Vacek některého škůdlivce na třešních
lapil a panu profesoru Fischerovi k potrestání
vítězoslavně bo udal, nastal proces, který končil
pravidelně stejně. Pan profesor Fischer si totiž
Vackem mu sdělené jméno pachatelovo schválně
spletl a ve škole vyvolal docela někoho jiného.
Pomlčet o tom totiž nemohl.

»Chytil vás Vacek v zahradě na třešních ?«
ptal se pan profesor Fischer přísně.

»Nechytill« zněla ovšem odpověď.
„Vždyť jsem si to hned myslil, že Vacek

chytil nějakého kluka z ulice a ne studenta«, ra
doval se pan profesor. »Kdepak by student lezl
na cizí ovoce — — Takovému bychom pověděli!«

A bylo po soudě.
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Zkoušky z botaniky konali kvintání pravi
delně v sobotu nebo ve středu odpoledne v bo
tanické zahradě v altánku. Na stole ležela zde
hromada rozmanitých bylin, jež dával pan pro
fesor popisovati nebo lepším botanikům dle Slo
bodova klíče určovati.

Zivočichopisu vyučoval pan profesor Fischer
velice vážně a důkladně. Největší vábu kladl na
popis človéka a mnoho práce dal si s tím, aby
jeho žáci měli také alespoň ponětí o výtěžcích a
významu geologie a palaeontologie.

Ve hlavních rysech přírodních věd nevzdě
laného studenta ze svých rukou nepustil. Tak
dlouho ho s největším svým osobním sebezapře
ním volal ke zkouškám, až ho donutil, že si do
statečnou zasloužil.

Nezbednost a rozpustilství ve škole viděl
velmi nerad a nepříslušné chování neprominul
nikomu. Hlavu pro daremnost sice. neutrhl, ale
morálně pokáral každého, kdo vážnosti školy za
pomněl.

Kdyžs naší třídou probíral člověka,přinesen
před hodinou do třídy kostlivec, jemuž jeden ze
třídních vtipkařů vtiskl do ruky dlouhý slaný
rohlík. Šprýmař na okamžik někam odskočil, když
v tom do třídy vešel pan profesor Fischer, který
ihned zpozoroval, co se stalo, ale dělal, jako by
nic neviděl, což prováděl po celou bodinu, tak že
vtipkař prožil muka hrozného strachu, co nastane,
až pan profesor rohlík v ruce kostry uvidí. Ač
věc ta byla celkem komickou, předce celá třída
držela se tak, jakoby se nic nestalo, neboť každý
se bál některým způsobem ubohého vtipkaře pro
zraditi. Pan profesor Fischer pásl se na rozpacích,
jež celou třídu ovládaly, neopustil svého místa
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na katedře, jenom vykládal, jako by o ničem ne
věděl. Až na konci hodiny před modlením dal
pachatel svou lekci.

»AČ si to udělal, kdo udělal, sextána to hodné
nebylo. Může se za to stydět a po celou hodinu
ten strach, co tomu řeknu, také mu za takový
bloupý špás nestál! Komu ten rohlík patří, ať
si ho teď vezmel« nařídil.

Vtupkař, všecek zapálen, poslechl a přiznal,
že nemohl býti citelnéji potrestán.

Při vyučování pan profesor Fischer. rád
»stříkl« otázku, aby pozornost svých žáků zostřil
a bylo to také právě při probírání člověka, když

jednoho z našinců vyzval: »Tak opakujte, co jsou
to nervy?«

Vyvolaný, který psal za páně profesorova
výkladu noty, což starý pán patrně postřehl, pln
nesnází začal lapati vzduch a spustil: »Nervy
jsou střeva“ — —

»Vy leda jste takový nervl«a vyčetl mu pan
profesor, ale ihned zase pln ochoty a vlídnosti
začal svůj výklad o nervech znovu.

V sextě jsme dobrého starouška bezděčně
velice zarmoutili. Tehdejší ministr vyučováníStre
mayer zavedl na gymnasiích celou řadu novot,
z nichž jednou bylo zrušení maturity z nábožen
ství a odpuštění maturity z dějepisu a z fysiky
tém, kdo měliv septiméa v oktávěz těchto před
mětů průměrnou „známku »chvalitebně«, nebo
vvýborně«, a druhou novotou bylo zavedení půl
letní klasifikace dle tří období, čímž půlletní
zkoušky odpadly. Pan profesor Fischer doposud
zkoušíval obyčejné až na konci půlletí z celé látky.
My byli právě v sexté, když toto nařízení přišlo
a tu dobrý pán s námi ujednal, že to necháme
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při starém. Řekl, že v kvintě bude zkoušet dle
nového způsobu, ale u nás, abychom se při pro
bírání látky nemeškali, že bude zkoušet na konci
semestru. Nám bylo jedno zkoušení milejší, než-li
troje.. Ale když uplynulo šest neděl, přišel, že
předce musí v konferenci nějaké známky ohlásiti
a proto že mu nezbývá,než-li tua tam seněkoho
po něčempoptat. My tím byli překvapenia nikdo
kloudněé a ke spokojenosti zkoušejícího odpoví
dati neuměl. Pan profesor byl tím tak dojat, že
když vyvolal již asi čtvrtého žáka a ten také jen
koktal, sebral ze stolu do jedné ruky pykslu, do
druhé šátek a vyšel ven na chodbu před třídu.
Nechal za sebou otevřené dvéře a podíval se na
tabulku nad nimi.

»Myslil jsem, že jsem se zmýlile«, pronesl
chvějícím se hlasem, když se do třídy srátil. „Měl
jsem za to, že jsem zabloudil někam jinama já
jsem skutečně v sextě« — —

A po tvářích koulely se mu slzy.
Ve třídě panovalo ticho, nikdo ani nedýchal.
»No, nějak to spravime, však vy to vyna

hradíte«, odlehčil si dobrý pán po chvíli a zase
klidně přednášel dále.

Paedagogické a učitelské jebo úspěchy byly
velice skvělé, neboť nejenom že celkem. žactvo
své opatřil pro život po možnosti důkladnými vě
domostmi ze přírodních véd, ale celá řada žáků
činila jeho učitelské horlivostí a zdatnosti čest a
slávu. Profesor vídeňské university dr. Albert 1
profesor pražské university dr. Michl, oba kapacity
v chirurgii, byli jeho žáky, když jiných odbor
níků neuvádíme. Rovněž slovutný odborný, hlavně
botanický spisovatel, řiditel české realky v Olo“
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mouci František Polívka jest odchovancem pře
devším Fischerovým.

Pisatel těchto řádků těšíval se také, jako
druzí dva jeho starší bratři, obzvláštní přízní sla
rého, laskavého pána, začež se mu mohl náhodou
odvděčiti radostnou pro něho zvěstí.

Bylo to dne 4. července 1881 v deset hodin
dopoledne, když jsem byl s ústní maturitou hotov.
Pan ředitel Klumpar mně totiž najednou vlídně
řekl: »Ostatní se vám odpouští, můžete si jítl«
Já ovšem ihned sáhoval chodbami z gymnasia ven
a po schodech dolů, bera čtyři stupně najednou,
když tu proti mně po schodech vzhůru s náručí
květin bere se z botanické zahrady pan profesor
Fischer. Še! patrně do kvinty.

Vida mne chvátati, přátelsky mne. zastavil.
wTak, šťastně odbyto?«ptal se.
»Odbytol«
»Srdečně gratulujil« řekl a podával mně

»Děkuji uctivě, pane ředitelil< pronesl jsem
a již mne dobrotivý pán objímal.

»Tak ono je to už tady ?« radostně se tázal.
»Ano, právě přišel panu řediteli telegram«

— .sdělil jsem mu. Postřehl jsem totiž před
chvilkou, že pan ředitel Klumpar dostal telegram
a že panu předsedovi při maturitě dal ho čísti
a já slyšel, jak si spolu povídají, že pan profesor
Fischer jmenován jest ředitelem gymnasia v Lito
myšli, kamž se k poslednímu červenci r. 1881
z Hradce odebral. V Hradci r. 1879 vyznamenán
byl pan profesor Fischer zlatým záslužným křížem
s korunou, což jsme v gymnasiu oslavili zvláštní
akademií, k níž tehdejší oktaván Aug. Eug.
Mužík sepsal nadšený proslov. Při akademii této
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byl dobrotivý starý pán předmětem. nejvřelejších
našich ovací, jež ho pohnuly k slzám.

Pan profesor Fischer byl nízké, zavalité po
stavy, zdravím kypící tváře obrostlé měl bílým
plnovousem a přes holé temeno hlavy Česal si ze
strany dlouhé své šediny. Na krku nosíval černý
hedvábný šátek, jejž si vázal v staromodní uzel.
Oděn byl vždycky pečlivě v trvanlivé šaty, tak
že byl v každém ohledu příkladem důkladnosti a
starostlivosti. —Charakteristickým bylo také jeho
čisté, jako tisk drobné, krásně čitelné písmo.

Profesor František Fischer narodil se dne
18. listopadu 1819 ve Králové Dvoře. Otec jeho
ještě téhož roku dostal se za učitele do Hradce
Králové, tak že byl pan profesor Fischer vlastně
Hradečanem. Po odbytí gymnasijních studií, jež
konal současně s vládním radou profesorem Vá
clavem Vladivojem rytířem Tomkem pod profe
sory Václavem Klicperou a Chmelou, poslouchal
v Praze filosofii a práva, jež však opustil po
drobiv se r. 1843 konkursním zkouškám pro školy
humanitní. Čtyři leta pobyl na Přímu u velko
statkáře Riedla jako vychovatel jeho synů a r.
1847 stal se profesorem gymnasia královéhradec
kého, kde pobyl až do konce školního roku 1881.
Jako gymnasijní profesor byl také důležitě lite
rárně činným a sice tím způsobem, že sepisoval
první české učební knihy pro střední školy. Roku
1864 vydal »Nerostopis pro vyšší gymnasia« a r.
1868 +»Arithmetiku pro III. a IV. třídu nižšího
gymnasia« a r. 1870 «Arithmetiku pro [. a Il.
třídur«, kteréžto | posledně ©jmenované učebnice
dočkaly se první čČtvera a druhá patera vydání.

Gymnasium v Litomyšli řídil osm let a r.
1889 jako sedmdesátiletý stařec odebral se, po
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ctéěn titulem školního rady, na odpočinek, jehož
však dlouho neužíval, neboť již r. 1890 dne 28.
května tiše skonal a dne 30. května na to byl
slavně v Litomyšli u sv. Anny pochován, Památka
jeho žije ve vděčné paměti všech, kdo byli jeho
žáky.

Připomenutí zaslouží, že nejstarší jeho syn
p. František Fischer jest nyní profesorem na krá
lovéhradeckém gymnasiu, což jest zajímavo proto,
že rodina Fischerů, děd, otec a syn, jako učitelé
v Hradci Králové působí již skoro devadesáte let.

+ *
*

Jak bylo již na svém místě výše uvedeno, hráli
v letech sedmdesátých minulého století studující
nejvyšších tříd středních škol v Hradci Králové
jistou společenskou roli. Hlavní zřetel býval brán
k jejich účastenství při rozmanitých zábavách,
k nimž bývali přímo zváni a řiditelstva návštěvu
jejich jim dovolovala. Ze strany zvoucích spočí
vala v tom obyčejně jistá míra sobeckosti, avšak
ta nám přicházela docela vhod, neboť jsme se pod
záštitou její pravidelně pěkně vytancovali. Zvaní
nás krůzným společenským schůzím mělo totiž
hlavně za účel, aby při spojenýchs nimi dýcháncích
žádná tance chtivá dáma nezůstávala sedět.

V uznání a ocenéní této dovednosti, že se
většina z nás jakž takž 1 »na parketách« pohy
bovati dovedla, dovoleno bylo studujícím nejvyš
ších tříd královéhradeckých středních škol pořádati
velké plesy, k nimž celé Hradecko ze široka da
leka vysílalo vše, co na něm tehdy rostlo nej
krásnějšího. Čistý výtéžek plesů těch obracen byl
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ve prospéch chudých studujících a pořádány bývaly
od gymnasistů i od realistů.

Pořadateli plesů studujících gymnasia bý
vali oktaváné a septimáné, jež k účeli tomu hla
sováním samy třídy volily. Zvolení pořadatelé
vyvolili si pak ze svého středu předsedu—okta
vána, místopředsedu —septimána a pokladníka.
Podmínkou k hodnosti pořadatele plesu t. č. člena
plesového výboru byla především znalost umění
tanečního. Dozor nad plesovým výborem vedl
některý z pánů profesorů. Za mých královéhra
deckých časů bývali to na gymnasiu napotomní
zemský inspektor Dr. Frant, Hejzlar a nynější řiditel
roudnického gymnasia Josef Černý, na realce pak
profesor Josef Vocásek. =

Členové plesového výboru dle osobních svých
sympatií sestoupili se ve dvojice nebo-li páry, kte
rýmž připadlo za úkol osobně na ples pozvatt
nejen Hradec Králové, ale také celé jeho nejširší
okolí. Avšak při tomto zvaní kladen byl hlavnía
nejpřednější důraz na to, aby pozváním poctění
především předem zaplatili vstupné, při čemž se
dobročinnosti meze nekladly. K docílení toho bylo
zapotřebí značné míry obratnosti a vytrvalosti,
aby zvoucí zvané zastihli osobně doma a aby je
dovedli přivésti v náladu, která kapsu rozepjala.

V ohledu tom byl jsem jako oktaván neoby
čejně šťastný. Se svým kumpánem, tehdy septi
mánem a nyní farářem ve Křinci Janem Koppou,
vyzvali jsme peněz jako želez! V Hradci bylo
nám uloženo zváti v části města, v níž stojí ka
novnické residence, tak že při způsobném vystu“
pování v této obzvláště závažné hradecké čtvrti
pšenice nám hojné kvetla a potom jsme vyjeli po
zvati města Jaroměř a Josefov, odkudž jsme také
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bohatý úděl přivezli. Zváti »po venkové« nebylo
tak snadné, jako zváti v Hradci a proto úloze
své dostáli jsme s přítelem Koppou velice slavně,
když jsme v Jaroměři a v Josefově překvapující
částku vyzvali. Tajemstvím tohoto našeho úspěchu
bylo, že jsme oba Josefov a Jaroměř osobně znali.
"„Mluvnice« měli jsme ovšem že s sebou dobré.

Plesy, v jejichž výborech naše třída zasedala,
vynesly r. 1880 celkem 3or zl. a r. 1881 dokonce
356 zl. Pořádány byly v největším tehdy králové.
hradeckém sále na Janském náměstí v domé, kde
mělo své místnosti důstojnické kasino.

Tanec, při vojenské hudbě, zahajoval před
seda výboru s »královnou plesu«, kterýžto zvyk
jsme my jako oktavání odstranili tím, že ples
zahájen byl čtverylkou, aby »královnami« mohly
býti účastnice všechny. Sešla a sjela se nám k nému
z Hradce 1 okolí všechna elita a plesy ty zajisté
že jsou nejlíbeznějšími vzpomínkami všech mla
dičkých jejich účastníků. Tančilo se schutí a s nad
šením až do bílého rána. Před půlnoční přestáv
kou vyvolána byla »sóla« tančícím pánům profe
sorům, čehož po čtyři leta, po která jsem náš gy
mnasijní ples navštěvoval, vždycky rád používal
pan profesor Jakub Hron, který tuto studentskou
slavnost nikdy nevynechal a hlavné v plném roz
voji vděků a květu života nacházející se garde=
dámy horlivě a dvorně prováděl. K »sólům« tém
hrán býval volnější, plavný valčík, při němž pak
pan profesor Hron dovedné »landrišovým« tempem
po zrcadlově lesknoucích se parketách za všeobecné
pozoroosti svou objemnější tanečnici s úsměvem
roztáčel, až za ním šosy dlouhého jeho »kaiserroku«
poletovaly. Po půlnoční přestávce zahájen byl
další tanec slaďounkou »volenkou«, která trvávala
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neobyčejně dlouho a předce se stalo, že mnohý
po jejím skončení zklamán a »nešťasten« taneční
sál opustil a uchýlil se stranou, aby žal svůj nad
tím, že naň »Ona« zapomněla, v pivé utopil — —
Šťastnějšími ovšem byli ti, kdo měli na bále své
sedmnácti a osmnáctileté vstaré« — -——Takové
párky byly nejvytrvalejšími tanečníky, dodržely
na plesu až do konce a znám několik případů, že
potom po dlouhých a dlouhých letech spolu ko
nečně1 předoltářpoklekly——Ovšemževíceta
kových párků před oltář spolu nepokleklo, což ovšem
na prožité sladké poesii studentské lásky nic ne
změnilo, neboť milé vzpomínky z ní zbyly ve
stejné míře zajisté že stranám oběma. |

Po plesu býval obyčejně »rektorský den«.
Pan ředitel Klumpar dával totiž celému gymnasiu
prázdno a proto se na ples těšili také 1 primáni.

Výcvik v tanci přinášívali jsme si většinou
již ze svých domovů. Za oněch dob o prázdni
nách studenti českým královstvím hýbali, pořáda
jíce rozmanité zábavy a merendy k různým vlaste
neckým účelům, ve kteréžto snaze je celá veřejnost
ochotně podporovala. Při takových příležitostech
se mladší učili tanci od starších a v Hradci se
potom u tanečního mistra v umění tom docvičČovali.

V letech, o nichž zde mluvíme, bývalv Hradci
Králové tanečním mistrem jistý Mrštík, rodem
Moravan od Hustopeče. Byl to již starý, více než
šedesátiletý pán, nízké postavy, tlustý a srdečný
člověk, který »cvičíval« se svou manželkou, která
mu však v polovici let sedmdesátých umřela, tak
že potom ovvyučovale sám. Ale pořád na ni
tesklivé vzpomínal, stále mu scházela, aby vzala
toho nebo onoho mládence, jemuž se nohy pletly,
k tanci a naučila ho poskakovat podle taktu.
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Chrám Mrštíkovy Terpsychory nacházíval se
v zadním sálku při hostinci »u modré hvězdy« a
naší obzvláštní oblibé tešívaly se v něm »prodlou
žené taneční hodiny«, jež bývaly vlastně jakýmisi
věnečky, při nichž se odrůstající mládež pro spo
lečenský život připravovala.

Když byla prodlouženů, obyčejně v sobotu
odbývaná hodina skončena a matinky nám taneč
nice odvedly domů, sesedli jsme se za stoly a
zopakovali jsme si potom národní písně, při čemž
sbormistry bývali Rudolf Nechvíle, nyní poštmistr
v Hlubočepech u Prahy a JUDr. Josef Čížek,
advokát v Náchodě, se kterýmžto posledním jsme
si nikdy neopomenuli zazpívati své zamilované
staročeské »Kdyby mně tak strejčku bylo, tak jako
je vám« a »Skobylou nejsou žádné špásy, s kobylou
není nica.

Páni profesoři nám tyto zábavy rádi přáli.
Jedno oko přimhouřili a na druhé dal pěst. Po
něvadž nedocházely žádné vážné žaloby, nebyli
jsme tedy nikdy k vůli nim okřiknuti.

Avšak někteří ze spolužáků vzdor tomu ne
odvážili se risikovat, aby si v Hradci do zvůle
zatancovali. Měli strach, že by jim to ve škole
škodilo a tak se stalo, že jsme měli takového
jednoho úzkostlivce mezi sebou, aniž jsme tušili,
že je to vlastně náruživý tanečník, který byl s to
noční nepohodou tábnouti za muzikou třebas kolik
hodin cesty do okolí, ale v Hradci se proskočit,
to se bál a ani se nikomu z nás nepochlubil, jak
rád tancuje.

„Snad to byl jediný jeho sport a jediné utěšení
života, že se za větrem vytancoval. Ale překvapilo
nás nanejvýš, když jsme mu na to jeho tajemství
náhodou padli.
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Bylo to jedné neděle na podzim r. 1880.
Odpoledne vyrazil jsem s. několika kamarády
z města na venkov směrem za Kukleny, Kde jsme
tehdáž všude bloudili, již ani nevím, ale časný
večer chytil nás ještě daleko mimo domov. Docela
nic nás to nemrzelo a to tím méné, když jsme
jž hodně za tmy dorazili do Plačic a ke svému
nejpříjemnějšímu překvapení jsme shledali, že je
zde posvícení, jež ihned jsme šli do hospody.
k muzice pomoci oslavit.

Hospoda byla plná, jako by Ji nabil. Krásného
mladého lidu zdejší silné, zdravé rasy bylo tu
kolik set osob a v kole při muzice nebylo ani
hnutí. Tančící se jen vlnili. Zápach mladých, roz
jařených tél smíšen s vůní máty, bazalky, božího
dřevce a balšánu, z nichž měla děvčata uvité ky
tičky, plnil místnost a až omamoval. Chtěli jsme
si dát nalejt piva a pak jíti zase dále, když tu
jeden z kamarádů dá se do hlasitého smíchu a
ukazuje nám do kola, kde jsme ke svému pře
kvapení a úžasu viděli se statečnou dívčinou v ná
ručí točit se milého kolegu Josefa Novotného, ve
třídé vůbec Pepounkem zvaného.

Josef Novotný, rodem z Bašnic u Hořic, byl
* nás ve třídě nejstarší, tichý, klidný, dobrý člo
íček, o němž jsme se domnívali, že na světé

nemá o nic jiného žádného zájmu, než-li o školu.
my ho tady najednou nalezli v kole u posví

censké muziky, ač nikdy slovem neprozradil, že
si rád zatancuje. lichá voda!

»Počkej, tebe přeženemel!« zasmáli jsme se.
Odstoupili jsme z místnosti a jednomu z Čt

perných zdejších junáků jsme stručně pověděli,
o co běží. Ten ihned pochopil, že běží o švandu
a když muzika přestala hbráti a Pepounek všechen

9
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zpocen a rozplameněn své statečné tanečnici néco
s blaženým úsměvem vykládal, přistoupil k němu
a přátelsky mu dle našeho návodu pošeptal: »Pane
študent, utečou, je tady z Hradce pan katechetal«

Do Pepounka jako když střelí. Za minutku
byl v prachu a zmizel, tak že jsme mu nemohli
povědět a vysvětlit, že jsme ho jen kolegiálné
postrašili. Opuštěné od něho tanečnice jsme se pak
ujali sami a čtvernásobně jí Pepounka nahradili.

Když z posvícení zahnaný přišel nazítří do
školy, začali jsme s ním, co dělal včera. On docela
vážně vykládal, co mu dal dějepis za dření, že
prý od poledne až do půlnoci nad ním seděl. To
bylo pro nás moc, tak že dva z kamarádů najednou
ústy začali napodobiti hraní na plechové nástroje
a hudli melodii písně, kterou Pepounek včera
v Plačicích poslední tancoval.

Do této chvíle vážný a jako ustaraný Pepounek
se tomu radostně zasmál. Poznal, jak se dal na
pálit.

»Vy chaso nezbedná a já poměl tolik strachu,
jest- mne přece jen v kole nezahlédl!« zvolal
vesele a nám se při tom zdálo, že slyšíme, jak
mu s rachotem padá se srdce těžký kámen obav,
že ho pan katecheta v Plačicích u muziky viděl.

Nehnéval se proto na nás a býval 1 rád,
když mu potom kolegové »plačickou« Častěji za
hráli. Ale mne to mrzívá doposud, když na to
vzpomenu, proč jsme milému a dobrému Pepoun
koví plačické posvícení kazili — — —

Druhý rok po maturitě, připravuje se jako
právník k první státní zkoušce, tiše doma zemřel
a proto neměl příležitosti, aby si.vynahradil, o co
jsme ho připravili. A on tolik rád tancovall
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Pokorným vyznáním a upřímnou lítostí toho,
co jsme Pepounkoví v Plačicích vyvedli, jsem
svému svědomí značně odlehčil — —

* *
»

Již vícekráte jsem o to zavadil, že studenti
v letech sedmdesátých v Hradci Králové chodívali
do hospod. Přistupuje k této stránce svých vzpo
mínek, musím předem s nejrozhodnější určitostí
poznamenati, že nás do téch hospod žádnýz pánů
profesorů neposílal, ale za celý čas svých studií
na vyšším gymnasiu nedovedu se pamatovati na
případ, že by pro návštěvu slušných hospod byl
některý studentv Hradci disciplinárně stihán, Pro
fesoři O »hospodářství« svých žáků dosti podrobně
věděli, avšak když tu a tam zabéhlo přes trpitelné
meze, zavolán byl jednotlivec stranou ad audien
dum Verbum, dovědě! se, čeho bylo potřeba a
tím bývala tato choulostivá záležitost moudře vy
řízena. Nepomohlo-li to, byl dán pokyn pantátovi,
aby si to se synem spravil sám. Ovšem že v ta=
kových případech přijíždívaly do Hradce na místě
pantátů obyčejně maminky. Avšak nevím ani
o jednom případě, že by byl za mých časů v Hradci
některý student kvůli tomu, že zabloudil do bospody,
do karceru zavřen, anebo dokonce vyloučením
ničen. Bylo-li zakročení nutným, spravilo se to
docelapřátelsky.

Že profesorský sbor mimoškolský život náš
pilně sledoval a podrobnosti o jednotlivcích věděl,
nasvědčuje to, že i jinak na slovo, neřku-li na
výčitku opatrný a skoupý náš vážený učitel děje
pisu Jan Bohuslav Miltner uměl se o záležitosti
této špičatě rozhovořiti. Stalo se totiž, že jeden
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milý náš kolega ve kterési hospodě vypomohlpři
»Šnipšnapšnorum« a asi třetí den na tosi ho pro
fesor Miltner podal.

Probírali jsme počátek nového věku. Pro
fesor Miltner dotčeného našince prvního si vytáhl
a začal s ním probírati kolonialní historii Špa
nělska. Při tom však nechal dějin a pustil se do
zeměpisu Ameriky, čímž zkoušeného překvapil tak,
že u mapy zrovna mnoho toho nevěděl. Když
vázl, profesor Miltner se usmál a elegantné boda
vým svým způsobem prohodil: »Já vás dle do
slechu pokládal za většího milovníka a znatelé
kartografie«.

Káraný pochopil ovšem, o co běží, a my
ostatní vzali siz toho výstražný příklad, čímž byla
záležitost tato spravena.

Nejslavnější hradecké hospody za oněch časů
bývaly »u beránka«, vu černého koně«, »u modré
bvězdy«, vu Opatrnýcha, vu Ivaa, nu Vacků«,
su Vachků«, nu zeleného stromu«, »u české ko
runy«, »u Becků« atd. Možná, že jsem některou
vynechal, poněvadž studentskými hospodami bývaly
nejvíce hostince vu Becků«, »u české koruny«,
»u zeleného stromu« a »u Ivae«. Na ostatní jsem
se díval jenom z venku a proto jsem na některou
snad docela zapomněl.

»U české koruny« býval ve druhé polovici
let sedmdesátých hostinským p. Strnad, který ode
bíral mnobo novin, tak že jsme sem chodili vlastné
čísti. »U zeleného stromu« byl zájezdní hostinec
a hostinským byl zde p. Urner, který míval roz
sáhlé styky s venkovem. Proto se sem dalo stu.
dentům dobře chodit z toho důvodu, že měl každý
pro případ potřeby výmluvu, že tam seděl se
strýčkem,s panem učitelem vod nás« atd. »U Ivar
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scházela se veselá společnost,jíž hrával stařec více
mně nepovědomého jména na harfu, přednášeje
při tom staré čtverácké popěvky, což nás za ním
lákávalo. Avšak nejhlučnější a skoro výhradně stu
dentskou hospodou býval hostinec »u Becků«, kde
se tehdy říkávalo su nosuc.

Hostinským zde byl od polovice let sedm
desátých stařičký pan Uhlíř, jedna z nejpopulár
nějších osobností královéhradeckých. Pan Uhlíř
míval dříve hostinec »u české koruny«, který po
stoupil synovi, jenž však záhy zemřel. Pan Uhlíř
odstěhoval se někam na venek na odpočinek, ale
odpočívati dlouho nevydržel. Zpátkv nemohl, neboť
dřívější jeho hostinec zatím ujal p. Strnad, proto
najal st hospodu vu Becků«, kteráv několika mě
sících kvetla nádherně tak jako slunečnice.

Pan Uhlíř měl od »koruny« pověst výbor
ného hostinského a zejmena přítele studentů, tak
že tyto tradice byly ihned navázány a pan Uhlíř
měl 1 »u Becků« pořád plno. Hospody hleděl si
co nejdbaleji, závodě v tom se svou paní, která
stále seděla ve stolici u výčepu a s vlídností,

která odkvétající, patrně druhdy nanejvýš spamlou
její tvář obestírala, každého vítala.

V hostinské místnosti bývalo každodenné
večer živo. Hosty byli zde největším dílem stu
denti, z nichž jedni četli noviny a jiní hráli biliar.
Utraty nenasekali nikdy veliké, neboť se pilo oby
čejné jenom ze třetinek. Obsluhu obstarával
sklepník Václav, mládenec tehdy dorůstající k od
vodu a v pádu potřeby prázdné skleničky po jedné
odnášel také někdy pan Uhlíř, který stále po
hospůdce dohlížel.

Byl to silný staroch, prostřední postavy,
v zádech tehdy již se chýlící. Na hlavě nosil ku
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Jatou sametovou čepičku s třapcem ze zlatých
třásní a vyholená, vrásčitá tvář jeho,z níž vynikal
velikánský nos, stále se přívětivě a čtverácky
usmívala.

Z neobyčejně velikého svého nosu dělával
si pan Uhlíř sám smích a docela nic se proto
nehoršil, že se jeho hospodě všeobecně říkávalo
WU DnosUu«,

Stalo se Častokráte, že ho někdo oslovil:
»Pane« — ale vzpamatovav se, že má pan hostinský
přírmění, jež však všeobecně známo nebylo, zarazí
se — —

A tu pan Uhlíř mu pomohl z rozpaků dodav
vesele; »—= Nos!« A čtverácky se dále tázal:
»Mohbu posloužit šňupečkém ?«

S nabízením šňupečku míval však pan Uhlíř
nesnáze. Musil dávati veliký pozor, aby mu stu.
denti nevytábli z kapsy stříbrnou, zvící malého
kufříčku velikou pykslu. Z toho bývala potom
švanda, již si dal pan Uhlíř ochotně líbiti, neboť
skončila obyčejně celkem nevinně. Avšak když
byla koncem let sedmdesátých v Hradci zřízena
obecní zastavárna, tu špásy s pykslou přicházely
panu Uhlířovi draho. Stalo se mu totiž vícekráte,
že mu večer pyksla zmizela a druhého dne došel
ho zástavní lístek, se kterým musil potom Václav
do zastavárny pykslu vyplatit. Pan Uhlíř se na
takovéto žerty, třebus že peníze za zastavenou
pykslu byly obráceny k nějakému šlechetnému
účeli, zlobíval, až konečně učinil jim přítrž tím,
že si koupil za Čtyrák pykslu březovou s řemín
kem na víčku a měl pokoj.

Ale zastavárnu odsuzoval a prohlašoval za
zkézu mladého lidu, v čemž měl jistou míru
pravdy.
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Nově zřízenou zastavárnu studentstvo uvítalo
jako zlatodol, Z něbož bez uvážení a rozumu
čerpalo tak, že dokonce byly v ní vedle šatstva
zastavovány 1 housle, jichž se v zastavárně sešel
brzy tak imposantní počet, že správa její na to
upozornila ředitelstvo učitelského ústavu, jehož
kandidáti měli za povinnost vlastní housle míti.
Důsledkem upozornění toho bylo, že jednou do
poledne bylo kandidátům nařízeno, aby každý
z nich odpoledne přinesl do školy své housle.
Jinak se totiž nedalo kontrolovati, komu bousle
scházejí, neboť si je k vyučovacím hodinám vzá
jemně půjčovali.

Z nařízení toho vznikl mezi kandidáty
ohromný poplach, neboť veliký počet z nich měl
své bousle skutečně zastavené. Když jsme se to,
jdouce ze školy, dověděli, ihned jsme kandidátům
spěchali s pomocí. Kde kdo housle měl, nebo
o nich věděl, každý jim je ochotné půjčil nebo
obstaral a zejména z Borromaea dostalo se jim
takového přispění, že odpoledne při prohlídce ne
scházel nástroj ten kandidátu žádnému.

Uvádím zde případ ten nikoliv jako nějakou
podařenou příhodu, ale vzpomínám na ni jako
na jeden ze stínů, jejž zastavárna v Hradci do
studentského života vrhla, neboť poskytla příležitost
mnobému, že v mladické nerozvážnosti dělal zby
tečné dluhy.

Ze na ni pan Uhlíř nedržel, měl pravdu,
třebas že jest u hostinského takové stanovisko
neobcbodním. Ale pan Uhlíř takový byl, že stu
denty k utrácení nesváděl a sám na dluh nikomu
nenalejval.

»Kdo nemá peníze, ať sedí domal« říkával
V zimních měsících v sobotu obyčejně stro.
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jíval vepřové hody. Bývaly u ného k dostání dobré
a laciné jitrničky se křenem.

»Však jsme dnes zabili prasátko jako dru
žičku bezounké«, říkával, když st někdo dobrotu ©
jitrničky liboval.

Hospodu držel jenom spíše pro ukrácení
chvíle a že byl tomu zvyklý. U studentstva byl
obecně oblíben, třebas že žádných výstředností
nebo nestřídmosti netrpíval, tak ze na něho kažjý
jeho bývalý host rád vzpomene.

V dobách onéch skomíraly v Hradci ještě
„klicperovské tradice«, jsouce šířeny a udržovány
několika stařičkými pamětníky dob, kdy zde
Klicpera jako profesor působil a společenského
života se účastnil. V důsledku tradicí téch se hlavné
špády v Hradci brávaly a denárskému esu říkalo
se vůbec »klicpera«.

S vášní sbíral jsem všelijaké zkázky o Klic
perovi a největší lítost mně působilo, že hospoda
vv tunelu«, kam Klicpera své doby se svými přátely
denně na besedu docházel, byla mné nepřístupnou,
abychsi její místnosti mobl prohlédnouti. Hospoda
ta náležela totiž tehdy mezi místnosti, jež navště
vovali hlavně k vůli ženské obsluze vojáci. Ne
zbylo mně, než-li spokojiti se s vypravováním a
představou, jaký život v ní druhdy za Klicpery
panoval.

Dověděl jsem se, že zde Klicpera se společ
ností starých, ryzích Hradečanů pravidelně k ve
čeru podle známých pravidel bulku hrával a jak
delikátní společnost to bývala, svědčí, že nikdo
z pánů těch v hospůdce »v tunelu« nekouřil proto,
poněvadž tehdejší tamní paní hostinská toho ne
trpěla, nemohouc tabákového kouře snésti a cítili.

Na venkov. zacházeli jsme si do bospod
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zřídka schválné, a když se tak stalo, stavili jsme
se nejčastěji v Novém Hradci su Jelínků«, neboť
hostinský pan Jelínek byl obzvláště inteligentní
muž, který v hostinci svém soustředil v neděli
nejvybranější hradeckou společnost. Jako oktaván
býval jsem tam Často a to obyčejné s městským
úředníkem Ottou Kapounem, jemným mladým
mužem a nadšeným vlastencem, s nímž jsem se

spřátelil. Ušlechtilý ten člověk však počátkem let

»U Jelínků« sedal jsem také s bývalým pro
fesorem hradeckého gymnasia Kristianem Stefanem,
který za to, že jako poslanec podepsal deklaraci,
byl ze státní služby propuštěn. Král. věnné město
Hradec Králové nahradilo mu to tím, že jej zvolilo
za ředitele své měšťanské dívčí školy. Starý, vlídný
pán rád si ve krubu mládeže pahovořil a o roce
osmačtyřicátém popovídal.

Jedenkráte v neděli. zastal jsem »u Jelínků«
také starého pana Durdíka s dvěma syny a sice
s nejstarším Josefem, universitním profesorem a
s nejmladším, naším kolegou Václavem. Pan pro
fesor Dr. Jos. Durdík pozval mne laskavě do své
společnosti a pak ke své zábavě ze mne a bratra
svého Václava tahal oktavánské rozumy. | Avšak
jeho vlídnost a laskavost, s jakou se při tom
choval, zasluhuje největšího uznání, neboť při tom
nespořil hojným poučováním a vzácnými výklady.

Do Hradce šli jsme k večeru společně. Když
jsme došli před moravskou branou na most zvaný
>skobyla«,pan profesor Durdík se zastavil, obrátil
se směrem k pevnostní, o samotě v těchto místech
v lukách stojící »flošně« a vyzval mne, abych

v jejím směru hodně hlasitě vykřikl: nU nás, jderáz na rázl«
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Nevěděl jsem, proč mám tak učiniti. Avšak
vyzvání jsem uposlechl. Za vteřinku po vykřiknutí
refrainu Riegrovy vkovářské« ozvalo se od flošny:
»U nás, jde ráz na ráz«, jako nejčistší ozvěna.

Překvapilo mne to, neboť jsem o ozvěně té
dosud nevěděl a rychle jsem dodal: »rána na ránu
jako brom dopadá!l« Když toozvěnou doznělo,
starý pan Durdík trpce prohodil: »Jenom že po
řád do násl«

»Bohužel«, odtušil na to pan profesor Durdík.
»A ani tahle generace tomu ještě nezabrání«, řekl
poukázav na bratra Václava a na mne. »V politice
jest třeba obecné vytrvalosti a osobního sebeza
pření l« dodal, »Ve stínu dědem vštípeného stromu
hovívá si teprve vnukl«

> *
>k

Když jsem tak do hradeckých hospod a osob
ností vzpomínkami svými zabrousil a laskaví čte=
náři mne vlídně při tom doprovázeli, snad jim
nebude nepříjemno, když při tom ještě chvilku
zůstaneme. Dovedl bych je ze srdce rád na Janské
náměstí do tehdejší Tobischovy vinárny, ale o té
nemohu nic více vypravovati, než-li že v Hradci
bývala, že se tam prý prodávalo výtečné víno, že
vinárník pan Tobisch na počátku let osmdesátých
umřel a vinárnu tu po něm převzal pan Puchwein
z Rychnova, Já totiž v ní jaktěživ osobně nebyl
a musím se tedy omeziti pouze na to, že jsem
o její slávě jenom slýchal a sám na vinárnu tu
vzpomínati nemohu. Proto laskavé své čtenáře
vníani ke vzpomínce usaditi nemohu, ač bych rád
a oni by se zajisté nevzpouzeli.

Začnu tedy jinak. Když jsem jako dozráva
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jící gymnasista ráno. z Malého náměstí táhl do
školy, pravidelné jsem se vokolí Pospíšilova knih-.
kupectví poblíže vmáselné podsíně« setkával s panem
Liškou, pravovárečným měšťanem,protože byl maji
telem domu na Velkém náměstí. Patroloval zde
v leté v zimě skoro celý den, zastavuje se se
svými známými, mezi něž měl jsem tu čest býti
zařaděn.

Byl to kulatý pán prostřední postavy, vkusné
oblečený, brunatné tváře s krátkým prošedivělým
plnovousem. Každého známého uctivě pozdravoval
poklonou, pří níž pravou nohu nadzvedl a klo
bouk smekl okázalou čtvrtinou kruhu. Když pršelo,
chodíval pod deštníkem a když bylo krásně, no
síval Spaněhelku s bílým košťěným držadlem.

»Co je nového'« ptával se pravidelně při
setkání seseznámýma s největším účastenstvím, chví
Jemi se zastavuje, poslouchal, co mu známý sděluje.
Když mu známý nic nového pověděti nemohl,
vypravoval on sám, co prvé nového slyšel. Pan
Liška do doby, pokud nebyl v Hradci zaražen
»Polaban« jako místní noviny, takové | noviny
jaksi zastupoval a hleděl nahraditi. Zaměstnáním
byl soukromník, žijící z kapitálu a proto mohl
sebe 1 své známé tímto způsobem baviti a sve
řejné mínění« representovati.

Znal se skoro s celým Hradcem a promluvil
s ním rád každý. Ze by někomu ublížil rebo
někoho tupil, o tom nevím, ale já mu dal sám
do referátu »několik novin«, jež byly původně
jenom naším zbožným studentským přáním a pan
Liška je prostředkem svých styků, ovšem netuše,
že vydává ideály za fakta, dovedl k uskutečnéní
skutečnému.

Zastavovali jsme se spolu ráno. každodenně



— 140 —

a více jsem od něho zvěděl, než-li jsem mu po
věděl. Mimo mne stýkal se ze studentů také
s kolegou. Satrapou, na něhož však potom ne
držel, poněvadž mu Satrapa svěřil zprávy a no
viny tak pochybné jakosti, že se pro né panu
Liškovi někteří páni vysmáli.

Když jsme k polednímu vyšli. ze školy,
stával na náměstí před gymnasiem stařičký listonoš
Pan Šubrt, někdy společně se svou chotí, stařen
kou to, která česky mluviti neumělaa odevzdával
nám došlé dopisy, vyvolávaje jména adresátů.
Listonoš Šubrt byl veselé, bodré povahy a dobrý
člověk. Koncem let sedmdesátých odešel na od

počinek a místo jeho převzal pan Kašpar, rovněž
ochotný a srdečný muž, který byl s to stu
denta s došlými penězi nebo poukázkou na zásilku
třebas hodinu hledat, Když nemohl sám, poslal
svou paní. Musím se mu za tuto ochotu touto
vzpomínkou odvděčit, neboť také mně odpoledne
poštou došlé ovoce, nebo jitrnice a podobné věci
nikdy přes noc na poště ležeti nenechal. Hledal
mne, až mne třebas »u nosu« našel.

Královéhradeckou poštu, jež se nacházela na
Malém náměstí, spravovali tehdy dědiční pošt
mistři páni bratří Kaldararové, s nimiž jsem byl
také osobně dobře znám.

Za pěkných letních dnů sedala na schodech
u marianské sochy na Velkém náměstí starší
ženština velké postavy. Byl to nějaký tichý blá
zínek. Mlčky hleděla před sebe a vydržela tak
civěti několik hodin.

Pro papír a pro školní potřeby chodili jsme
na podsíň ku knihaři panu Součkovi, jehož syn
Jindřich byl naším spolužákem, nebo k paní Fing
rové. Knihkupectví bradecká nacházela se tehdy
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jedno v rukou rodiny Pospíšilovy a druhé po
zemřelém knihkupci Hejcmanovíi zakoupil si pan
Tolman.

Ctibodnou a slavnou královéhradeckou im
pres: Pospíšilovskou a spojené s ním knihkupec
tví vedl v letech sedmdesátých syn věhlasného
českého nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila, La
dislav Pospíšil, starší již pán vysoké postavy.
Od něho závod ten převzal na sklonku let sedm
desátých syn jeho Jan Pospíšil, vzácný, vážný a
spanilomyslný člověk, jehož pro Hradec Králové
škoda, že tak náhle a smutně svou pozemskou
pouť skončil.

Denními navštěvovateli královéhradeckého
korsa na Velkém náměstí nebo za dešuvé povětr

nosti na velké podsíni bývala trojice tehdejších
hradeckých fionů a šviháků Dnes, po pětadvaceti
letech si zajisté všichni ti pánové rádi někde sednou
v době, kdy druhdy parádívali Hradec.

Chodívali obyčejné pospolu P. Stanislav Edgar
Červený, nyní společník světové firmy V. Červený
a synové, pan Julius Russ, dnes radní v Hradci
Králové a pan Vojta Gótschner, spolumajitel knih
tiskárny, o jehož pozdějších osudech nevím. Všichni
tři bývali také horlivým: divadelními ochotníky
a Český společenský ruch v Hradci Králové se
tehdy kelem nich točíval. V obledu tom vedl
hlavní slovo pan Stanislav Červený, s nímž jsem
ve stálých přátelských stycích až do dnešních
dnů zůstal a zajisté že si je do posledních svých
časů dochováme. Již jako student jsem velice rád
v jeho miléspolečnosti pobýval a bylo mné velikým
Potěšením, když mne k sobě na procházce na ná
městí přibral a o svých cestách Evropou dovedně
a poutavě vypravoval.
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Proto pokládal jsem za svou povinnost, když
se r. 1882 v Praze první sokolský slet na oslavu
dvacetiletého trvání založení vSokola« odbýval,
jíti na nádraží, počítaje bezpečně, že Stanislav
Červený k němu s četou hradeckých sokolů jistě
přijede. V sobotu dne 17. Června jsem se za tou
příčinou na severozápadní nádraží v Praze, přes
to, že jsem byl tehdy na vojně, k odpolednímu
hradeckému vlaku vypravil a očekávání mé mne
nesklamalo. Stanislav Červený jako náčelník s ce
lým rojem známých z vlaku skutečně vystoupil.
Krátce jsme“ se pozdravili a on pak před nádra
žím jal se sokoly šikovati a v čelo jejich postavil
šest trubačů. Za hradeckou řadily se ihned jednoty
jiné a v několika minutách dal se takto improvi
sovaný sokolský průvod na Stanislavův rázný povel
na pochod.

TVrubači nasadili své nástroje a na Poříčské
třídě ke všeobecnému překvapení zavzněla mistrné
troubená směs z českých národních písní. Obe
censtvo na nevídané tehdy takové divadlo s údivem
pohlíželo, stavělo se po ulicích a velká část jeho
obklopila sokolský průvod a s jeho neobyčejnou
hudbou valila se po Příkopech k Václavskému
náměstí. Stanislav Červený, spanilý, mladý muž,
jemuž na rusých bujných kudrnatých vlasech so
kolská čapka koketně seděla, kráčel v čele;

Táhl jsem ovšem že s sebou. Šli jsme st/le
bez závady a ve větším množství. Až na Václav
ském náměstí postavil se sokolům v cestu starý
mrzutý policajt a průvod zastavil. V obecenstvu
nastalo napjetí, co bude. Stanislav Červený tázal
se svým jasným hlasem policajta, čehosi přeje.
Nevědělo se, prohlásí li ve jménu zákona, áby se
do tisíců hlav počítající zástup rozešel anebo
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jest-li si jméno pana Červeného jenom do notesu
zapíše.

Policajt, nejpřísněji se tváře, spustil.
»Kdo pak vám dovolil s takovouhle muzikou

chodit 2«
»Náš král, Jeho Veličenstvo císař pánla od.

pověděl mu hlasitě Stanislav Červený.
»A v Praze také ?« ptal se policajt dále.
»V celém Českém království!l« zněla Stani

slavova rázná odpověd.
»Tak račte odpustit la vece policajt a ustoupil

z cesty.
Obecenstvo, jež výstup tento s největším

napjetím sledovalo, vypuklo rázem v bouřlivé
volání »sláva« a »na zdar«, Stanislav Červený
velel další pochod, trubači zanotovali »na prej«aa
průvod bral se za nepřetržitého hlučného pozdravo
vání obecenstva a za zpěvu lidu v před k soko
lovně.

Zpráva © tomto styku hrudeckých sokolů
s policajtem roznesla se rázem pocelé tehdejší
Praze, kde tehdy panovaly daleko krotší poměry,
než-li dnes a Stanislav Červený byl všeobecné
velebeným hrdinou dne a hradecký sokol potom
ve slavnostní neděli 18. června předmětem vše
obecné pozornosti.

Uvádím tuto episodku ve svých »Králové.
hradeckých vzpomínkách« proto, aby nevešla ve
zbytečné zapomenutí, neboť měla v Praze v zápětí,
že celou první velkou sokolskou slavnost jakoby
osvěžila a dala jí ráz jaré, čacké povahy. Dnes
zdá se býti sice jenom nepatrným výstupem, ale
r. 1882 působila jako elektrická jiskra, která českou
Prahu velice čiperně vzpružila.

Starého pána Vácslava Červeného, zakladatele
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světové firmy »V.Červený a synové«, bylo zřídkakdy
v Hradci viděti. Obyčejně, když někdy šel k večeru
do »ZŽivnostensko-čtenářské Jednoty.« Na ulici
vedl si skromně, vypadal velice zdravě, ač byl již
valné prošedivělý. Bez hole jsem ho na ulici
neviděl.

Advokáty byli v Hradci Králové „v letech
sedmdesátých Dr. Válek, Dr. Chmelenský, svn
českého básníka, dr. Srdínko a dr. Lhotský, no
tářem byl p. Batěk. Jako znamenitý obhájce vzpo
mínán byl počátkem let sedmdesátých zesnulý
advokát dr. Flanderka, Lékařskou praxi provozovali
dr. Chleborád, ir. Mucha, dr. Potoček a vojenský
nadlékař Spitzner. K nemocným volán býval také
p. Werner, absolvovaný medik a té doby starší
již úředník při komunále. Řiditelem městského
úřadu a tajemníkem městským pan Ironíček.
Pokladníkem v. záložné byl pan Santrdček. Ridi
telem v úvěrním ústavě byl pan Jan Vávra, obratný
dramatický spisovatel. Sládkem ve pravovárečném
pivovaře byl p. Znojemský. Tajemníkem okresního
zastupitelstva byl p. Hruška. Okresním hejtmanem
byl pan baron Malovec, který vycházel na pro
cházku s karabáčem v ruce v průvodu velikého
honícího psa. Berním byl pan Spurný a na gy
mnasium školné vybírati s velkým konopným
pytlíkem pod paždí přicházíval pan Vaško. K soud
nímu úřednictvu ještě přijdu při tragickém pří
padě, o němž se později zmíním šíře. Možná, že
jsem snad někoho z honorací. vynechal, což jest
pochopitelné, neboť jsem ji znal jenom od vidění.

Rameno královéhradecké spravedlnosti za
tebdejší doby representoval pan revisor Volák se
třemi policajty. Pan revisor Volák chodil jako
civil, jenom že nosil na hlavě důstojnickou čepici
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se zlatým jablíčkem a se zlatou portou. V ruce
měl vždycky silnou hůl. Často jsem si myslíval,
co by dělal, kdyby mu ji někdo z ruky vyškubl.
V zimě míval krk několikráte otočený dlouhým
vlněným -šálem, jehož konce přehazoval si dle
tehdejší mody na záda. Vousy tuším že nenosil
žádné, Uniformovaní policajti však vousatí byli.
Jeden, ten nejstarší, jmenoval se Hrádek, druhý
Růžička a jméno třetího jsem zapomněl. Růžička
býval »zlý«, ale Hrádek byl dobrák. Viděl jsem
ho několikráte o trhu nebo o jarmarce, když
se někde strhla hádka nebo pranice, jak čerstva
od jeviště afery se uklízel anebo někde do domu
se schoval, aby nemusil zakročiti a aby sl lidé
obyčejné daremný spor vyřídili sami. Byl by bez
toho dostal od obou stran vynadáno a proto ne
chtél asi nikoho pro urážku stráže přivésti na
kreminál, nebo při nejmenším na Kropáčku, kam
se tehdy výtržníci zavírali.

Ještě snad sluší vzpomenouti, že na Velkém
náměstí před kathedrálním chrámem sv. Ducha
při řadě domů, mezi nimiž stojí krajský soud,
choulíval se jednopatrový domek, postavený na
bývalém svatodušském hřbitové. V domku tom,
jenž jest již dávno zbořen, bydlíval za mých hra
deckých časů vetchý stařeček, řiditel kůru kathe
drálního chrámu p. Logvens, který míval velikou
půjčovnu knib, z níž Hradec Králové svou čte
nářskou žízeň ukájel. Já si také od pana Logvense
jako menší student šel něco vypůjčit a k jeho
odporučení přečetl jsem si román »Rocambolo
nebo Ji provaz oběšence«. Vychválil mně ho, že je
to tuze krásné.

Jest-l1 snad laskavý čtenář vzpomínku na tu
nebo onu důležitější osobu postrádá, budiž mně
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prominuto. Třebas se s ní později ještě shledá
anebo mně po tolika letech z paměti vypadla.

* *
>

Jako studující vyššího gymnasia v Hradci
Králové začal jsem s bratry Seidly a oktavánem
Václavem Dvořákem, nyní farářem v Sádku, by
dliti u pana Jana Horálka, pasíře a kostelníka
kathedrálního chrámu sv. Ducha. - Pan Horálek
jako osmdesátiletý kmet loni zemřel a druhého dne
ho následovala druhá jeho manželka Majdalena.
Když se spolu brali, již jsme u pana Horálka
bydlili. Pan Horálek, když jsme se k němu přistě
hovali, byl starší již vdovec a poněvadž se mu
dospělé děti do vlastních domácností rozprchli,
oženil se podruhé, aby prý zůstal svým pánem.

Jak se mně přiznal, domníval se, že mu
druhá paní, vdova po řezníku Mandáskovi ze Se
zemic, přinese nějakou pomoc. Kterýsi známý mu
ji dohodil a snad bo také o tom ubezpečil. Paní
Horálková se potom ráda před námi se vším chlu
bila, avšak že by měla nějakou knihovnu ze zá
loženských nebo spořitelních knížek, o tom se ne
zmínila nikdy.

Na svatbu pana Horálka jsme se tuze těšili.
Čekali jsme přiměřenéjí hody, kdyžsenám»pán«
ženil. Oběd dostali jsme však jako obyčejně, ale
ženich, pan Horálek, na nás předce nezapomněl.
K večeru odběhl od svatební tabule, která se od
bývala kdesi v Hradci u nevěstiných známých a
vyplatil příteli Dvořákovi celý dvoušesták se vzka
zem, abychom se zaň všichni k večeři pivem po
hostili. Dvořák, jsa sám doma, se proti té štědrosti
neohradil, ve své příslovečné předobroté nechal
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pana ženicha dvoušesták položiti na stůl a když
jsme se, vrátivše se s bratry Seidly odněkud s toulky,
bněvali, proč tak nepatrný peníz vůbec přijímal,
vítězoslavně nás odbyl.

»Vždyť já se ho ani netekl! Leží tam, kam
ho pan Horálek položile, hájil se. »Tomu přelce
rozumím, že se čtyři žízniví za dvoušesták nena
pijeme«,

Tím nás, zklamané, že tak chudě »pánovy«
svatby užíváme, ještě spíše popudil. Mrzení naše
ho přimělo, že konečně vstal, vyklépal dýmku
s dlouhým troubelem, z níž až dosud docela po
kojně bafčil, postavilji do kouta,prohráblsi pravou
rukou svůj dlouhý, jako len rusý vlas, a ujal se
slova. |

„Aby byl konec a pokoj, víš co Jene«, pro
nesl klidné ke staršímu Seidlovi, »půjč mné a
Šňůrovi dohromady zlatku, vezmi Ladislava s sebou
a pojďme všichni ke »stromu« páně Horálkovu
svatbu oslavit za své! Dvoušesták ať si pan ženich
zase vezme a dá ho nevěstě do punčochy«.

Uznavše návrh Dvořákův vlastně za to nej
správnější. východisko z této mrzuté situace, osla
vili jsme den páně Horálkova svatebního veselí
na vlastní svůj košt a náklad. Že jsme si proto
potom staré novomanžely často všelijak dobírali,
netřeba podotýkati. Pana Horálka to mrzelo, tak
že mně konečné jednou tiše pošeptal, že více ne

měl a paní nevěsta patrně do svého věna nesáhla.Snad neměla také.
Pan Horálek byl dobrý, přičinlivý a laskavý

čiovék. Stravoval nás do syta, byl k nám ke všem
ochotný, rád si zažertoval a zahrál si snátmi špády,
v nichž byl mistr.

Maje často hojnost pasířských zakázek, patrně
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svou úřední funkci zanedbával spoléhaje, že to
kolegové Kresta s Volfem zastanou. Také vášnivě
rád bověl zvyku, že nosil kalhoty zastrčené do
holení vysokých bot, jež časlo však neleštil hlavně
proto, že se venku v blátě beztoho zase zamazaly.
Pokládal to proto za zbytečnost. Také, jako silný
kuřák vojenského míchaného s komisním, míval
s sebou pořád pěnovku se stříbrným kováním, nose
ji i s měchuřinou v kapse svého kalmuku.

Avšak jednou časně z rána, když jsem se na
něco do školy připravoval, pan Horslek najednou
dá se do pečlivého leštění bot, kalhoty potom
spustil přes holeně, pěnovku s měéchuřinou na
tabák vykrámoval, kabát začal pečlivé kartáčovat
— — Zkrátka fintil se více, než li když šel na
oddavky.

»Co pak, pane Horálek, že se dnes tak pa
rádějí?« tázal jsem se ho, nemoha pochopiti, proč
se hází do takového pucu.

»Ale dostal se na děkanství nový kaplan od
někud z venku a tak musím hledět, aby na to
neukazovala — sděloval mně. »Je to nějaký přísný
sekant! Kde pak proti velebným pánům Musilovi
a Kalašovi — — Jen koukne na člověka, a aby
se jeden třásl!«

Ten nový přísný kaplana, k vůli němuž náš
pan Hcrálek vzdal se svých obyčejů a potom
každodenně házel se do pucu a fajfku nechával
doma, byl napotomní královéhradecký biskup
Edvard Jan Brynych.

S panem Horálkem byýdlili jsme nejprvé na
Velkém náměstí v domě vedle Pospíšilovy knih
tiskárny. V domě tom ve druhém patře zůstávali
s námi stařičtí manželé Dušánkovi. Pan Dušánek,
veliký, silný, mlčelivý pán, se šedivými vlasy a.
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šedivým knírem pod nosem, byl úředník na pensi
a choť jeho, drobná, hovorná a vlídná paní, byla
dcera Jana Hostivíta Pospíšila a bývala druhdy i
literárně činnou tím způsobem, že upravovala
k novým vydáním v nákladé Pospíšilovském na
cházející se proslulou kuchařskou knihu Dobro
mily Rettigové.

Stařičká paní ta byla mně od prvního mého
se s ní setkání v domě obzvlášté nakloněna, tak
že z jara zapůjčila mně do konce jeden klíč od
své zahrádky na starých městských hradbách. Já
se tam potom jednak učíval a jednak bavil jsem
se zahradničením. Avšak klíč ten mne o plnou
přízeň vzácné staré paničky připravil!

Nevím, jak se to stalo, dověděl se o tom,že
do zahrádky té mohu, jeden starší dobrý můj
přítel a krajan, student ze septimy a najednou
přišel mně tam pomáhat zabradničit, předstíraje,
že prý ho kvítí těší. Ale jaké další okolky a 0
mluvy! Já byl tak neopatrný, že jsem mu svěřený
mné klíč sem tam z upřímného přátelství zapůjčil
a následek toho bylo hromobití, jež se nad mou
hlavou sneslo.

- Jednoho luzného červnového dne dostavila
se za mnou do zahrádky paní Dušánková. Počí
nala si nějak odměřeně.

»Pojďte se mnoul!« velel: mně.
Já jako beránek poslechl. Vedla mne po

schůdkách zahrádkou dolů, kde se zastavila na
hlinité plošiné, Při tom mně ukázala zde u plotu
nacházející se spoustu otisků podpadků páru muž
ských bot. Když jsem se na to jako hloupý díval,
vyzvala mne, abych se také ještě podíval za tyč
kový plot do zahrádky vedlejší. Tam jsem spatřil
v hlíně zase celou spoustu hlubokých. otisků
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kramflíčků botiček ženských. Hořel jsem rozpaky
a v duchu proklínal neopatrného přítele, který
zde přes plot odbýval dostaveníčka se spanilou sle
činkouze sousedníhodomua jednobozesladkých
těch dýchánků popřáli si mladí milenci po dešti
a přešlapujíce zde v měkké hlíně, zbytečně schůzky
své stopami své obuvi prozradili. Stařičká paní
Dušánková ihned postřehla, co se za jejími zády
V zahrádce děje,

»To není od mých bot !« jal jsem se 0
mlouvati. í |

»Vám bych nic neříkala«, vlídné mně řekla.
«Ale když sem pouštíte na randička neznámé mně
pány kamarády, to já trpět nemohu, aby se třebas
dokonce neřeklo, že já stará osoba takové pletky
aranžuju«, začala se durditi.

»Já toho pána milostpaní představím«, ochotně
jsem se nabízel, sázeje na poslední kartu, abych
starou paničku udobřil.

Paní Dušánková se mé nabídce vesele za
smála.

»Ale já si ho nepřeju znát«, povídala. »Již
je to prozrazeno, dejte mně klíč od zahrádky
zpátky a je zase dobře«, dodala.

nJá jsem však v celé věci nevinnýl« chtěl
jsem se hájiti. »Já o ničem takovém nevěděl«|

»Bodeiť že vám věřím | Já jsem nebyla mladá
a také jsem ráda nepomohla někomu, když to
mohlo být — — Ale zde to být nemůže anesmí«
— — zněla určitá odpověď a já odevzdav jí svě

ořený mně klíč, byl jsem z útulné zahrádky vy
strnaděn a to proto, že jsem v ní příteli umož
noval slaďounké schůzky. o všakmusím doznat:,
že přítel, za něhož jsem se obětoval, nebyl ke mně
nikdy ani kroblánem ani nevděčným. Lož tedy
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rádo se stalo! S paní Dušánkovou zůstali jsme
dále ve stále formálně přátelském poměru. Ostatně
klíč od zahrádky byl bych jí býval musil brzy
odevzdati tak jako tak, neboť jsme se nedlouho
potom s panem Horálkem stěhovali do přízemí
tehdáž Kalbova domu proti starému Borromaeu.

V prvním patře nad námi bydlel pan pro
fesor Josef Černý, nyní ředitel gymnasia v Roud
nici. V důsledku toho hleděli jsme býti vždycky
včasně doma nebo byli jsme úzkostlivě opatrnými,
aby náš návrat »po čepobití« nebyl s prvního
patra zpozorován, Avšak jedenkráte jsme se spří
telem Janem Seidlem kdesi neočekávané omeškali,
tak že jsme si domovníka do kapsy nepřibrali.
Schválně jsme se zdrželi déle, aby v prvním patře
již spali, až se vrátíme. Lehounce jen fukali jsme
potom na okno, aby nám někdo přišel otevřít, ale
naši patrně tvrdě usnuli, tak že jsme je budili chvíli
marně. Než tu hrůzo hrůzoucí! V prvním patře
otevře se u okna vyhlídka av šátku letí odtamtud
dolů domovní klíč doprovázený vlídným hlasem
pana profesora Černého: »Ráno ho odevzdejte
služcel«

Lekli jsme se, co z toho bude, ale nebylo
z toho nic jiného, nežli že jsme v panu profesoru
Černém seznali dobrého souseda a přítele, což mu
nevděčné zapomenouti nesmím.

U Kalbů pan Horálek dlouho nezůstával.
Bylo nám tam všem zima a tepla dotopit jsme se
nemohli. Proto odstěhovali jsme se na Malé na
městí do domu v severní řadě proti měšťanské
dívčí škole. Bydlili jsme tam v prvním patře do
zadu a nad sebou měli jsme zase profesora a sice
p. Ignáce Svobodu, tehdy mladého ještě pána. o
byl již Jan Seidl v semináři a na jeho místo na
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stoupil mezi nás přítel a kollega Vácslav Vyčítal,
nyní MUDr. a lékař v Kopidlně. Pan profesor
Svobodamně přímořekl,kdyžmnepoprvév domě
potkal, abychom ho považovali za člověka, který
také byl studentem.

Bydlil nad námi ve druhém patře ustarého,
osmdesátiletého sluhy kteréhosi královéhradeckého
úřadu. Stařeček ten jmenoval se Zederstein a byl
to hradecký typ. Ploužíval se městem do oblouku
ohnutý, na plešaté hlavě nosil nápadnou paruku a
na té měl seděti tvrdý klobouk. V letě v zimé
odíval se do dlouhého černého burnusu, V Hradci
obecně se mu říkalo »Nácíček«. A tohoto hradec
kého »Nácíčka« položil jsem s panem Horálkem
»Da prkno«.

Bylo to 17. února 1880 zrovna o půlletních
prázdninách, jichž jsem užíval v Hradci. Seděli
jsme po večeři s Ladislavem Seidlem a něco jsme
čth, když ozval se po domě srdcelomný nářek a
do bytu našeho vrazila stařičká paní Zedersteinová,
Jomíc rukama, že její muž právé umřel. Pan pro
fesor Svoboda nebyl doma, Sebral jsem se s panem
Horálkem a chvátali jsme nahoru, kde jsme »Ná
cíčka« nalezli v posteli v peřinách schouleného,
bezduchého. Tiše, bez bolestí usnul na věky. Byl
ještě teplý, ale probudit jsme bo více nemohli.
Pan Horálek, dobrý a starý jeho kamarád, ho
zvedal a volal mu do uší: »Nácku, Náícíčkul«
Ale marné. Jenom bezzubá ústa se mrtvému bez
vládně otevřela a ruce s postele sklesly. Paní
Zedzrsteinová lamentovala a ruce spínala. Nebyla
s ní žádná řeč.

Proto vzali jsme v koutě v předsíni stojící
prkno pro žehlení, položili je na dvě židle, pan
Horálek vzal »Nácíčka« za hlavu, já za nohy a
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položili jsme ho na to prkno. Bylo bo chudinky
drobítek,hrstkakostívzvetšelékůži.Abysprkna
nespadl, svázali jsme mu nohy a ruce, bradu pod
vázali jsme mu šátkem, aby se ústa zavřéla, ji
otevřel oknoa pan Horálek postavil k hlavě umrlého
petrolejovou lampičku a vážně pronesl: »Více dělat
nemůžeme!« Potomodešli jsmedomů, ponechavše
stařenku jejímu žalu — —

„ Byl jsem tou příhodou dost dojat, ale ještě
více dojat byl spolužák Ladislav Seidl, ač nahoře
nebyl. Nářek stařičké vdovy ho tak rozčilil, že
dali jsme se do vypravování různých smutných
příhod a při tom jsme si vzpomněli, že zrovna
před rokem byli jsme také na pohřbu.

Bylo to v sobotu o půlletním vysvědčení r.
1879,kdyždošelbratrySeidlyz domů,z Čestína,
telegram, že tam jejich sestře pí. Petráskové umřela
tříletá dceruška Otylka a že bude úníti zítravne
děli pohřeb. Strýčkové ihned vypravovali se na
pohřeb a já se vydal s nimi. V Kutné Hoře jsme
v jakési hospodě »vnaštrachandě«, již jsem tam
však po letech marné hledal, nocovali a ráno ne
vlídným zimním dnem jeli jsme poštou do Zbra
slavic a odtud brouzdali jsme se rozvlblým krajem
pěšky do Čestína, kam jsme dorazili odpoledne
zrovna na funus — —

Příchod náš byl utěšením pro zarmoucené
rodiče a babičku.

Nadějná, roztomilá dívenka stala se obětí
snad spály nebo záškrtu, nevím již, neboť já vý
kladu o tom nebyl přítomen. Po pohřbu. zašel
jsem si totiž k Dufkovům k muzice. Druhého
dne na to byli jsme pozváni na faru k panu faráři
Bohmovi, u něhož tehdy kaplanoval napotomní
rapický farář a můj krajan pan Augustin Zima.
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Slovo dalo slovo a konec všeho byl, že z toho
byla slavná Šístka, již jsem si poprvé vítězné
o peníze »s dospělými« hodil. Vyhrál jsem čtyrák!

Pan tarář Bohm se tomu divil, kde se taková
věda ve mné vzala, ale pon páter Zima mu (to
vyložil.

»V. Hradci mají ve špádech vysoké učení po
Klicperovi l«

Do Čestína dostali jsme se zle, ale z Čestína
to šlo ještě hůře. Vlhké počasí ustoupilo mrazi
vému větru, v němž jsme potom na žandovských
kopcích na vozíku Lišťanského »pana otce« mly
náře Pokorného na rohlíky překřehli. Mně vítr
vzal klobouk s hlavy a Já jej potom celou čtvrt
hodinu honil, než 1 jsem ho chytil, což svědčí,
jak ten vítr byl veliký, když mé nohy byly naň
krátké.

Tohoto výletu do Čestína jsme nyní s La
dislavem vzpomínali pod dojmem úmrtí »Nácíč.
kova«. Já vlastné čekal, až půjde pan profesor
Svoboda domů, abych mu pověděl, že nalezne
v předsíni umrlce — —

Mimo starého Zedersteina bydlili v onom patře
ještě dvě rodiny, jejichž hlavy se — utopily.

A sice kočí z pošty Novák, který v letech
osmdesátých v noci na cestě od nádraží zbloudil
a spadl někde na Pražském Předměstí do tůně,
v nížutonul,ajakýsi dělníkKerouš.O tommohu
pověděti více.

Jednoho nedělního červencového odpoledne
r. 1880 stál jsem před domem zabrán v hovor
s polskými vojáky od pluku Sigismundova, Při
učoval jsem se od nich jejich řeči. A tu najednou
běží Keroušův šestiletý synáček Toník od Slezské
brány po Malém náměstí s náručí chudičkého
šatstva a usedavé pláče a raříká.



— 156 -—

>Co pak ti je?« ptám se ho.
»Tatínek zůstal ve vodě«, vzlyká hoch.
Srdce se mně mohlo utrhnout lítostí. Otec

Kerouš se šel do Orlice vykoupat, chlapce vzal
s sebou, aby mu na břebu šaty hlídal a více živ
z vody nevystoupil. Běžel jsem hned k Malšo
vicům, kde již Kerouše v řece hledal: — —

Často na tuto příhodu vzpomínám, neboť
truchlivý obraz bědujícího sirotečka, který viděl
tatínka zmizeti ve vlnách, v-nichž osvěžení hledal,
připomíná mně zhusta vratkost lidských plánů a
požitků. * k

*

(Z jarních luhů).

Jak jsem již na svém místě šíře uvedl, pro
Žili jsme jako studenti ve druhé polovici let sedm
desátých různé, mladou mysl vzrušující doby.
Srbsko-turecká válka roku 1876, rusko-turecká
válka roku 1877 a následující jí osvobození Bul
harska z poddanství porty otomanské, zabrání
Bosny a Hercegoviny vojskem rakousko uherským
roku 1878, to všecko dodávalo nám stále nové a
nové vzněty, z nichž bujely a kvetly sympatie a
oddanost k velké myšlénce slovanské.

Krvavé zabrání Bosny a Hercegoviny v létě
r. 1878 hylo v Hradci sledováno s nemalým účas
tenstvím. K zabrání Hercegoviny vyslány byly
totiž také dva české pluky a sice Čáslavský Rei.
schach-Mondel č. 21 a jičínský Nobili č. 74. Nobil:
ležel tehdy posádkou v Hradci Králové a Reischach.
Mondl v Josefově. Důstojnictvo i mužstvo jejich
bylo zde tudíž známo a když byly v srpnu mo.
bilisovány, byli do zbraně zavoláni také četní hra
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dečtí studenti, kteří se ke plukům tém dle bran
ného zákona z r. 1868 dali jako dobrovolníci od
vésti. Proto k vůli těmto známým jevil sev Hradci
k operacím pluků těch v Hercegovině všeobecný
zájem, zejména pak když v den sv. Vácslava r.
1878 přišly před Livnem do prudkého ohně.

Když pak se před vánocemi záložníci vraceli
domů, tu ani hradecké školy nezůstaly vzdáleny
válečné nálady, kterou z Hercegoviny vedle turec
Kého tabáku účastníci okupační výpravy do vlasti
přinesli. Cítili jsme, že v tom všeobecném ruchu,
kdy Slovanstvu svoboda rozkvétati začala, kdy
hranice držav balkanského poloostrova se měnily,
musíme také v Hradci Králové něco důležitého
pro všeobecné dobro a v zájmu Slovanstva vy
konati.

Naše třída byla právé v sextě a proto toto
povýšené již postavení její přímo naléhalo, abychom
v tomto evropském ruchu nezůstali nečinnými a
abychom naň jenom se založenýma rukama jako
diváci nepohlíželi. Nadšené řeči, vroucí horování,
rázné zpěvy, to všecko nepostačovalo, práhli jsme
po skutku a to po skutku velikém — —

Chocili jsme s rukama v kapsách svých
zimníků za nevlídných zimních dnů po velké pod
síni, za příznivější povětrnosti vycházeli jsme na
procházku za brány, hlavně na nádraží, věsíce při
tom myšlénkami přeplněné hlavy a rokujíce, co
v této těžké situaci podniknouti. Najednou. byli
jsme celá třída tak dohromady sjednocena, jako
nikdy před tím, ani potom. Jindy totiž bývala
mezi námi jakási hranice vzájemných styků a dů
věrnosti.

Hranici tu táhl mezi námi domácí řád, jenž
vázal kollegy bydlící v Borromaeu, kteří ne
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měli tolik příležitosti k besedování a fantasiím,
jako jsme měli my, kteří jsme zůstávali »ve městě«.
Hranice ta však v této době padla. Borromaeisté
nás pod různými záminkami navštěvovali v našich
bytech, my jim to opláceli v Borromaeu a 1 na
jejich procházkách jsme je doprovázeli. Při tom
pak klíčilo a rostlo naše umínění, že musíme
jednolitě přistoupiti k vykonání nějakého důleži
tého činu, jímž bychom stávající situaci našeho
národa pošinuli značné v před.

Trvalo to kol:k neděl, než-li jsme se roz
hodli, jakým způsobem se to má státi, až konečně
jsme se usnesli na tom, že budeme vydávati —
časopis, v němž své mínění a své stanovisko pro
jevíme a ukážeme, jakými a kterými vlastné ces
tami se má národ náš za přítomných okolností
ubírati.

Borromaeisty v těchto poradách zastupovali
hlavně kollegové Puchmajer a Jansa a »měšťáky«a
representovali kollegové Solc, Klumpár a Čížek.
Já, snad jako nejsilnější kuřák v třídě, jejž 1 náš
třídní pan profesor z fajfky s dloubatánským trou
belem kouřiti viděl a od něhož si jednou na ná
draží pan profesor Slavík viržinko zapáhl a pak
jako ochotný cvičitel svých kollegů v šístce, jíž
mne pan Horálek výborně bráti naučil, požíval
jsem jakéhosi renome zkušeného již člověka a
proto jsem. urovnával | sporné náhledy. Jed
nalo se totiž o to, aby podnikaný námi list ne
přinášel žádných překladů, koníčků a hádanek.
To jsem měl uloženo »zabíti«, což jsem také šťastně.
učinil, prohlásiv překlady za vlastní nezralost a
hraní si s koníčky a hádankami za dětinství.

Listu dáno jméno »Z jarních luhů«, redakce
svěřena byla kollegovi Šolcovi, tehdy osvědčenému
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a nejpřednějšímu básníku v třídé a »tiska« jeho
do vlastní režie převzal kollega Ladislav Klumpar.
Ze jsme svůj list ihned »tiskli«a, ukazuje, že jsme
brali celou věc nanejvýš vážně. Této vážnosti do
dal jí především kollega Klumpar, který seznámil
se v kanceláři svého pana svaka Bohdana Peřiny,
městského úředníka, s hektografem a užívání této
tehdy novinky k rozšiřování našeho listu ke
všeobecnému našemu překvapení a souhlasu od
poručil. Proto jako odborníku byly mu tisk našeho
listu 1 jeho administrace, s nimiž se etabloval
v bytě svého pana otce, řiditele našeho gymnasia,
ochotné svěřeny a za každé číslo platil mu každý
odběratel na papír a tiskací potřeby tuším že asi
pét krejcarů, následkem čehož ochotný podnikatel
pracoval nepochybné s nezbytným citelným de
ficitem. |

Ze by si byl totiž jako nakladatel ze zisku
časopisu toho koupil dům nebo statek a vozil se
po Hradci ve fiakru, o tom nevím.

Časopis náš »Z jarních luhů« však docela
vážně konkuroval s tehdy kvetoucím »Lumírem«
a byly v něm otištěny básně a povídky, které po
našem mínění v každém ohledu obsah »Lumíra«
dokonce i předstihovaly. »Z jarních luhů« pestřil
se bohatou kvétenou mladistvé naší nadšenostli,
tak že ho až na kollegy Pelikána a Polívku ode
bírala celá, přes Čtyřicet hlav čítající naše třída.
Já psával do časopisu toho povídkya časovéfeui
letony. Vycházel od listopadu až do konce mésíce
května, kdy byl ďalší jeho život a rozvoj bez
děčně násilně přetržen a sice více z důvodů for
málních, než-li věcných. A provedl to náš učitel,
od něhož jsme toho nejméně očekávali, ač učinil
tak z důvodů skutečně závažných.
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, Nepřímou příčinou zakročení jeho byl jeden
z mých feuiletonů, v némž jsem do čehosi bodl
tak, že následkem toho mělo se mné v důvěrnosti
dostati důtky. Aby se to stalo, bylo »závadné«
číslo ukázáno panu katechetovi Janu Ebmrovi
Ten však vida tištěný a úředně neschválený tajný
studentský Časopis, užásl a závadného místa v ném
vůbec si nevšímaje, k vůli uvarování možného
zakročeníúřadů,rázemcelýnášpodniks povrchu
zemského sklidil.

Měli jsme ho odpoledne druhou hodinu na
náboženství. Přišed do třídy, tvářil se proti svému
obyčeji nanejvýš vážné a starostlivě. Ani jeden
úsměv nepřeletěl jindy vlídnou jeho tvář, ani jediná
bodrá poznámka nás k pozornosti nerozjařila.
Byla to nejsmutnější hodina, již jsme s ním za
žili. Když školník Nábělek odzvonil čtvrtou a když
jsme se pomodlili, tu pan katecheta sáhl do kapsy
a vylovil odtamtud číslo našeho časopisu.

»Kdo není odběratelem tohoto tiskopisu, může
odejítla prohlásil.

Odešel jenom Pelikán s Polívkou. To pana
katechetu nanejvýš překvapilo.

Mimo tyto dva zůstala totiž celá třída sedětv lavicích.
»Ať vstane redaktorl«, nařídil chvějícím se

hlasem.
Vstal Václav Šolc.
»Ať vstane tiskařl«, pokračoval,
Vstal Ladislav Klumpar.
nÁC vstanou spolupracovníci«, pronesl za

jíkavé.
Vstala třetina třídy.
A konečně stála třída celá.
Pan katecheta zalomil rukama.
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»Do čeho jste se to spustili, vydávati tištěný
Časopis bez ohlášení úřadům a proti disciplinár
ním pravidlům ?« jal se hořekovat. »Máte o tom
ponětí, co to všechno může míti za následky pro
vás i pro ústav?«

My míčeli.
»A kde to, Klumpare, tiskoete?« | tázal se

pan katecheta. |
»V tatínkově pokoji«, odpověděl tázaný syn

řiditele gymnasia.
Panu katechetovi klesly ruce. Nevěděl si více

rady, co dále.
nZítra promluvíme si o tom vícel«, pro

hlásil celý ubledlý a dloubými kroky odešel hledat
patrně pana řiditele Klumpara. Ač nám nebylo
při tom do žádné veselosti, předce dali jsme se
do smíchu doufajíce, že celá záležitost vyřízena
bude hladce. Nejvíce jsme se báli o kollegu Klum
para, strachujíce se, že si to doma od pana otce
zle vypije. Proto záhy po ránu jsme na něm vy
zvídali, jak to dopadlo a co říkal pan řiditel.

Kollega Klumpar se po svém způsobu ve
zdravím kypící své tváři usmíval.

»Fotr prý o tom dávnoví apovídal, že číslo
za Číslem sledoval a když zde byl zemský pan
inspektor Kosina, tak mu vyšlá čísla ukazoval a
panu inspektoru se některé věci v nich líbilya —
sděloval nám. Nevěřiti mu, nebylo příčiny. Znali
jsme laskavost páně řiditelovu 1 liberálnost zem
ského pana inspektora.

»A huboval tatínek 'a ptali jsme se.
»Mně neříkal zlého nic«, povídal Ladislav.

»Celá věc zdá se ho baviti«.
Nyní jsme čekali, co bude dále.
Nečekali jsme dlouho. V jednom respiriu
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mezi hodinami dostavil se k nám pan katecheta
s obvyklým svým úsměvem ve tváři. A ihnedzačal.

»Vaše literární snahy zasluhují plného uznání.
Proto pěstujte si je dále. Avšak abyste práce své
dále jako časopis tiskli, k tomu potřebného úřed=
ního povolení dostati se vám nemůže. Proto musím
vám tiskací váš stroj ve prospěch gymnasia skon
fiskovati, abyste ho dále neužívali a do něčeho
nemilého se nepřivedli l« prohlásil,

A tu ujal se slova kollega Klumpar.
»Hektograf patří celé třídě«, jalse řečniti, wa

my ho gymnasiu rádi věnujeme, ale prosíme, aby
ten náš dar byl vytištěn ve výroční zprávě«.

Pen katecheta Ehmer se smál, že tak snadno
hektografu na nás dobyl.

»Tak mně to po škole přineste do knihovnyl«
řekl a odešel.

Po škole kollega Klumpar masu z hekto
grafu seškrabal a zabaliv ji do »Pražského Den
níka«, ve průvodu kollegy Čížka a mém panu
katechetovi ji donesl. Ten byl tím překvapen. Ne
znaje podstatu hektografu, dal si vykládati, jak
se ho užívá.

Klumpar mu to obšírně vysvětlil.
Pan katecheta nad výkladem tím vrtěl hlavou,

ale neříkal nic, až teprve na začátku septimy,
když jsme na něho doráželi, proč ve výroční
zprávě nebylo vytištěno, že naše třída věnovala
gymnasiu hektograf, dal se do hlasitého smíchu.

»Já myslil, že vás zachráním před možným
nebezpečím a stiháním úřadů a zatím staral jsem
se zbytečněl« s veselým smíchem prohlásil. »Co
jste mně pro gymnasium darovali, to jsem musilzahodit!«
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-A bodrým, srdečným svým způsobem za
hájil svůj výklad, a o našem hektografu ve škole
více ani slovemse nezmínil, Jeho patrně nejblaho
volnější a starostlivé zakročení mělo však v zápětí
zaniknutí našeho časopisu »Z jarních luhů«,
neboť když jsme ho nemohli tisknouti, přestal
míti pro nás půvab a tak se stalo, že jsme vlastné
ničím ve prospěch stávajících poměrů platně a
patrně při své nejlepší vůli jako sextané nepřispěli,
neboť nám v tom nešťastný sběh okolností bez
děčné zabránil.

Panu katechetovi Ehmrovi to potom často
přicházelo do hlavy, že se nám tak nešťastně a
zbytečně postavil v cestu, po které jsme mohli
dojíti k okamžení, že jsme celé Evropě měli pří
ležitost ze sexty nadiktovati nové směry života a
vývoje.

Smával se totiž tomu, jak jsme v pokoji
řiditele gymnasia proti disciplinárním pravidlům
tiskli 1 zemskému inspektoru známý časopis a
jak on měl o nás zbytečnou starost, aby nás
úřady prolo nestihaly.

se -K
ak

(Za katechetou Junem Ehmrem).

Starý český sáh vysoký, hubený muž, bledé,
vyholené tváře, s chumáčky vousů u uší, s přís
nými, z pod brejlí hledícími zraky, sevřených rtů,
s měkkým, nízkým, kulatým kloboukem na hlavě,
ve. dlouhém, až skoro po kolena sahajícím černém

saku pospíchá metrovými kroky, jakoby chvátalk. vlaku, po bradeckém náměstí k bývalé residenci
pana. kanovníka Webra.
To jest náš gymonasijníkatecheta Jan Ehmer,
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jdoucí od oběda ze starého Borromea domů. Tak
ho bývalo v letech sedmdesátých denně o půl
druhé odpoledne možno viděti. Pan katecheta
Ehbmer byl muž postavy tak rázovité, že si ho
nikdo zajisté třebas jenom po jediném setkání se
s ním s nikým nikdy nespletl. A způsob jeho
jednání ve škole byl také jenom jemu vlastní,
docela původní.

Jako drobná drůbež jsme se před jeho zamrače
ným kukučem jen třásli, třebas že nikdy nikomu ne
ublížil, ale 1 těch největších rozpustilců otecky se
zastal. Avšak od třídy ke třídě výše tyto strachy naše
z pana katechety Ehmra z nás padaly, tak že na
konec gymnasia v oktávě byli jsme s ním všichni
od prvního do posledního nejlepšími přáteli, div
že jsme si vzájemně netykali, ač pan katecheta
nikdy se k nám nesnížil, ale vždycky nás k sobé
povyšoval.

Na nižším gymnasiu předepsanou látku nej
zrvé sám z paměti přednesl a potom opakovanou
seže všech poznámek poslouchal. Neusmál se po
:elý rok, nepronesl zbytečného slova, leda že
někdy někomu mlčky prstem pohrozil. Ale na
vyšším gymnasiu shledali jsme v něm rázem ji
stého člověka. O školní -knize se ani nezmínil,
aoikdy se na ni neodvolával, nýbrž začal nábo
zenské výklady sám dle vlastního uznání a vlast
ního rozdělení a pak dle toho také. na základě
učinéných si námi poznámek zkoušel. Výklady
své,: jež pravidelně zabraly z hodiny delší její část,
než-li zabralo zkoušení, provázel příklady ze života,
exkursemi do literatury, do národopisu, -do pří
rodopisu, do dějepisu. „Někdy polemisoval proti
různým názorům, jež pokládal pro naši budouc
nost za neužitečné rád. zabral se „do líčení života a
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stanoviska národů divokých, zejména oamerických
Indiánech dovedl poutavě vyprávěti, jindy zase
prohodil nějakou anekdotu a vždycky byl ochoten
žákům jakékoliv jejich pochybnosti vyvraceti.

Když mu větší student neuměl, sevřel rty a
více ho nevolal. Já míval odněho od sexty z nábo
ženství známku chvalitebnou, ale později také mne
nevyvolával. Byl jsem zdravý, silný, bujný chlapík,
který se se všelijakými svými náhledy nedovedl
tajiti a tu si mne pan katecheta jinakým způsobem
podal. Jako správce žákovské Knihovny mne na
začátku septimy zastavil.

»Vy jste hezky veliký, pro knihu hodněvy
soko dostanete, tak mně pomozte ve knihovně
půjčovat“, řekl mně.

A při tom půjčování postupem doby ze mne
celou mou tehdejší duši vytáhl a prohlédl si.
Začal obyčejně o tom nebo onom a jámu upřímně
odpovídal, odvolávaje se na jeho výklady nebo
uváděje, kde jsem co četl od nich odchylného.

Jako gymnasista zabíral jsem se s obzvláštní
divokostído četbyhistorické,onížjsemse později
jako muž přesvědčil, že to jest vlastně pahistorie
a fantasie, spočívající na úplně bezpodstatných
předpokladech. | Ale tehdy přijímal jsem všechno
tištěné za věc tak spolehlivou, že slovní vyvracení
tištěné litery bylo u mne marné. Svěřoval jsem
se panu katechetovi se svými historickými názory,
ale on moe nechával mluvit. '

Proto jsem byl nanejvýš dychtiv, co bude.
říkat, ažs námi dojde v oktávě v církevním děje
pise k Husovi a k husitským válkám. Číhalo nás
na to ve třídě několik. Ale pan katecheta nás
nanejvýš překvapil.

Začal, že jsme o Husovi a o husitských
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válkách slyšeli již v dějepise při středním věku,
tak že periodu tu z české historie známe a že

té odchylné od stanoviska nekatolického. Potom
své stanovisko jako učitel katolického náboženství
vyložil, ále dobu tu nezkoušel,

»vHusa a husitskou dobu z historie vyma
zati nebo vytrhnouti nelze«a, řekl a tím byla věc
odbyta. Při výkladu jeho padlo »z publika« sice
několik poznámek, ale on je přešel, jako by jich
neslyšel.

Pří výkladu reformace pak do luštění české
otázky také nezaběhl. Prostě suše vytkl význačné
její fáse a ostatní čas hodiny vyplnil poutavými
svými exkursemi do praktického. života a do
přírody.

V naší třídě měl za celé vyšší gymnasium
jenom jediný konflikt. Když jsme byli v sextě,
dal se proudem své výmluvnosti unéstia důrazně
vytkl, že na bozích klasických národů jest velice
málo podle našeho názoru božského, neboť dle
mythologie vedli vlastně život nemravný.

Tato jadrná výtka klasickým »bohům odvéč
ným« uchvátila kollegu Ladislava Klumpara tak,
že pokládal za potřebné proti náhledu pana kate
chety se jich ujmouti a zastati.

»Proto patrně jest učení se o nich přede
psáno na gymnasiíchl«, jedovatým způsobem hla
sitě pronesl.

»Teď mluvím já a vy počkejte, až vás vy
volám !«, odsekl mu pan katecheta.

»Však je to pravdal«, hájil se Klumpar.
Celá třída trnula, co bude následovati. Ale

pan katecheta se na okamžik odmíičel, patrně se
V nitru svém přemáhal a rýchle zvítěziv mírněpo
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tom pronesl: »O tom si promluvíme jindel« A
tím byla celá aféra páně katechetova výletu proti
spustlému životu klasických »bohů odvěčnýcha
a Klumparovy jejich sextánské obrany před třídou
skončena. Příští hodinu byli spolu zase již dobře.

Naše třída užila pana katechety Ehmra ze
svých současníků na gymnasiu nejvíce. Když
jsme totiž přišli do kvinty, převzal u nás vyučo
vání němčině, jež podržel ještě také v sextě a
v septimě převzal je z výše již uvedených důvodů
pan profesor Dr. Hejzlar. Hodiny němčiny, jichž
jsme s panem katechetou Ebmremužili, byly milými
chvílemi utěšené vzájemné zábavy. On se bavil
a my se bavil; také.

Vyučovací řečí byla němčina a tu nás zají
malo, když na nás po německu spustil a zejména
když se nám jal gramatiku vykládati. Bralto z fun
damentu a názorně.

Vykládaje podmět a výrok, vedl si násle
dovně. Vstal od stolu a udělav po podiu několik
metrových kroků, ke všeobecnému našemu gaudiu
volal: »Ehmer geht!« „Was ist Subjekt und was
ist Prádikat?«

Když mu to vyvolaný pověděl, zavolal jiného
a stoje prohlásil: »Ehmer stehtl«a a pak se opět
ptal: „Was ist Subjekt und was ist Prádikat4«

Poněvadž vyvolaní to správně věděli, spo
kojeně kývl hlavou: »Richtig! | Und jetzt wieder
weiter!«

Zu úkoly dával nám z velké části humoris
tická vypravování, jež jsme měli po něm repro
dukovati. Proto jsme se.na německé úkoly těšili
vědouce, že nás pan katecheta při dávání jejich
předem sám pěkně povídaným rozmarným kouskem
povyrazí. Wypravování svá provázel živými po
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suňky, hlas měnil a přál si při tom častý, důkladný
šňupec.

Vrcholem rozmarných německých hodin při
něm pak byla inspekce, již u nás při němčině vy
konal zemský inspektor p. Jan Ev. Kosina. Mám
za to, že se schválně přišel k panu katechetovi
s panem řiditelem při předmětu tom vlastně po
bavit. A pochodili dobře. My právě čtli »FHerr
manna a Dorotheu« a inspekce padla zrovna na
místo, v němž se popisuje hospoda. A tu popis
ten jal se pan katecheta s kýmsi z nás opakovati,
pan inspektor rozmarně přidal se k tomu a pan

"řiditel také svým čtveráckým podílem přispěl, tak
že důležitá hodina tato skončila pro nás největší
veselostí, již v nás budil humor, klerým se vzácní
pánové dohromady vzájemně častovali.

Jedním z koníčků páně katechetových byla
nejhorlivější péče o chudé studenty, o něž se pe
člivě staral, aby pro ně co nejvíce obědů opatřil
a nového šatstva zjednal. Proto přál všemu, co
by příjem k tomuto účeli mohlo rozmnožiti.

Příkladnou byla také jeho starostlivost o sta
říčkou jeho matinku, která žila v Poličce a s níž
se o služné své dělil.

Sám zvláštních potřeb měl málo. Leda co
vydal za šňupavý a kuřlavý tabák, že si kupoval
vkusu svému odpovídající knihy a pro ptáky
semenec.

Pan katecheta Ehmer byl totiž náruživý
kuřák, rád dlouho do nocí s dýmkou v ústech
studoval, popíjeje při tom černou kávu, byl vášni
vým milovníkem ptáků a nadšeným hudebníkem,
takže se koncem let sedmdesátých chtěl naučiti trou
biti ještě také na Jesní roh. Za tou příčinou po
jednal si za učitele jakéhosi šikovatele od vojenské
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bandy, s nímž pak doma horlivě vytruboval tak,
že to celé okolí uvádělo v brůzu a 1 nebožtíka
pana biskupa Haise ve blízké residenci přiváděla
muzika ta u vytržení, tak že před ní do Chrasti
ujel. Ale říci to panu katechetovi neměl dost od
vahy nikdo, aby neuslyšel velice krátkou. jeho
odpověď.

Kanovnický dům, v němž milý náš pan ka
techeta bydlil, byl tehdy tak sešlý, že mu při vět
ších lijavcích nebo rání sněhu pršelo do pokoje.
Pan katecheta, když marně o správu střechy usta
řičkého svého »domácího« pana kanovníka Webra
se ucházel, musil spáti pod deštníkem, jejž nad
sebou v posteli rozvíral, Na to si však velice na“
říkal.. e

Na pořádek ve vystrojení žáků býval velice
přísný a proto stával často před gymnasiem a koho
stihl jdoucího do školy s nevyleštěnými botami,
hned jej hnal zpátky domů, aby přišel, jak se na
studenta sluší. V létě, když nastaly konvalinky a
růže, kupovali jsme si v neděli kytičky z nich,
abychom k nim v kostele voněli. Ale tu pan ka
techetá, když to postřehl, postavil se u dveří gy
mnasia a kvítí to nám konfiskoval. Aby měl hod
nou kořist, o to se již celé gymnasium schválně
staralo, tak že pan katecheta pravidelně odchá
zíval s náručí kytic.

Na své studenty však nedal nikdy dopustiti
a žalob na ně nepřijímal. Když jednou někdo
příliš o život studentů se staral, vystoupil v ne
děli před studentskou mší sv. na kazatelnu a ve
řejně s ní prohlásil, že pokládá za svou povinnost
upozorniti každého, kdo by na studenty chtěl ža
lovati, že žaloba taková bude sdělena jejich rodi

ům by žalobce v případě neprokázanosti udání
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trestně stihali. A při tom obecenstvo vykázal
z lavic, jež byly pro studenty nejvyšších tříd gym
nasijních vyhražené.

Pod nevlídným na pohled zevnějškem kvetla
v panu katechetovi Ehmrovi nejšlechetnější, do
brotivá duše a škoda ho, že tak brzy záhynul!

Dlouhým nočním sedáním a při tom kouře
ním silných tabáků porušil si totiž v polovici let
osmdesátých svou na pohled ocelovou nervovou
soustavu tak, že dne r1. července 1887 v Praze
u Milosrdných bratří po dlouhém smrtelném zápase
těžce skonal. Byl jsem jej před tím v nemocnici
navštívit. Opatrovnicí byla mujeho sestřičkaFran
tiska. Nalezl jsem ho zarostlého vousy, ve stavu
ubohém, avšak ještě mne poznal a ruku. vřele
tiskl, šeptaje: »To je smutné shledáníl«

Zemřel v nejkrásnějším mužném věku. Na
rodil se totiž v Borové u Poličky dne 29. pro
since r. 1844 a katechetou na královéhradeckém
gymnasiu stal se po nedávno zesnulém monsignoru
Bohumilu Haklovi, děkanu v Hořicích. Pochován
byl dne 15. července r. 1887 za účasti celého
městai nejširšího okolí v Poličce do hrobu svého
otce. Nad rakví jeho vřele a vděčně promluvil a
zásluby jeho ocenil bývalý jeho žák, tehdejší kaplan
v Poličce pan Jan Volánek, nyní farář v Běstvině.

Z Hradce Králové osoba katechety Ehmra
sice dávno již vymizela, tamní pamětníci na něho
také řídnou, ale jeho žáci svého katechety nikdy
zapomenouti nemohou a nezapomenou. Neboť po
stava milého jejich »Labana«, jak se mu totiž
říkalo, poněvadž se dával jako biblický Laban
Jakubem ochotně 1 vědomě studenty »ošiditi«, jest
typicky t pro své jednání nezapomenutelnou.

>k **
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Jaro roku 1878 prožil Hradec Králové ve
zvláštním příšerném rozechvění, možno říci krva
vém. Sběhly se zde totiž dvěhrozné vraždy, které
"celý kraj naplňovaly a ovládaly nejhrůznějšími
dojmy.

V neděli dne 14. dubna ráno bylo město
plné sensační noviny, že včera t. j. v sobotu večet
o deváté hodině třemi mladíky neznámých mně
jmen nalezen byl v jámě vodou naplněné u poln;
cesty mezi labským železničním mostem severo
západní dráhy a obcí Věkoší do naha svlečený,
na nohou a rukou provazy svázaný a na hlavě
nesčetnými bodnými ranami, posetý mladý muž
Nešťastník ten při svém nalezení dosud žil, avšak
když byl donešen do Věkoš, ihned skonal, aniž
mohl pověděti nebo alespoň nějak naznačiti, kdo
je a CO se s ním dělo.

Vo bylo zřejmé, že do zmíněné jámy donesen
byl v době od počátku tmy do deváté hodiny,
kdy byl nalezen. Kde a kým byl však zavražděn,
jest+li u železničního mostu nebo jest-li byl sem
odněkud přinešen, jest-li se jedná o vraždu lou
pežnou nebo o čin hrozné msty či byl-li nešťastník
z jiných důvodů ze světa sprovozen, po tom na
stalo ihned horečné pátrání, při čemž fantasie ce
lého okolí popustila si úzdu tak, že o vraždě té
rojily se:celé kroniky nejrůznějších domyslů a
smyšlenek.

Soudní komise, která se záhy na místo
hrozného nálezu, jehož okolí však bylo zatím za
nedělního rána zvědavcíi jako mlat udupáno, do
stavila, nalezla zde ze šatstva pouze kousek látky
z hnědě kostkovaných kalhot, potom kousek modře
kostkované látky, vyříznutý zoxfortské košile, jaké
se tehdy nosívaly, dále kousek vlněného nákrčníku
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a konečné rozřezaný řemen, Zčího oděvu předměty
ty pocházely, se nezjistilo.

Zavražděný byl prostřední postavy, ast 19
nebo 20 let starý, silný a dobře živený, měl dlouhé
tmavohnědé vlasy vzadu kratčeji stříhané, mohutné,
nad nosem skoro se spojující obočí, tupý, splasklý
nos a oči buď modré nebo šedivé. Na svrchním
pysku pučely mu knírky a na bradě vyráželo mu
chmýří. Na pravé straně. brady měl tak zvané
mateřské znamení, temnou čočku a na pravé straně
krku jako hrách velikou bradavici.

Ruce měl silné, ale bez mozolů a vůbec stop,
že by těžko pracoval. Na prstech nebylo znáti,
že by nosil nějaký prsten. Na levém rameni měl
jízvu, jaká zůstává po pouštění žíly. Noby svědčily,
že chodíval stále obutý. Dva přední hořejší zuby
měl vyžrané.

Zpráva o vraždě té, která se stala nepochybně
v sobotu dne 13. dubna v podvečer, naplnila celý
kraj úžasem a hrůzou. Všude se jen o ní mluvilo
a rozprávělo a v Hradci nastala obecná bázen,
k večeru vycházeti za brány. Když zavražděného
nikdo neznal a v celém okolí nikdo neschbázel,
byla mrtvola jeho fotografována aobraz její za
sklem v rámečku vyvěšen byl v Hradci na vratech
krajského soudu, kde o hlučných trzích a jarmar
cích si ji tisíce lidí prohlíželo. Příšerný obrázek
ten visel tam několik mésíců. Jak se povídalo, byla
hlava zavražděného od trupu z úředního nařízení
oddělena, trup byl na Pouchově pochován a lebka
k vůli dalšímu vyšetřování a zjištění totožnosti
osoby zabitého uschována. Vyšetřování.vedl obratný
soudce p. Mir. Merhaut, ale veškeré, úsilovné pá
trání po stopách vrahů a po vysvětlení záhadné
té události zůstávalo stále bez výsledků, až konečně
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byla celá ta záležitost bez zjištění zabitého i bez
vypátrání pachatelů odložena ad acta. Vyslýchány
byly spousty osob; dotazy činěny na všech stra
nách, ale nikdo ani zavražděného neznal, tak že
jméno jeho zůstalo neznámoa celá věkošská vražda
jest doposud záhadným tajemstvím i co do oběti
1 co do pachatelů.

Já jsem ovšem že věnoval události té také
příslušnou pozornost. Hned v neděli dne 14. dubna
po kostete vypravil jsem se do Věkoš k mrtvole
zavražděného i na místo jeho nálezu, abych sl
obé důkladné prohlédl. Na místo nálezu vodíval
jsem později také kollegy a znárné a jednou koncem
dubna putoval jsem tam společně s kollegou An
tonínem Grégrem schválně po klekání za tmy. Šli
jsme přes železniční most a podstoupili jsme to
proto, abychom jeden druhého přesvědčili, že se
žádný nebojíme.

Sotva že obecný, tajemnou věkošskou vraždou
v Hradci vzbuzený rozruch tichl, vzbouřeno bylo
město krvavou událostí novou.

Kdyžjsme se v nedéli 2. června 1878 dopoledne
ubírali z gymnasia po náměstí do marianského
chrámu na exhortu a mši sv., cvalem běžel od
Caivasova domu přes náměstí, rukama lomě a
maje cylindr vzadu na hlavě seděti, president kraj
ského soudu p. Kobrč rovně ke hlavní vojenské
stráži.

Neobyčejný zjev ten vzbuzoval všeobecnou
pozornost nejen naši, ale také na náměstí prome
nujícího četného obecenstva, jež ihned proudilo
za vyděšeným panem presidentem, který sebrav
na hlavní stráži silnou vojenskou patrolu, poklusem
chvátal s ní zpátky.

Když jsme potom z kostela vyšli, dovídali
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jsme se, že v 9 hodin dopoledne konal pan pre
sident Kobrč spolu s radou krajského soudu Lvem
Klaudym prohlídku ve krajském kriminále. Když
procházeli trestnici, vrhl se najednou nedávno před
tím pro krádež na pět let odsouzeny. trestník
Karel Zdobinský na radu Klauvdyho, jemuž nožem
rozpáral břicho. Když tuto obavnost provedl, chtěl
se vrhnouti na presidenta, který mu však šťastně
unikl.

Vrah Zdobinský byl žalářníky a ostatními
trestníky v další své zuřivosti zadržen, avšak rada
Klaudy druhého dne na to ráně Zdobinským způ
sobené podlehl.

Rada Lev Klaudy byl tehdy dvaačtyřicetiletý
elegantní muž, prostřední postavy, snědé tváře,
již vroubil šedinami prosivělý plnovous -a byl
bratrem bývalého pražského primatora Dra Karla
rytíře Klaudyho.

Jeho vrah Karel Zdobinský byl 32 let starý,
vícekráte trestaný nebezpečný zloděj, pocházející
z Kněžmostu. Za čin svůj byl potom tuším že
v srpnu v Hradci oběšen.

Rada Lev Klaudy bydlil na Velkém náměstí
buďto v domě Richtrově nebo v jeho blízkosti
proti biskupské residenci. Když v pondělí dne 3.
června umřel a umíráček to zvěstující Hradcem
se rozezněl, bylo celé město hluboko vzrušeno a
náměstí plné obecenstva, které o vraždě rokovalo
a nešťastného radu a mladistvou vdovu po ném
litovalo.

Když sena podsíni a na náměstí před domem
smutku nejvíce obecenstva kupilo a hemžilo, vyno
řila se z davu komická figurka. Malý mužík ve dlou
hém umazaném burnuse, s nepokrytou, jako koleno
holou hlavou, ve tváři zarostlý nepořádným plno
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vousem, z něhož jáko z roští vyčníval dlouhý,
pitím kořalky zamodralý nos. Mužík ten několi
kráte se zastavil, pokaždé potom jakoby poskočil,
zdvihl malíček pravé ruky, pohodil hlavou a
náhle vyjekl na doprovázející ho nezbednou mládež:»brr ňafl«

Když to provedl, poklekl na náměstí na
dlažbu, pokřižoval se a jal se nahlas modlit:
»otčenáš«, ze kteréžto pobožnosti, která v této
chvíli: působila ovšem jen pohoršení, vytrhl ho
pan revisor Volák, jenž ho svou španělkou ihned
k povstání přinutil a hnal ho pryč na Janské
náměstí. |

Byl to hradecký typ Mašta, který, dovědév
se o smrti rady Klaudyho, přišel se za něho mo
dliti. "To bývalo totiž jeho obyčejem, hlavné při
pohřbech v Hradci, že se dostavil před dům
smutku a třebas do bláta nebo do sněhu na ná
městí nebo na ulici klekl; hlasitě se modle a
potom šel ve sbromážděném obecenstvu, jak se
říkávalo, »vybírati na pana Fraenkla«. Žebral totiž
krejcárky, jež ihned potom kalupem, drže je v hrsti,

běžel na Janské náměstí do Fraenklovy kořalnypropíti.
, Mašta byl prý blázen, ale spíše dělal. dojem

tenochaa. pijána, který jsa kořalkou napařen, tropil
po městě výtržnosti, s povykem honě doprováze
jící ho mládež, jež naněho pokřikovala»Mašta'puj«

Své obvyklé: »brr ňaf« vybafl na. každého,

kdo na něm zrakem svým utkvěl a| pak škemral:
na uleknutém o krejcárek. © JM

Kdekoliv a kdykoliv. se něco. v Hradci
dělo, Mašta se pokaždé ke: všemu nachomejtl- a:
prováděl komedie s chlapci a menšími studenty,
kteřív. jeho škádlení nacházeli zvláštní: oblibu,:
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jež patřívala mezi královébradecké dětské ne
moce.

Jinou, Mašty nepoměrně ušlecbtilejší hra
deckou figurkou let sedmdesátých minulého století
býval svatodušský zvoník Honzili, jehož příjmění
jsem neznal. Byl to pomalý, vážný muž, vždy
pečlivě vyholené tváře, s placatou čepicí na hlavé,
s modrou plátěnou zástěrou před sebou a silně na
jednu nohu napadající. Obyčejně zvoníval u chrámu
sv. Ducha umíráček a neunavné tazalelům sděloval,
komu hodinku vyzvání. Byl to nemluvný človék
a jeho miláčkem byl největší královéhradecký zvon
Augustin. —Ačkoliv nikomu nic nedělal a jenom
bleděl sí svých zvonů a věží, předce nemíval pokoj
od drobných nezbedů, když se zvolnapo ulici
kýval a kolem sebe rozhlížel. Pokřikovali na něho:
»Honzili mačkali dudy«, Svatodušský zvoník však
pokládal pod svou důstojnost, aby si takových
pokušitelů všiml. Obyčejně si jenom odplivl a
potom zástěrou ústa utřel.

Některým hradeckým pánům v době té pů
sobila zvláštní hloupou zábavu zakrsalá, nemoudrá
ženština. Byla to Kočárková Pepička, již velice
bavilo, když jí někdo namluvil, že se s ní ten
nebo onen pán chce oženit, což ona pak dale
chlubné vypravovala. Živila se pletením punčoch,
chodila si čistě, ale lidé se na útraty jejího ne,
rozumu bavili tak podivně, že jsem v jednom
domé byl dokonce toho svědkem, že si jistý vážný
hradecký měšťan vyhrnul rukávy, pomazal:si ruce
až po lokte červenou řepou, že vyhlížely jako po
krvácené a pak běžel, takto vyparáděn, v domě
zrovna dlící Pepičce s ustrašeným obličejem po

vídati, že se pan X. k vání právě zastřelil proto,že ho nechtěla za muže.
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Typem hradeckých hospod býval písař Ko
níček. Studoval asi sextu, pak toho nechal a žil
mládenecký život, rozděluje si ho na tři díly.
Jeden, nejkratší totiž strávil v posteli, druhý delší
v kanceláři a třetí nejdelší v hospodě, kde sedal
až do shasnutí, pokuřuje při tom z důkladné
dýmky se svůdnou pannou na porculánové hla
vičce vojenský tabák, Někdy vypomohl v šístce
nebo v dardě, ale obyčejně něco vypravoval, Rád
jsem s ním u sklenice piva pohovořil, mluvíval
velice zábavně, o všem soudil střízlivě, choval se
způsobně, chodil si vkusně a čistě a když se roz.
veselil, Juskl prsty a bzučel si patrně svou zamí
lovanou písničku: »Šlažidovka vedle trní,heretuťu!«

Roku 1878 na královéhradeckém gymnasiu
maturovali: Jan Brdyčka, soukromník; MUDr.
Jaroslav Čmuchal, lékař na Král. Vinohradech;
Bulhar JUDr. Petr Dančev, vyšší úředník v Bul.
harsku; Alois Doncek; Václav Dvořák, farář
v Sádku; Petr Hrubý, profesor gymnasia ve Sla
ném; JUC. Josef Chalupa, kandidát advokacie
v Chrudimi; Bohuslav Jeremiáš, hudební skladatel
v Písku; Jan Jirka, profesor gymnasia ve Dvoře
Králové nad L.; MUDr. Otakar Klumpar, lékař
v Hradci Králové; Josef Knejp, zemřeljako kaplan
ve Všestarech; MUDr.Josef Kovář; JUDr. Rudolf
Krejčí, rada zemského výboru království Českého
v Praze; Rudolf Kreutz, profesor gymnasia v Olo
mouci; MUDr. Vácslav Matys, lékař v Nové Pace;
Arnošt Rameš,tarář v Žitovlicích; Fr. Rameš; Jan
Rittich, lesní inženýr vKynžvartě;Bartol. Trubáček,
zemřel jako právník; MUDr. Gustav Ulbrich, ze
mřel r. 1886 jako lékař v Pardubicích; Václav
Veverka, profesor gymnasia v Truhlářské ulici
v Praze; Josef Volf, věnoval se učitelství,
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My studenti let sedmdesátých minulého sto
letí zastihli jsme ještě dozvuky staré studentské
poesie, která napotom brzy úplně zanikla. |

Tehdy ještě bývalo obyčejem, proto že nut
ností, že studenti chodívali na svátky a na prázd
niny pěšky, což brzy potom stalo se zbytečností.
Nově nastavěné železně dráhy učinily tomu konec
a s tím také vymizela jedna z utěšených stránek
bývalého studentského života, neboť tyto pochody
domů a z domu bývaly zvláštními pevnými pás
kami mezi studenty z jedné a téže krajiny. Po
chody ty byly plné rozmaru a veselí, tak že jsme
je tradicionelně podnikali v letech sedmdesátých
ještě i ti, kdo jsme mohli jeti domů po že.eznici
a dobrovolně doprovázeli jsme kollegy, kteří mu=
sili na svátky per pedes apostolorum.

Já na svatodušní svátky obyčejně putoval
jsein z Hradce alespoň do Josefova- pěšky. Jednou
táhl jsem přes Černilov, podruhé na Vlkov a po
třetí přes Předměřice, ač drábou mohl jsem jeti
z Hradce až domů.

V jarních krásách rozvitý spanilý kraj mne
vábil tak, že jsem nemohl odolati, abých se ním
s hloučkem kamarádů neproběhl.

Z těchto pochodů pak vykvétaly další delší
studentské prázdninové pouti po vlasti, jež dnes
ani vzácná opatření »Spolku českých turistů« ne
mohou k bývalému jejich rozvoji vzkřísiti, neboť
České studentstvo za nynější doby na chůzi tak
zpohodlnělo, že běžíš dva dny po Krkonoších a
Poťtkáštam celou kopu německých studentů ze
severního Německa s »ruksaky« na zádech, přes
tu chvíli uslyšíš melodii rozmarné německé písně
»Studio auf.seiner Reis', jucheidi, juchejda«, ale



— 18 -—

český student je tam zrovna tak jako na Šumavě
vzácností. Kdyby profesoři se žáky někdy krásné
ty partie nepřešli, z vlastního popudu by se tam
z českých studentů vypravil jenom málokdo.

Se starými, šedivými vlasteneckými pány,
vzpomínajícími zašlých dob mladosti, v Krkonoších
i na Sumavě se jeden dnes Častěji setká, než=li
s českým studentem, který pro přírodní krásy své
vlasti jakoby smyslu pozbyl — —

V ohledu tom bývalo ještě před čtvrt sto
letím jinak. Té »usedlosti« při nás nebylo, jakou
se honosí nynější naši »mladí starci«.
| Jakmile jenom poněkud nám školní povin
nosti dovolily, již jsme se do krajů jen rojili. Vy
konat denně pěšky šest mil cesty, bývalo nám
hračkou a pouti takové připadaly nám jako lí
bezný sen, jakého si člověk vpozdějších letech
nikdy více popřáti a užiti nemůže. |

Jakýmsi jako obligátním výletním místem
královéhradeckých studentů bývala ještě za mých
královéhradeckých studií dumná Kunětická Hora,
která Zlatému prutu jako nějaký zakletý zámek
se svými rozvalinami vévodí a k sobě láká.

Proto také jako septimáné uspořádali jsme
roku 1880 v užším přátelském kroužku z Hradce
na Kunětice hromadnou vycházku, jejíž vylíčen“
vyznívá z mého denníku jako tichý ohlas dávn
zašlých dob — — |
| Mám o výletu tom z Hradce na Kuněticko
Horu současně zaznamenáno: V pět hodin rán
dne 15. máje 1880 sešli jsme se na náměstí já 
kollegové Klumpar, Kubásek, Svoboda a Vyčít:
Každý z nás byl ozbrojen holí nebo deštníke:“
Udeřením páté, nakoupivše si do kapes rohlík ©
vydali jsme se na cestu ke Kuněticům. Vyšli js“
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Moravskou branou lukama ke Střebši. Slunko pro=
ráželo hustou mlhu, rosa se na trávě leskla a lid
z okolí spěchal do Hradce na trh. Vzduch byl
svěží, májový. Kolem nás bylo plno čerstvé zelené
a sněžného květu. Od Střebše brali jsme se po
silnici k Opatovicům ku přívozu, kde jsme se dali
přes Labe na druhý břeh na veliké pramici pře=
praviti, Na pramici dal jsem se do řeči s jedním
ze dvou převozníků, který mně vyprávěl, že v těch
místech, na kterých se dnes nachází opatovický
splav, stával před lety znamenitý klášter s veli=
kým pokladem. A tu mně vykládal, že byl při tom,
když před lety při stevbé splavu toho. zatloukali
piloty, že jim jedna z nich nechtěla žádnou mocí
lézti do země a proto že ji na špici okovali. Když
potom. okovanou beranem vpravovali do země,
tu pod vodou náhle jakoby se něco propadlo a
nějakou čtvrthodinu potom voda, mohutně víříc,
hrnula se do země, snad do bývalých klášterních
sklepení, jež snad na věky zalila.

Sdělení to mne nanejvýš zajímalo a dojalo.
Od přívozu táhli jsme k opatovickému cukro=

varu a pak do Opatovic samých. Z Opatovic
brali jsme se úrodnými nivami, nadšeně prozpě=
vujíce »Kde domov můj«e, ke vsi Hrobčicům a
odtud šli jsme do Němčic, kde jsme v hospodě
snídali chléb.

Napotom brzy začali jsme stoupati, jak se
zde říká, «na hůru«, jejíž boky jsou posázeny ovoc=
ným stromovím, jabloněmi, jež se právě nacházely
v nejkrásnějším květu a sladce voněly.

Konečné došli jsme ke zřícenině prvního
hradního valu a podél něho do nízké první brány.
Drubá má vrata a stojí v ní nízká kamna bez
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komínu, tak že jest celá učouzená. Na nádvoří
procházely se krávy a slepice a z jednoho okna
vykoukla na nás tlustá ženská tvář. Hostinská
Formanka. Mohutné, rozpadávající zříceniny uči
nily na nás veliký dojem.

Když jsme se kolem sebe rozhlíželi, došlo
nás ještě sedm hradeckých kvintánů a jeden sextán.
Radostně jsme se vítali a chystali dále do hradu,
ohlížejíce se po průvodčím. Za toho najednou
přihlásilse nám veliký černobílý pes, který kroutě
ohonem vedl nás zvolna do zřícenin. Když nás
na příslušné místo dovedl, odbéhl zase zpátky, aby
posloužil jiným.

Zde po dřevěných schodech dali jsme se do
vyšších pater, na jejichž stěnách nacházejí se
tisíce rozmanitých podpisů. Potom jsme si pro
hlídli sál, kde se v neděli a ve svátky obyčejně
tančívá. Konečně jsme vylezli na věž, kde jsme
v celém sboru bouřlivé zapěli »Kde domov můj«
a »Hej Slované«. Značný kus krásné vlasti naší
rozprostíral se kolem nás v celé své spanilosti.
Kolkolem zelenají se žírné nivy, v nich sedí útulné
vesničky kolem rozlehlých měst a celým krajem
jako stříbrná páska vine se mohutné již Labe.

Pobyli jsme zde hodnou chvíli a to proto,
že sem za námi přišli v Hradci studující dva
Bulhaři Jurukov a Grampolov. Do našeho zpěvu
boukaly rány prachem skály trhajících zde dělníků.
Pak ještě vylezli jsme na kapličce ke zvonečku a
konečně, | skončivše prohlídku zřícenin, sesedli
jsme se v jedné bezstropé hradní jizbě.

Stojí v ní na kolech přibitý stůl, rostou tady
čtyři švestkové stromya v koutě jest nasázen záhon
cibule. Jak jizba tato vyhlížívala před třemi, čtyřmi
sty lety?|
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Kvintáné pili mléko a my z »filosofieu ob
čerstvovali jsme se pivem a zakusovali k němu
chleba z máslem. Když jsme takto ve veseiosti a
dobře se majíce seděli, přibyl mezi nás též hra
decký oktaván Roček a čtyři sekundáné, tak že
se nás zde sešlo celkem 21 studentů jenom z Hradee.

O půldvanácté jsme se sebrali a vydali jsme.
se na další cestu k Pardubicům. Na rozloučenou
vyšla za námi hostinská Formanka a prodávala
nám doutníky. Pod ořechem pohladil jsem psa,
který nás prvé vodil a dojat, opouštěl jsem pa
mátnou zříceninu.

Kráčeli jsme skrze lomy, kde více než-li sto
lidí buď skálu prachem trhá, buď stavební kámen
do sáhů rovná, anebo drobné jeho kusy na šutro=
vání silnic tluče.

Asi ve tři čtvrtě na jednu dorazili jsme přes
vesnici Rab k labskémua mostu do Pardubic a Šli
jsme »na Veselku« k obědu. Z »Veselky« vzká
zali jsme si pro kollegu Liebicha, který byl doma
na svátcích a ten nás potom provedl městem,
v němž nás hlavně starý zámek zajímal.

Ke čtvrté hodině vypravili jsme se na zpá
teční cestu ke Hradci, kamž jsme po dlouhé, rovné
silnici k večeru dorazili, všichni hladoví a una
vení, tak že jsem potom šel ihned spát — —

Tolik jsem si zaznamenal o svém výletě na
Kunětickou Horu, již navštíviti bylo jakoby po
vinností hradeckého studenta tehdejší doby.

Však jsem ještě jednou potom k vůli milé
Kunět'cké Hoře mohl míti ve škole velikou mrzu=
tost s váženým naším profesorem dějepisu Janem
Bohuslavem Miltnerem.

Bylo to v oktávě již po velikonocích. Pro
bírali jsme statistiku mocnářství rakouskc-uher=
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ského. Já sedal v předposlední lavici na kraji
zrovna u okna, jímž bylo viděti na Zámeček a na
celý Zlatý prut až k Pardubicům. Z roviny jeho
vynikaly modravé obrysy Kunětické Hory. Často
a často jsem se na ně zahleděl tak, že jsem škol
nímu vyučování valné pozornosti nevěnoval.

To provedl jsem také při profesoru Miltne
rovi, když mne soused Liebich šťouchne. Podívám
se naň. On dělá jakoby nic. Podívám se na pana
profesora Miltnera a ten se po svém způsobu jako
škodolibě usmívá. Ve třídě panuje ticho.

»Rezníček, k mapěl«, najednou řezavě pronese.
Já první volání ve svém zamyšlení přeslechl.

Pan profesor vida, že hledím oknem, schválně mne
vyvolal.

Na druhé zavolání jsem ihned poslech! a
vypravil jsem se k mapě mocnářství rakousko=
uherského, jež visela na druhé straně třídy. Když
jsem k ní došel a čekal na otázku, netušil jsem
nic dobrého.

»Vyhledejte Kunětickou Horull«, uložil mně
pan profesor Miltner.

Tu jsem byl již doma, o co běží, Pan pro
fesor Miltner byl velice nedůtklivý pán, věděl jsem,
že ho nějak uraziti nesmím a cítil jsem, že mne
vlastně pro nepozornost a výhlídku na Kunětickou
Horu kárá. Jak se mu zachovat, abyz toho nebyl
u něho velice snadný konflikt? Kdybych byl na
mapě na Kunětickou Horu ukázal, věděl jsem, že
by byl uražen, neboť podobně malicherných otázek
v oktávě nedával a proto jsem se mu beze slova
uklonil a odešel jsem zpátky na své místo,

Pan profesor bylstím úplně spokojen, když
viděl, že mne otázka ta mrzí a že vím, proč jsem
ji dostal.
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Více neřekl nic a vyvolal jiného a kdvž jsem
později jednou po letech na to přivedl řeč, po
hodil hlavou a řekl: »To je zlé na gymnasiu!
Jako vojáka jsem vás za nepozornost nemohl kárat
jako dítě« — —

Profesora Miltnera měla naše třída na dějepis
a zeměpis po celé gymnasium. Ale nerozuměli
jsme mu, neboť jeho způsob vyučování byl nám
nepochopitelný a obtížný, ačkoliv jsem ho později
uznal za úplně správný.

Pan profesor Miltner uložil nám ku př.
v septimésedmiletouválkua vhodiněna to začal
zkoušeti války punské t. j. u něho musili jsme
míti stálý a bezpečný přehled celého všeobecného
dějepisu a celý zeměpis musili jsme ihned v kvintě
ovládati úplně bezpečně.

Zajímavým byl také jeho výklad vzniku moc
nářství rakousko-uherského, jehož základ okázale
hledal ve státě českém a kladl na to důraz, že
takováto státní skupina jest erupcí dějin. Samo
podobnou říši založil proti Avarům, vykládal, a
poukázal, že se to později z různých dějinných
příčin opakovalo za Boleslava, Břetislava, Přemysla
Otokara atd., až konečně došlok tomu opět za Ja
geilovců zapříčinou společné obrany prot: Turkům.

Když jsem později o výkladech Miltnerových
uvažoval a když leta uběhla a já stále přehled
všeobecných dějin v paměti zachoval a v zeměpise
se vyznal, poznal a pochopil jsem, jak to byl
učitel výborný.

Z Hradce, kde byl velice platně literárně Čin=
ným, dostal se do Prahy na akademické gymnasium,
tu převzal redakci »Archaeologických památek«
a když se chystal k nejvážnější vědecké Činnosti,
na niž se již od studentských let připravoval, pře
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paden byl chorobou, jíž dne 31. ledna 1887 v Praze
ve věku 45 let a pěti mésíců ke škodě českého
školství 1 vlastivědy podlehl — —

Nahodil jsem se zrovna v Hradci, když byly
zde zaň konány v Marianském chrámu pro žactvo
gymnasia smuteční bohoslužby a zařezávalo se
mně přímo do srdce, když po černé mši chrámem
v. mocném sboru. zavzněla dojemná +»Animas
fidelhume — —

Roku 1879 na královéhradeckém gymnasiu
maturovah: JUDr. Karel Batěk, notář v Praze;
Antonín Citta, zemřel jako kněz deficient; Jan
Čapek, tarář v Strenici; Jan Červenka, městský
tajemník a spisovatel na Král. Vinobradech: Arnošt
Čeřovský, zemřel jako notář; JUDr. Erhard Gubo,
zemřel jako komisař bejtmanství v Táboře; JUDr.
Emerich Gůttler, zemřel jako kandidát advokacie
v Hradci Kralové; Ant. Jakoubek, obchodník na
Král. Vinohradech ; Antonín Macků; Karel Mayer;
Alois Mikš, řiditel kůru kath. chrámu sv, Ducha
v Hradci Králové; Aug. Eug. Mužík, spisovatel a
redaktor v Praze; Josef Paš, kontrolor při pošt.
řiditelství v Praze; Frant Pavlíček, farář v Cerho
vicích; Jsn Ruml, farář v Chotěborkách ; Jan Seidl,
děkan v Černilově; Jan Slavík, učitel ; Ludvík
Souček, katecheta měšt. školy v České Třebové;
Alois Soukup, farář v Lochenicích ; Václav Šejvl,
gymnas. profesor; Jos. Šťastný, zemřel jako práv=
ník; Jan Ullwer, redemptoristaj; MUDr. Karel
Ulrich, zemřel; Lambert Vichta, farář ve Stěže=
rách; Jan Volánek, farář v Běstvině; JUDr. Daniel
Wiesner, zemřel jako advokát v Náchodě a Eduard
Zych, zemřel po maturitě,

> *
>
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Důležitým pro Hradec Králové a tehdejší
jeho obyvatelstvo stal se rok 1880 vzácnou návště
vou, jíž se mu tenkráte dostalo.

Jak jsem již na svých místech šíře pověděl,
znamenala druhá polovice let sedmdesátých minu
lého století v histori a poměrech Slovanstva ob
rovský krok ku předu. Zejména na balkánském
poloostrově spadla turecká pouta s rukou slo
vanských národů a veliké důsledky ruského vá
lečného tažení přes Šipku mělyv zápětí svémtaké
1 nepochybné a patrné prospěchy pro národ český.

Počátkem let sedmdesátých prokmitlo: sice
na zamračeném politickém obzoru českém slunce
blabých nadějí v lepší budoucnost, když se začalo
jednati o uzákonění fundamentálních článků, do
nichž však nepřibrány Morava a Slezsko. Avšak
následkem zahraničních vlivů ze severu. zůstalo
konečně zase při starém, až teprve po porižce
půlměsíce r. 1877 se zase také 1 u nás značně
rozjasnilo.

V čelo vídeňské vlády povolán -byl hrabě
Taaffea sice s nařízenímzeměpánovým, aby zjednal
mír mezi národy babsburského soustátí. Do na=
stoupení Taaffova nacházel se český národ v trpné
Oposici proti vídeňskému regimu a vídeňskou říš=
skou radu vůbec neobesílal. Po nastoupení aa
ffově však čeští poslanci r. 1879 opět na říšskou
radu vstoupili a vůbec nastaly docela jiné poměry,
než-li panovaly po několik let před tím. Oproti
českému národu jevila se opět z Vídně zvláštní
blahovůle, jejímž jedním význačným článkem bylo,
že korunní princ Rullolf jako major nastoupil vo
jenskou službuu ryze českého mladoboleslavského
pěšího pluku č. 36 a že usídlil se na královském
hradě v Praze na Hradčanech, jež opět po řadě
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let od smrticísařea krále FerdinandaDobrotivého
oživly.

A roku napotomního 1880 vypravil se sám
zeměpán, císař a Jeho Milost český král František
Josef do Čech, aby je projela navštívil. Počátkem
měsíce června jmenovaného roku zavítal do Prahy,
kde byl co nejokázaleji uvítán a po celém národě
vzbudilo to obecné uspokojení, když panovník
tehdy statného ještě vůdce českého národa Dr.
Frant. L. Riegra při svém pobytu v Praze více
kráte 1 s korunním princem laskavě a přátelsky
oslovil.

Z Prahy zeměpán zajel do Litoměřic a do
Terezína, který tehdy oslavoval stoletou památku
svého založení. Z Terezína odebral se dne 8. června
do Josefova a dne o. června navštívil král. věnné
město Hradec Králové,

Posledně před tím dlel zde počátkem měsíce
listopadu 1866, po válce, kdy památku dušiček na
českých bojištích, všecek hluboce dojat a na všech
stranách válkou těžce zkoušeným lidem s nadše
ním a vroucností pozdravován, strávil.

Byl jsem tehdy malý hoch, avšak podrob
nosti roku onoho, jichž jsem byl očitým svědkem,
zakotvily se v paměti -mé tak, že obrazy jejich
stále svěží a živé vybavují se doposud nad práh
mého vědomí. Nejprvé, jak se k nám na Ná
chodsko jako obrovští bílí hadové se zlatým kru
nýřem helem na zádech připlazily čtyři pluky kyry
sarů, kteřídne 27. června 1866 svedli slavnou bitvu
s pruskými dragouny a hulány na Dobeníně. Když
se ráno k bitvě u Náchoda schylovalo, opustili
jsme domov.a na cestě k Jaroměři slyšeli jsmejiž
od: Václavic hřímání děl. Seděl jsem na vrchu
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vozu. a díval jsem se zpět na oblaky kouře a na
obně z dělových jícnů vyšlebující, Bitvu u Skalice
dne 28. června sledovali jsme s návrší od josefov
ských pracháren a pak uchýlili jsme se na luka
u Smiřic, kde se utvořil obrovský tábor z míst
bojišť na Náchodsku a Trutnovsku uprchlého lidu.
Jíst neměli jsme co, tak jsme chodili po okolí
žebrat kousek chleba. Já s bratrem, tehdy králové
hradeckým sekundánem, zapadával do vsi Hubilesů,
kde nás jakási panímáma vždycky ochotné nasytila.

Když pak se vojsko stahovalo za Labe a
činěny přípravy k bitvé u Hradce Králové, musil:
jsme svůj tábor opustiti — a tu byla volba ne
snadná. Měli jsme buďto utíkati dále za Hradec,
anebo vrátiti se domů na Náchodsko, jež bylo již
v rukou pruských. Poněvadž naše matka zůstala
doma a mv o ni měli pochopitelné úzkosti, vě=
douce, jaká hrozni bitva u Skalice byla svedena,
toužili jsme k ní, abychom zvěděli, co se s ní
stalo. Proto oklikou přes Jásenou jeli jsme domů,
kde jsme šťastně dobrou maminku živou a zdra
vou nalezli, ale octli jsme se na bojišti v ležení
vítézného nepřítele, o čemž se zde rozšiřovati ne
mohu.

Koncem července a začátkem srpna prožili
jsme doma hrůzy cholery, při níž v rodné mévsi
celá stavení vymřela a na skalické farnosti přes
sto osob padlo jí za oběť. Do žníživili nás vlastné
pruští vojáci, pozaaňští Poláci. Jedli jsme jejich
stuchlý, cihlový komisárek a rýži.

Když v září Prusové odtáhli, konán v den
sv. Václava na skalickém bojišti dodatečný výkrop
hrobů padlých a pochovaných zde vojáků, k čemuž
přitáhl sem z Josefova s hudbou náš slavný do
mácí regiment »Konstantina č. 18.
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Potom čekali jsme císaře pána, který počátkem
drstopadu 1866 česká bojiště a hroby padlých za
výše uvedeným účelem zbožně navštívil.

Na Všecky Svaté byli v Trutnově a v den
Dušiček dne 2. listopadu přijel do Ratibořic, kde
byl hostem na zámku majitele náchodského panství
prince Viléma z Lippe-Schaumburku. Do Riati=
bořic zavítal již na večer za tmy.Čekalo ho tam
celé okolí a já při tom ovšem ženescházel. Byly
nás tisíce, Císař pán přijel bez vojenského prů
vodu ve čtyřspřežním voze a vítán byl všude, ze
jména v Ratibořicích, s nejvroucnějším nadšením
davů, které proměnily noc v den. Podél silnice,
po které jel, stáli nesčetní mužové s rozsvícenými
pochodnémi a lampiony v rukou. Ratibořický park
osvětlovali svatoňovští havíři a v celém, broby
padlých vojínů posetém kraji zářily na všech těch
hrobech lampičky, jež byly odpočívajícím v nich
v první den Dušiček po válce rozsvíceny.

V. ponurém, chladném podzimním večeru
ozývající se šum a jásol panovníka vítajícího lidu,
hudbu, tisíci světel ozářené, žlutým lupením oba
lené stromoví dovedu si nejživěji představiti po
dnes a kdykoliv milé Ratibořice navštívím, vždycky
se mně tento obraz vynoří ze vzpomínek. Připadá
mně jako z pohádky — —

V tuto noc na celém Náchodsku málokdo
spal. Než=li se lid z Ratibořic do svých domovů
dostal, byla půlnoc a než-li trochu doma potřebné
věci zařídil, bylo ráno a ráno se zase kde kdo
hrnul do Skalice, kteréžto válkou nanejvýš navští
vené město císař pán přijel potěšit.

Viděl jsem ho večerpřijíždět -do Ratibořic,
ale ráno dne 3. listopadu byl jsem již zase ve
Skalici mezi školáky a spatří) jsem ho docela z blízka,
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když ve průvodu předních měšťanů kráčel ke škole
— radnici, jejíž veliké průčelí, jako většina skalic=
kých domů, bylo dělovými koulemi rozbito a
ručničními kulkami rozzobáno. Mladistvý tehdy
zeměpán, oděn v šedý vojenský plášť a maje na
hlavě jenerálský klobouk se zeleným chocholem,
byl ve tváři ubledlý a všecek dojatý. Dlouho roz»
mlouval zejména s vysoce zasloužilým tehdejším
skalickým purkmistrem MUDr. Ang. Kordinou a
měl se k vítajícím ho méšťanům nanejvýš vlídné
a blahoskloně. Ze Skalice odebral se do Josefova
a do Hradce, kde od té doby byl opětně zase
oku 1880.

Hradec Králové chystal mu tehdy nejskvě
ejší uvítání, jež však předcházela afera, která ně
které vrstvy hradecké společnosti rozladila. Když
byly po městě vyvěšovány prapory, objevila se
a domé, v níž umístěn byl úvěrní ústav, slo
anská trikolora, jež musila býti však ihned kro
kazu tehdejšího hradeckého okresního bejtmana
arona Malovce odstraněna, což způsobilo mnoho
luku, zejmena když 1 jinde poručeno slovanské

barvy odkliditi.
Dvorní vlak přijel z Josefova na hradecké

nádraží v 6 hodin 25 minut ráno. Na nádraží po
ziraven byl zeměpán starostou královéhradeckého
okresu Střemchou, hradeckým purkmistrem Colli
nem -a náčelníky úřadů a vojska. U nádraží stály
davy lidu a skvostné banderium, jež vladaře nad
šené vítaly.

Před první pevnostní branou zbudována byla
lávobrána, u níž panovníka očekávalo zastupitel
itvokrál. věnného města Hradce Králové, jehož jmé
lem vítalho starosta města oslovením začínajícím:
»Nejjasnější králil« Na uvítáníto císař česky vlídně
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odpověděl a spatřiv ve tlumu zástupců obce st:
rého pana Červeného, ihned k němu přikroč
s otázkou: »Jak se máte? Co děláte?«

Na náměstí utvořen byl špalír ze školní mlá
deže a ze studeatstva. Císař pán přijel v kočář
ku kathedrálnímu chrámu, kde byl pozdrave
tehdejším královéhradeckým biskupemDr. Josefer
Haisem a kapitulou. Po uvítání tom odebral 8
zeměpán do chrámu, kde se pomodlil a potom za
jel do biskupské residence. „Odtud pak odjel z
Pražskou bránu na přehlídku vojska, poníž byl:
v biskupské residenci udíleny audience, jež skon
čeny k polednímu.

Odpoledne poctil císař návštěvou svou tehdy
obecní vyšší realné školy, jež celé prošel a věnova
pozornost jejich v oné době vzácnému zařízen
Když před ním žáci v tělocvičně cvičili, zjedna
si svými výkony zvláštní obdiv studující šest
reálky Jiří Komárek. Z reálky zajel do světozn.
mého závodu firmy „V. Červený a synové«, n
jehož prahu uvítal ho starý pan Červený slovy
„Vítám Vaše Veličenstvo jménem českého průmys:
a své rodiny. Bůh žehnej Vašemu Veličenstvu'
Pak představil mu syny své Jaroslava a Stanislat
a dcera jeho sl. Marie podala císaři kytici. Zemr.
pán prohlédl si celý závod a s největší účastí sle.
doval před ním prováděné výkony výroby. N
památku této návštěvy císaře a krále v domě Čer
vených zasazen byl potom do průčelí jejich dom:
na Malém náměstí zvláštní medalion.

Od Červených zajel císař pán na Kuklen:
do továrny firmy »Měrky, Bromovský a Šulc«
Po návratu odtamtud konána byla v 6 hodi
v biskupské residenci dvorní hostina a večer po
řádán byl skvělý průvod s pochodněmi a solenn
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serenada před biskupskou residencí. Od '/,o. hod.
bylo pak celé prapory a chvojovým věncovím nád
herně ozdobené město slavnostně osvětleno a na
náměstí vypaloval pražský pyrotechnik Hájek ohno=
stroj. Císař několikráte přistoupil v biskupské re
sidenci k otevřenému oknu a pozdravujícímu ho
z náměstí lidu děkoval.

O'/410. hod. pak odjel na nádraží a přes
Pardubice odcestoval do Brna.

V Hradci dnes, po pětadvacíti letech, žije
ješté dosti pamětníků tohoto slavnostního dne,
který na nás, tehdejší studentstvo, ovšem že učinil
hluboký dojem, neboť v této návštěvě mocnářově
v Čechách spatřovali jsme důležitý obrat v českých
poměrech a hlavně jsme počítali, že jí brzy bude
následovati zřízení české university, o čemž na

-Potom počátkem r. 1882 bylo skutečně příznivě
:rozhodnuto. |
m Roku 1880 za předsednictví zemského škol.
-ního inspektora Jana Kosiny na hradeckém gym
nasiu maturovali: Václav Bartoš, farář ve Zdecho=
ivicích;JosefČech,zemřeljakokaplanv Náchodě;
Josef Černý, úředník státních drah; Josef Čeřov

ský, farář ve Václavicích; Joset Dítě, farář v Za
Joňové; Václav Frůhbauer, katecheta a profesor
gymnasia v Hradci Králové; JUDr. Hugo Gedul

«diger, advokát v Hradci Králové; Jaroslav Horák,
farář v Jásené; JUDr. Josef Christof, zemřel jako

-advokát v Nechanicích; Antonín Jakl, vojenský
kurát; Josef Jelen, farář v Bárnwaldě; František
Karásek, zemřel jako studující protesury ; Vilém
Karlovský; Václav Kmínek, kněz pobožných škol
a profesor gymnasia ve Strážnici; Karel Kohn;
Jindřich Kraus, rytíř z Elislaga, plukovník v c. a
k. vojště; JUDr. Jaroslav Lohař, advokátv Jičíně;
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Josef Mach, profesor gymnasia v Králové Dvoře;
Vilém Marek, kněz v Istrii; Rudolf Nechvíle, pošt
mistr v Hlubočepích; Josef Neškudla, farář ve
Výprachticích; ©Jan Neumann, soudní sekretář
v Nymburce; Stanislav Pavlíček, notář; JUDr.
Bohumil Pecka, okresní hejtman v Nové Pace;
MUDr. Arnošt Pekař, lékař v Černilově; Ferdi
nand Pivl, zemřel po maturitě; Josef Přibyl; Jan
Rameš, farář v Ohnišťanech; JUDr. František
Roček, advokát a zemský poslanecv Praze ; Fran
tišek Růžička, zemřel jako farář; František Šimá
ček, profesor gymnasia ve Vysokém Mýtě; Josef
Švejdar, zemřel jako farář; MUDr. Josef Tichý,
okresní lékař v T'rutnové; Jan Veverka, katecheta
a profesor učitelského ústavu v Hradci Králové;
Josef Vlastník; Jan Zemek, bankovní úředník
v Praze. í

Jako předchozí oktávu z r. 1879 od primy
až do oktávy jako třídní dovedl a vychoval na
potomní řiditel gymnasia v Německém Brodě nyní
v Praze na odpočinku žijící věhlasný filolog a
vzácný učitel školní rada Josef Končinský, tak
tuto třídu v primě převzal a k maturitě připravil
pozdější řiditel gymnasia v Českých Budějovicích,
nyní podzim svého života v milém Hradci Krá
lové trávící i náš laskavý učitel školní rada Jan
Červenka. .

Naše třída měla po odchodu nynějšího řiditele
gymnasia jičínského Adama Fleischmanna do Ko
lína pana radu Červenku od kvarty až do oktávy
na řečtinu. On nám zbývá dnés již jediný z naších
učiťelů, kteří nás z gymnasia zralé propustili
Miltner, Ehmer, Vondráček, Dr. Hejzlar, již všichn:
odpočívají v pokoji, jenom on ještě vzpomíná, co
měl s námi za operu. Vidím a slyším ho jako.
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gnes,-kterak pružným krokem vešel do třídy, po
žil na kathedru balíček sešitů, řecké komposice;
pjal nad nimi ruce a lítostivým blasem pronesl:

Dětil Zase je to samý kanafasl« Tím narážel na
dhnoho červeným inkoustem vyznačených chyb.

Ale býval shovívavým, dal si s námi práci,
ak že po celé vyšší gymnasium na „vysvědčení
enapsal ani tolik »nedostatečnýche, aby mu na

počtění jejich jedna ruka nestačila. Jednání jeho
ylo přívětivé, mírné a nespokojenost svou pro
evoval žákovi tím, že mu začal vykati, S kým
yl spokojen, tomu říkal přátelsky důvěrně vty«,
dyž pochybil, upozornil ho laskavě vale starý «)

©Jeho snahou bylo, aby žáci pochopili ducha
1ároda, jehož jazyku vyučoval. Nato kladl nej
lavnější váhu, Rád strpěl vtip, také žádný sám
jespolkl, tak že jsme se dohromady upřímně milo
ali. Já býval na konci gymnasia u něho pořád
ty«, anebo nanejvýš »ale starý« a když jsem
ednou, vyvolán jsa na překlad Platona, na místě
mužové athenští« položil moderní »pánové«, pan
»rofesor Červenka radostně se zarděl a když jsem
stať přeložil, -ujal se slova,

»Vidíte, jak tento starý klasik jest stále mo
derní a v tom spočívá klasicismus, že totiž nikdy
nestárne« — — :

Pan profesor Červenka byl také básnická po
raha, že Častějii lýrou se obíral a nacházel zvláštní
nálibu v překládání latinských básníků, z nichž
ejmena některé Ovidovy věci skutečně přebásnil.

Dnes jest ovšem již starý pán, ale ve vzpo=
nínkách svých hradeckých žáků žije stále jako svěží,
emný, laskavý a dobrý přítel, jehož nám nebe
eště hodně dlouho zachovej,. neboť bez něho byla
'y naše třída jižučitelisvými opuštěným sirotkem.

4" 4 13
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Když od -posledních desíti let mluvívám
s čerstvými absolventy našich středních škol a
když mezi řečí jim upřímně vyznávám, že za
nejutěšenější a nejblaženější doby svého život:
pokládám studie na středních školách, mladí pá

nové se ve tváři zamračí a když dodám, že bychbyl nejšťastnější, kdybych je mohl opakovati,
s trpkostí pronesou: »než to, raději bych se za
střelil«, nebo »všecko bych podstoupil, jenom to nel«

Takovýto odpor ze středních škol nyní
vycházející mládeže proti tomuto učelišti, který
jest skoro všeobecný, mne nanejvýš překvapuje a
zajisté nutí k vážnému přemýšlení, když také
skoro každý otec, jehož syn. maturitu odbyl,
nablas si libuje, že to má za sebou a že by to
ještě jednou prodělávati nechtěl, co běhcim siře

"doškolských studií svého dítěte poměl strachů
co prodělal nesnází a nepříjemností,

Loni vypuknuvší sebevražedná epidemie
středoškolských studentů byla symptomem toho, co
jsem výše pověděl,

Ovšem že se za nynější doby bývalé uči
telské postavení profesora středních škol promě“

nilo do jisté míry v úřad, avšak když jsem po
drobné prošel pro střední školy platné normalie,
nad něž nemůže býti nic chvalitebnějšího, mou

"dřejšího, laskavějšího a liberálnějšího, stala se mně
nynější nespokojenost středoškolského studentstvg
tím zábadnější.

Proto mám za to, že ty stíny, jejichž chla1
nynější středoškolské studentstvo mrazí a uvácí
v zoufalství, nepochází ze systému, ale má své
příčiny v osobách.

Za naší studentské doby nebyly nahodilé
školní neúspěchy žáků přičítány na vrub jim, ne
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li za ně trestáni jejich rodiče a oni, nýbrž
íčiny jejich hledány byly docela správně tam,
le se především hledati mají. Za naší studentské
by pokládal učitel za vlastní svou pohromu,
lyž prokázaně schopní žáci v jeho předmětu
iměřeně neprospívali, neboť ihned býval zostřen
)jzorna jeho paedagogickou zdatnost a odbornou
ůsobilost, sděliti ji se svěřeným mu k vycho
ní dorostem. |

Pokud se na vykonané u nás řiditelské a
mské inspekce pamatuju, směřovaly vždycky
tomu, aby se při takové inspekci prokázalo, co

ci vědí. Za to, co nevěděli, a v čem chybovali,
byli činění zodpovědní oni, nýbrž učitelé. A ti
ik si podle toho také vedli.

Proto musím na střední školu vzpomínati
|)nejvděčněji a nejradostněji, neboť až na některou
ihodilou výminku, bez níž se pravidlo neobejde,
stalo se- v naší třídě, ani ve třídách přede mnou
za mnou nikomu nic, co by ho muselo boleti
ko křivda. Vím z vlastní zkušenosti, že se žá
vi všelijak může ublížiti a těžce ublížiti. Avšak
íčiny k tomu spočívají někdy v okolnostech,
Bbo v náhodě — — —

| Kterýsi laskavý čtenář těchto mých vzpo-.
íinek vytýkal mně v jistém časopise, že prý
nich všecko napořád chválím. © tom ovšem

ní žádné pochybnosti, že bych také mohl-a
vedl ledacos pověděti, co by zrovna kulaté ne
Jo. Avšak dotýkati se nejméně po pětadvacíti
ech věcí, o jejichž nesprávnosti vlastně jako
och jsem se nepřesvědčil a přesvědčiti nedovedl
k jejichž posuzování povolán jsem nebyl, po
idám za naprostou zbytečnost, když by v tom
byl dokonce nyní ovšem těžko dokázatelný omyl.
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„„ Ostatně účelem těchto vzpomínek není za
stiňovati si nadcházející stáří dávno rozptýlenými
stíny let mladých. Kdybych byl tázán, co ze svých
studentských let dodnes pokládám za otázku dů
ležitou, pak zajisté bych se nejdříve přesvědčil,
jak se věci mají nyní a potom bych nejspíše
moudře mlčel.

V oktávě hned od počátku školního roku
začali jsme se připravovati k maturitě, ale při tom
byli jsme tak šťastní, že učitelé naši nás při tom
hleděli více připravovati na život. Pan katecheta
Ehmer, pan profesor Dr. Hejzlar, pan profesor

ervenka a pan profesor Miltner mluvili k nám
již jako k rozumným, soudným lidem a pan pro
fesor Vondráček, když někdo nechtěl uznávati, že
to sním dobře myslí, potřásl svou šedivou hlavou
a varovně prohodil: »Co se vleče neuteče l«

Já jako oktaván měl jsem již osobní styky
se skutečnými pražskými: literáty, neboť v prázd
ninách po septimě byly v časopise »Ruchu« uve
řejněny mé spisovatelské prvotiny a potom v ok
távé jsem více povídek v Praze otiskl.

Učitelé moji o tom věděli, neboť jsem tak
činil pod plným svým jménem, avšak nikdo mné
v tom nebránil, ale všichni mně potěšení z toho
plynoucí přáli. |

V době té seznámil jsem se s redaktorem
»Národních Listů« Josefem Barákem a s MUDrem
Otokarem Jedličkou, ve Smiřicích usazeným, a
vešel jsem ve přátelský poměr se všemi staršími
hradeckými gymnasisty, kteříbyli literárně činný:

Zejmena když tehdy domů do Hradce
svátky přijížděli akademikové aynější královéhr:
decký pan starosta JUDr. Frant. Ulrich a pan r
daktor básník Aug. Eug. Mužík, který jako sept



— 197 —

mán s námi u Horálků nějaký čas bydlel, nastaly
mně blahé dny. Procházíval jsem se s nimi a po
slouchal jejich laskavá sdělení o pražských lite
rárních poměrech, tak že jsem v duchu žil více
v Práze nežsli v Hradci.

Školní povinnosti nečinily mně žádných
obtíží a překonával jsem je hravě. »Dobrou« ve
všech předmětech jsem si uhájil a ostatně zabíral
jsem se do psaní a čtení, jež se školou nemělo
co činiti,

Sedával jsem denně dlouho přes půlnoc.
Kollegové Ladík Seidl i přítel Vyčítal, s nimiž
jsem v oktávé bydlil, již dávno a dávno spali,
když já od stolu vstával. Pak-li mne školní povin
nosti tak zaneprázdňovaly, že jsem nemohl po
stihnouti, abych si literární novinky přečetl a
v hlavě rodící se mně nápady zapsal, nezbylo ji
ného východiště, než-li že jsem si udělal »šulfíbr«
a tři půldny zůstal doma čili nešel do školy, abych
to dohonil. Při tom již od kvarty psával jsem si
denník, kterémužto zvyku až dodnes ještě stále
hovím. Někdy pilněji, někdy stručněji. Jako gy
mnasista jsem se tím tajíval a proto psával jsem
do něho, když kollegové byli již v limbu —

Z tohoto denníku pramení možnost, že jsem
dovedl celé řadě známých, přátel a vážené hra
decké společnosti vypravovati rozmanité drobnosti
a události, na nichž již mech zapomenutí rostl.

pem že jsem toho pověděl daleko méně, než-limám zapsáno — —
Před velikonocí zemřel nám v oktávě milý

spolužák František Hlaváček. Skonal po delší ne
moci doma u rodičů ve vsi Příkazech u Potštýna
a přes půl třídy jelo nás na jeho pohřeb, který
se konal dne 13. dubna 1881. Pochovali jsme ho
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v Kostelci nad Orlicí. Do Příkaz jeli jsme den
před tím a odpoledne vykonali jsme výlet na zříce
niny hradu Polštýna a byli bychom bývali při příle
žitosti té tiché tehdy městečko to málem poplašili.

Hlaváček byl dřubým z kollegů, který během
gymnasijních studií z řady naší umřel. První byl
Jan Rezek. Ten umřel o prázdninách r. 1876 doma
v Dolsku a pochován jest u památného kostelíčka
v Krčíně u Nového Města nad Metují. Pohřbu
jeho účastnil jsem se také. Ze čtyř studentů, kteří
jsme Rezka přátelsky ke hrobu doprovodili a do
hrobu spustili, jsem dnes živ já jediný, Jiří Janko
z Dolska zemřel jako bohoslovec, Jan Chaloupka
z České Skalice zemřel jako doktor veškerého lékař
ství a Jos. Rezek z Dolska umřel jako soudní adjunkt.

Písemní maturitní zkoušky konali jsme od
11. do 18. května a ústní odbyli jsme si od I.
do 5, července za předsednictví tehdy řiditele gy
mnasia chrudimského, v prosinci r. 1904 zesnulého
emeritního řiditele realného gymnasia v Praze ve
Křemencovéulici p. Matěje Trapla. Maturitě po
drobilo se nás 42 a z těch odbylo ji 16 s vy
znamenáním. Nepropadl nikdo. Dne 6. července
jsme se z Hradce rozprchli a nikdy více se tam
všichni nesejdeme. Osudy naše byly rozmanité, a
dnes, pokud vím, vyhlíží náš seznam takto:
. Josef Černý, zemřel r. 1882 po maturitě;
Černý Václav, učitel ve Zďárkách u Náchoda ; JUDr.
Josef Čížek, advokát a okresní starosta v Náchodě;
MUDr. Durdík Václav, lékař v Hradci Králové:
JUDr. Geduldiger Karel, advokát v Mostě ; Grégr
Antonín, zemřel jako člen redakce »Národních
Listů«; Jansa Alois; Jelínek František, farář v Lý
sově; JUC Josefi Jan, kandidát advokacie v Praze;
Kaván Josef, kněz deficient v Hrabačové; JUDr.
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Klumpar Ladislav, advokát a říšský poslanec
v Praze; Kollimann Antonín, profesor gymnasia
v Uher, Hradišti; Koudelka Josef, redemptorista;
Koza Jan, profesor gymnasia v Klatovech; Krau
ser Augustin, soudní auskultant ve výslužbě ; Ku
básek Josef, poštovní oficiál v Hradci Králové;
Liebich Antonín, katecheta v Chrudimi; PhDr.
Maleček Frant., universitní lektor a kaplan u sv.
Mikuláše v Praze; Marek Václav, farář v Hlinsku;
Mervart Antonín, zemřel r. 1881 po maturité:;
Mimra Josef; Nečesaný Josef, zemřel jako absol
vovaný právník; Němeček Alois, obchodník v Jo
sefově; Novotný Jan, děkan v Novém Městě nad
Met.; Novotný Josef, zemřel jako právník; Pánek
Jan, farář v Dymokurech; Pelikán František, farář
ve Volfířově; Pokorný Alfréd; Polívka František,
řiditel české realky v Olomouci ; MUDr. Prágr Ja
roslav, zemřel v Praze, Puchmajer František,

dru v .Knapovci; PhDr. Rezníček Václav, skriptorknihovny Musea království Českého v Praze; Sa
trapa Jan, okresní tajemník v Českém Dubě; Seidl
Ladislav, farář v Ličně; Souček Jindřich, zemřel jako
redaktor »Jizerana« v Mladé Boleslavi; Stránský Jan,
profesor gymnasia a školní inspektor v Německém
Brodě; Svoboda Josef, oficiál při magistrátě kr. hl.
města Prahy; Synáček Josef, kazatel u sv. Ignáce
v Jičíně; MUDr.Skrdlík Antonín, lékařnaPankráci:
Šolc Václav, profesor realky na Král. Vinohradech;

áňa Josef, farář v Bohárně; PhDr. Votruba
asef, profesor gymnasia v Truhlářské. ulici
Praze; MUDr. Vyčítal Václav, lékařv Kopidlně.

Mezi zemřelé po nějaký krátký čas náležel
aké bodrý náš kollega Jan Satrapa, o němž
, našemu žalu přinesly r, 1883 pražské listy zprávu,
e v Hořiněvsi umřel. Brzy po uveřejnění této
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zprávy jel jsem domů a když jsem přijel do Jo
sefova, tu na nádraží spatřil jsem procházeti se
umrlého Satrapu s plaidem na rameně,. Dvořil se
roztomilé slečince — Poděsil jsem se toho zjevu,
až V pražských novinách zesnulý kamarád s nej
veselejším smíchem mné vysvětlil, že umřel jenom
v novinách následkem podivného špásu — —

Nedávno zesnulý kollega náš MUDr. Prágr
byl nanejvýš obratný a podnikavý člověk, který
povahou svou rád tíhl k veselému životu, takže
v Praze jako absolvovaný medik pohostinsky vy
stupoval s lidovými zpěváky a z jeho dovednosti
a rozmarů vytryskla všeobecně známá a doposud
oblíbená píseň »Vždyť jsme jen jednou na světě«,
jejíž byl skladatelem a nedostižným přednášečem.

Jak jsme měli k maturité cestu obtížnou,
toho dokladem jest, že si přítel JUDr. Klumpar
na ni v oktávě v měsíci lednu jednou odpoledne
před školou zlomil nohu. Kdybych to nepozna
menal, třebas by mně to bylo vytýkáno jako ne
úplnost, jichž se ve vzpomínkách těchto nalezne
beztoho tak dost.

Abych nebyl v nich přes příliš obšírným,
uzavírám je a mladší milí přátelé a současníci
z hradeckých mých studií laskavé odpustí, že jich
jmenovité neuvádím. Na všechny se již nepama
tuju a abych některého vynechal, toho učiniti
nechci, proto přestávám se svými hradeckými
vzpomínkami i pokud se osobností týče odchodem
naší třídy z Hradce, na kterýž všichni zajisté že
rádi a vděčně vzpomínáme — — —

Vzpomínky tyto psal jsem sobé pro potěšení
a mnohým svým přátelům k libosti. Jest-li jsem
něčeho opomenul, prosím o prominutí, staloť se
to nerado — — —


