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O autorovi a jeho dopisech
František Veselý se narodil v roce 1864 v Hostivici, v domě na rohu ulic Čsl.
armády a Jiráskovy. Ve věku deseti let odešel do Prahy jako zpěvák (vokalista) v křižov
nickém klášteru a do Hostivice se vracel už jen na návštěvy. Po studiích se stal právníkem
u vojenského soudu a v tomto povolání poznal mnohá místa tehdejšího Rakouska
Uherska. Po vzniku Československa zůstal u vojenského soudnictví a získal generálskou
hodnost.
Veselého dcera, která se stala sochařkou, se provdala za akademického malíře Karla
Svolinského, který mj. navrhoval novou výzdobu olomouckého orloje a zpracoval výtvarné
návrhy některých poválečných bankovek.
V důchodu bydlel František Veselý v Praze na Letné a zemřel v roce 1953.1
Miroslav Nerad byl synem hostinského Karla Nerada v hostinci Čsl. armády čp. 22
(U chmelového keře) a tento hostinec také od otce převzal a provozoval až do jeho
„znárodnění“ kolem roku 1950. Hostinec u Neradů byl významným střediskem hostivického
života, ve kterém se scházela řada místních spolků.
Po 2. světové válce, už v důchodu, si František Veselý začal vyměňovat dopisy s hos
tinským Miroslavem Neradem, kterého také se svou dcerou M. Svolinskou příležitostně
navštěvoval. V současnosti známe pouze dopisy, které posílal F. Veselý M. Neradovi,
Neradovy dopisy nejsou k dispozici. Sada šestnácti dopisů, a především ten nejdelší
z 5. května 1951, přinášejí zajímavé vzpomínky na dění v Hostivici ve druhé polovině
19. století i okrajové poznámky zachycující aktuální hostivické události.
Poznámky k přepisu dopisů
Do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je zařazen pouze výběr z dopisů.
Vynechány byly dopisy, které nemají vztah k Hostivici nebo k životu Františka Veselého.
Vynechané pasáže některých dopisů, které se týkaly fotografií z návštěv, hřbitovních
poplatků a dalších osobních záležitostí, jsou označeny […].
V maximální míře je respektováno originální znění dopisů, pouze byly opraveny
ojedinělé zjevné překlepy a přímo do textu doplněny zpřesňující poznámky psané na
okrajích dopisů.

1

Životopisné údaje uvádí sám František Veselý ve svých dopisech. Údaj o úmrtí je převzatý
z Hostivického měsíčníku č. 11/1996, kde Jiří Pergl věnoval 3. část seriálu Hostivičtí rodáci a přátelé
právě F. Veselému
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František Veselý

DOPISY MIROSLAVU NERADOVI

Zleva F. Veselý, M. Nerad a Veselého dcera M. Svolinská
v Hostivici na Husově náměstí
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Dopis snad z 1. července nebo z 1. října 1948
Milý pane Nerade,
Proč Vám dnes píši? Inu, proto, abyste se, i když ne zasmál, tedy aspoň usmál, jako jsem
to učinil já při jedné příležitosti, když jsem ve čtvrtek 26. června t. r. zase navštívil svou
milou rodnou Hostivici. Rád se tam občas podívám; vede mne tam nejen vzpomínka na
mou dobrou, nezapomenutelnou maminku, ale taky vzpomínky na má dětská léta, na léta
nezatížená starostmi v denním, mnohdy klopotném životě. Neznám tam již, kromě Vás a
Vaší rodiny nikoho a jsem tam, abych tak řekl, cizincem. A přes to mne tam vždy vábí
místa, kde jsem jako malý chlapec pobíhal, husy nebo krávy pásal atd. Škoda, že při mé
poslední návštěvě bylo takové unavující vedro, které mi při mém pokročilém věku bránilo,
abych se leckams podíval na místa v obci a jejím nejbližším okolí, ke kterým se poutají mé
vzpomínky z těch bezstarostných dob. Po odchodu od Vás stoupal jsem pomalu směrem
k nádraží, zastavuje se tu a tam u domků, kde kdysi naše rodina bydlívala. Tak jsem došel
taky k místu, kde právě naproti zadním vratům Havlůjovic statku jest ulička. Tam jsem se
zadíval na domek hned vedle nárožní chalupy.2 Ten domek má poschodí, kam se
vystupuje po dřevěných schodech. A právě v tomto poschodí kdysi měli byt moji rodiče.
Tenkrát jsem ovšem byl již v Praze a poznal jsem ten byt o školních prázdninách. Co se
tam tak koldokola rozhlížím, zeptal se mne nějaký člověk mně zcela neznámý, který něco
šukal u nárožní chalupy, ležící právě proti dotčeným vratům rodiny Havlůjů, koho hledám.
Odpověděl jsem mu, že nehledám nikoho, že se jen tak rozhlížím po známých místech ze
svého mládi. A tak jsme se dostali spolu do rozhovoru zcela klidného a vlídného. Byla řeč o
tom, kde kdo tam v těch místech kdysi před dávným časem bydlel, jako starý hrobník
Žihla, řezník Malý‚ dělník Schon a obecní policajt Jelínek atd. Mezi tím přiblížila se k nám
nějaká již starší žena, ale zůstala opodál stát, nemíchajíc se do našeho hovoru. Rozloučiv
se s dotčeným občanem zcela vlídným způsobem, který byl vzájemný, stoupal jsem dále
do kopce k nádraží. Když jsem dospěl až k hospodě „U Procházků“,3 dohonil mne onen
občan a povídá: „Tak jsem si za vámi strejdo ještě pospíšil. Ta stará žena, která se u nás
zastavila, mně povídala, že Vás zná‚ ale že neví, jak se jmenujete.“ Neklame li mne paměť,
řekl, že se ta žena jmenuje Bělohlávková. Mně toto jméno z Hostivice je vůbec neznámé.
Ten občan se mne hned při tom ptal na mé jméno. Řekl jsem mu, že se jmenuji Veselý;
nic více a jeho zvědavost tím byla zřejmě uspokojena. Na to slovo „s t r e j d o “ jsem se
usmál, ale to, zdá se, ušlo tomu občanovi. Rozešli jsme se se vzájemným pozdravem.
A když jsem tak kráčel dále k nádraží, musel jsem se nechtěj tomu oslovení „strejdo“
zasmát. Snad tomu, to jest tomu zasmání neuniknete ani Vy, až o tom budete číst. Víte
jistě tak jako já dobře, že náš lid slova „strejda“ užívá ve dvojím smyslu. Bývá to jednak,
abych tak řekl, familiární, ovšem trochu více než „volné“ označení nebo oslovení osoby,
které tím však nikterak nemíní mluvící nějak nepříjemně se dotknout. Jednak se do toho
vkládá smysl jakéhosi znevažování osoby, o které se toho slova užije. Já jsem si ono slovo
toho prostoduchého občana vyložil hned na místě ve smyslu prvém a pro to ještě dnes,
když si na to vzpomenu, nezdržím se, abych se tomu nezasmál.

2
3

Potoční ulice, snad čp. 74
Žižkova čp. 121
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Snad se ještě někdy, až bude pěkné, ale ne příliš horké počasí, odhodlám k tomu,
abych se zase podíval do Hostivice. Vy jste svým líčením, jak to nyní vypadá u rybníka na
Břvech, hodně podnítil mou touhu, abych se tam i jinam, kam mne vzpomínky táhnou,
podíval. Ta místa „V Čekale“, „Na Škrůbku“, „V háji“, „Na posvátné“, „Na hrobech“ a jiná,
na která se již nepamatuji,4 ta bývala pole mé činnosti, když jsem u rolníka Václava
Kozáka (u kostela)5 pásal husy a pak, když jsem u rolníka Vavřince Kozáka (říkali mu Rola,
což bylo převrácené jméno Lora, jako zkrácenina jména Lorenc) vyháněl na pastvu krávy.
Tento Kozák měl živnost, jak snad víte, vedle hospody „U koruny“.6 Měli tehdy chlapce asi
dvouletého, s kterým jsem si hrával. A po letech – bylo to asi v roce 1880 nebo 1881 – jdu
Ostruhovou, nyní Nerudovou ulicí na Malé Straně a tu vidím jít ženu v ošumělém úboru
s nůší na zádech, a vedle ní chlapce asi desetiletého, taky chatrně oblečeného. Se
smutkem v duši na ně hledím; byla to bývalá pajmáma Kozáková, u níž jsem kdysi pásal
krávy. Do takových konců to dovedl neblahý způsob života jejího muže Vavřince Kozáka.
Přeji Vám i Vaší rodině vše dobré a jsem Vám v přátelské úctě oddaný
František Veselý
Zmínil jsem se o vzpomínce na svou maminku. Můj otec blahé paměti je pohřben v Praze,
Na Olšanech. Zemřel roku 1879. Má matka roku 1907.

4
5
6

Většina těchto místních názvů je doložena na starých mapách
Statek Pelzova čp. 4
Pelzova čp. 2
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Dopis z 26. května 1949
V Praze 26. května 1949.
Milý pane Nerade,
[…]
V svém dopisu jste se zmínil o rolníku, panu Kubrovi, který se přiženil na statek
rodiny Trýbů, č. 25. Jak se to tak změnilo během dlouhých let mého života. Když jsem byl
ještě děckem, byl na tom statku rolník Bartoš. Jeho syn (Tento Bartošův syn potom sám
odešel do Ameriky a, jak jsem slyšel, o jeho osudu se rodina již nedozvěděla.) se v té
době oženil a vzal si dceru rolníka Stádníka (říkali mu všeobecně Frejšek)7 a jeho dcera si
tenkrát vzala učitele na tamní trojtřídní škole obecné Františka Šimka, který se později
dostal za řídícího učitele do Únětic.8 U něho jsem se naučil zpěvu a to byl pak základ toho,
že jsem se dostal za vokalistu do kláštera u křižovníků v Praze a tak taky na studie. Jinak
bych se byl stal nepochybně členem nějakého poctivého řemesla. A jakousi zásluhu tu má,
či měla panímáma Kubrová, matka již – myslím – zemřelého p. Frant. Kubra. (Na tu

panímámu Kubrovou si velmi rád vzpomínám. Ona i potom, když jsem již byl v Praze,
o prázdninách mě k nim zvávala a vlídně mě hostívala.) Tehdy o prázdninách roku 1874
byl totiž u Kubrů na návštěvě právník Jaroslav Maýr, syn tehdejšího ředitele Prozatímního
národního divadla a taky ředitele kůru u křižovníků a u františkánů (u Panny Marie
Sněžné)‚ a tento právník se zeptal panímámy Kubrové, je li ve vsi snad nějaký chlapec,
dobrý zpěvák, který by se hodil za vokalistu u křižovníků. Panímáma mu pověděla o mně
a tak poslali k nám, abych hned přišel ke Kubrovům, že prý mě chce vidět nějaký pán
z Prahy. Mladý Maýr mě podrobil jakési zkoušce a po ní mi řekl, aby se mnou tatínek zajel
do Prahy k jeho otci. Tam, ve Smečkách, znovu zkouška a byl jsem přijat. Často si
vzpomínám na to, jak tehdy tatínek sice s uspokojením nad výsledkem zkoušky, ale
s nemalou starostí odcházel od ředitele Maýra. Vždyť ten mu řekl: „Tak, tatíku, koupíte
tomu chlapci postel, dáte mu peřiny, kufr a štrůzok (tak to totiž řekl)‚ pak talíř, lžíci,
vidličku a nůž.“ Nebudu to dále líčit. Za několik dní jsem již byl u křižovníků.
Pozdravuji Vás všechny srdečně.
Fr. Veselý

7
8

Rolník na Husově náměstí čp. 9
Viz poznámka u dopisu z 2. dubna 1952
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Dopis z 12. prosince 1949
V Praze 12. prosince 1949.
Milý pane Nerade,
Váš velice milý dopis z 29. listopadu mě jednak potěšil, jednak dal mi podnět, abych se
nad tím, co jsem vyčetl z posledního odstavce dopisu, zamyslel. Rádi jsme tu četli o tom,
že jste – při tom všem – aspoň všichni zdrávi a že máte radost z ratolesti, která se batolí
po půdě Unhoště. Jsem opravdu zvědav, zda se splní v příštím roce mé přání, abychom si
zase zajeli do Hostivice a pohovořili si s Vámi o všem, co máme na srdci. Vaše zpráva, že
je v Hostivici úmysl, starý církevní hřbitov zrušit, mě ovšem nepřekvapila; to já již dlouho
pokládám za něco, co jednou přijíti musí. Pro mě tak nastane potřeba, abych z tohoto
hřbitova dal přenésti na nový hřbitov ostatky mé maminky, která tam byla pochována
v březnu 1907. Můj tatínek – bohužel – tam pohřben není. Odpočívá na Olšanských
hřbitovech od srpna 1879. K tomu došlo takto: Můj otec byl v tom roce již od počátku
letních měsíců pro vážnou nemoc připoután na lůžko. Jemu se v té době stále zdálo, že
nemá doma a taky nemůže mít takové ošetření, jakého by jeho stav podle jeho soudu měl
zapotřebí, aby se uzdravil, a proto naléhal na maminku a děti, které byly doma, aby ho
dopravily do Prahy do nemocnice. Ti chudáci však se zdráhaly mu vyhovět, vidouce
beznadějnost takového kroku. A tu tatínek opět a opět toužil po tom, abych již byl doma
na prázdninách. Byl jsem tehdy – jako vokalista v klášteře u křižovníků v Praze – právě
v kvartě na akademickém gymnasiu a prázdniny se blížily. Otec s tím najisto počítal, že já
se o to postarám, aby jeho přáni bylo splněno. Bylo mi tehdy od února 15 let. Věděl jsem
o tomto přání tatínkově a proto jsem cítil, jaká těžká úloha mě doma očekává, až tak
přijdu na prázdniny, a to tím více, když i sám ošetřující lékař se na to díval skepticky.
A přece, jak bych byl mohl se odhodlat k tomu, abych mu odepřením žádané služby i jen
nepřímo bral naději v uzdravení? Tak jsme se konečně odhodlali k převozu otce do Prahy.
Než to nebylo tehdy tak snadné; byly právě žně a proto bylo spojeno s potížemi, dostat
k tomu potřebný povoz. Konečně 4. srpna 1879 se mi podařilo, že nám rolník Václav Kozák
(tam za Vaším hostincem na vršku)9 poskytl povoz. Bylo to v pondělí. Já jsem po
odevzdání tatínka ve všeobecně nemocnici zůstal po několik dní v Praze, kde jsem bydlel
u strýce, tatínkova bratra, a navštěvoval jsem tatínka denně v nemocnici. Když jsem
potom 14. srpna zase k němu přišel, viděl jsem, že již je zle, že se blíží jeho konec.
I tatínek již pozbyl vší naděje a tu mě žádal, abych ho zase odvezl domů. V pátek,
15. srpna 1879, v den Nanebevzetí Panny Marie byl jsem ještě dopoledne u něho
a odpoledne jsem se dal na cestu pěšky do Hostivice. Na dráhu jsem neměl peníze. A zase
sháňka po povozu a opět ty potíže kvůli žním. Nakonec zase hodný pantáta Václav Kozák
nám povoz dal, a to v pondělí, 18. srpna. Vyjeli jsme, já a maminka, brzy ráno a byli jsme
již před osmou hodinou u lůžka tatínkova v nemocnici. Hned jak jsme k němu přistoupili,
bylo vidět, že jsou tu již poslední chvíle tatínkova života. Ošetřující lékař na mou otázku
řekl, že by proti převozu tatínka nic nenamítal, kdyby měl jistotu, že ho dostaneme živého
aspoň na vůz, jinak že nemůže za to vzít odpovědnost, a naděje, že se nám to podaří, že
není. A nedlouho po 9. hodině ráno v naší přítomnosti tatínek vydechl naposled. Na převoz
jeho tělesných pozůstatků nebylo ovšem možné pomýšlet, protože na to nebylo peněz.
A tak nezbylo, než pochovat jej na Olšanech. Jistě nebudete mi mít za zlé, že jsem se tu
o této věci trochu šíře rozepsal. Byly to tehdy pro mě velmi trudné dny.
9

Pelzova čp. 4
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Mám úmysl, dát přenést ostatky maminčiny na nový hřbitov až v příštím roce, jakmile
k tomu bude počasí vhodné. Zatím Vy nabudete snad v těchto věcech, jak to tam
v Hostivici chodí, dosti zkušeností a podáte mi laskavě o tom zprávu, abych věděl, jak to
zařídit, co všechno je nutno podniknout a jaké jsou s tím tak přibližně spojeny útraty.10
[…]
Co tu tak trousím na papír věty a myšlenky, které se točí kolem Vašeho „tuskula“,
a zabíhám až do dob před 80 lety, vybavuje se mi při tom v mysli obrázek, jak to vypadalo
tenkrát na místech, kde nyní hospodaříte Vy s rodinou. Tam, kde stojí Vaše obytné
místnosti, byla tehdy stodola, náležející k chalupě u můstku vedle strouhy. Majitelem byl
tehdy Šmíd, vulgo – či u hostivického lidu – zvaný „Vysokej jalovec“. Příroda ho obdařila
dosti vysokou postavou a on v dobré náladě si nejraději pospěvoval písničku: „Vysokej
jalovec, vysokej jako já, pověz mi, má milá, kde jsi ho trhala“ atd. Ale hospodařil na tom
majetku tak, že mu to, pokud se nemýlím, konečně přišlo „na buben.“11
[…]
Srdečně Vás všechny pozdravujeme.
Fr. Veselý

10

11

Jde o bývalý hostivický hřbitov v Litovické ulici, který nyní využívá jako park mateřská škola. Přestalo
se zde pohřbívat v roce 1930, ale zrušen byl až kolem roku 1960
Dům Čsl. armády čp. 21. V obnoveném parcelním protokolu stabilního katastru z roku 1876 je jako
majitel tohoto domu uveden Václav Šmíd a později, snad před rokem 1884, se majitelem stal Adolf
Novák
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Dopis z 12. dubna 1950
V Praze 12. dubna 1950.
Milý pane Nerade,
Váš milý dopis, který má poštovní razítko v Hostivici 7. IV., došel k nám šťastně a bez
úrazu v úterý, dne 11. dubna léta Páně 1950. Děkuji Vám za zprávy i za přání k svátkům
tam projevená, též jménem Svolinských. Že my tu všichni Vám i rodině přejeme vždy vše
nejlepší, nemusím Vás asi zvláště ujišťovat.
Tak tedy již zmizela s povrchu země první kaplička, která stála v blízkosti místa,
kterému jsme říkali a snad dosud říkají „Pod fořtem“.12 S ní byla spojena, jak jsem Vám,
tuším, již jednou vypravoval, nebo napsal, má vzpomínka na mou první cestu – pěšky –
s tatínkem do Prahy a vlastně … do nového, mně tehdy ještě ovšem zcela v šero
zahaleného běhu života. Nikterak se neostýchám, přiznati se, že jsem při čtení té zprávy
a při představě, jak tam to místo, kde kaplička po staletí stála, zeje … prázdnotou, trochu
zesmutněl. Napsal jsem kdysi pro potřebu a pro paměť svých nejbližších vše, co jsem zažil
od svého dětství. Jsou toho tři dosti tlusté svazky a je tam, jak lze dobře pochopit, též
podrobné vylíčeni toho, jak tehdy na pouti do Prahy sedím s uzlíčkem své „výbavy“ na
kamení u kapličky a čekaje, až se tatínek vrátí ze vsi, hleděl jsem zpět na vesnici, na
místa, kde jsem husy pásl, kde hlídal krávy, nebo chodil na trávu pro naši kozu atd.
Ta páska na stroji byla již hodně vyschlá a tak bylo písmo příliš bledé. Proto jsem dal
na stroj pásku novou, zase až příliš hýří barvou.
Píšete … „poslední schůze byla právě u mne v hostinci před 14 dny, byli svoláni
všichni hostinští a holiči z Velkých Hostivic …“
Nad těmi slovy: „V e l k ý c h H o s t i v i c “
jsem se pozastavil. Doufám, že budete to, co tu chci k těmto dvěma slovům povědět, čísti
s vlídným porozuměním a nepodlehnete domněnce, jakoby se tu rozhovořil nějaký
„mentor“.
Mně je totiž to m n o ž n é č í s l o pro místní jméno Hostivice proti mysli.
Mám po svém otci:
1)

náčrtek (koncept, psaný jeho rukou) a ten začíná (píši to i s pravopisnými chybami):
„Stanovi Řemeslnicko Obchodnicke Gednoti v H o s t i v i c i .“ (Označení místa píši tu
já sám písmem proloženým, aby výrazněji vyniklo, že tu Hostivice je psáno v čísle
jednotném.) (To bylo asi v roce 1867 nebo 1868; můj otec byl jednatelem té
Gednoty).

2)

náčrtek (koncept taky psaný rukou tatínka mého)‚ který zní: „Pozvání ku
Deklamatorní a taneční Besede uspořádané dne … Unora 1870 u pána Kapalína
v H o s t i v i c y .“

12

Bývalá kaple č. 13 poutní cesty do Hájku stávala u karlovarské silnice (ulice Čsl. armády) mezi mostem
smíchovské trati a Okružní ulicí. V katastrálních mapách se zde uvádí místní název Na fořtě
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Dále mám:
3)

Domovský list mně od obce vydaný a tam je psáno: V H o s t i v i c i 7. prosince 1890.
Podepsán Josef Chlupatý, starosta a Pavel Šafařík, radní.

4)

Vysvědčení zachovalosti mně od obce vydané. Dole lze čísti: „Obecní úřad
v H o s t i v i c i dne 3. srpna 1893.“ Podepsán Josef Chlupatý, starosta a v zastoupení
místního faráře: Antonin Provazník, katecheta Dejvický.
K číslu 3) dodávám ještě, že na domovském listě je dodatek, potvrzující mé
domovské právo v obci, a dole stojí: V H o s t i v i c i dne 6. října 1920. Podepsán
Václ. Bauška,13 starosta a Hájek Tomáš, radní.

5)

Křestní list mně vydaný 10. října 1929 od farního úřadu, kde několikrát se vyskytuje
slovo H o s t i v i c e v čísle vždy jen jednotném.

6)

Osvědčení o státním občanství republiky Československé, které mi bylo vydáno od
Okresního úřadu v Kladně dne 28. prosince 1932, a tam se píše: „... František Veselý
narozený … v H o s t i v i c i …“

V roce 1943 byl jsem v písemném styku a panem řídícím učitelem F. Bočinským
o této zde pojednávané otázce a pan řídící učitel píše: „V H o s t i v i c i “. Vypsal mi taky ze
spisů dějepisce W. W. Tomka:
r. 1454 král Ladislav vydal listinu svědčící Jindřichovi z H o s t i v i c e .
r. 1422 mezi „hajiteli“ Karlštejna se připomíná také Hostpřid z H o s t i v i c e .
Jak to je nyní se způsobem označování obce Hostivice, ovšem nevím, ale za svých
mladých let, kdy jsem v Hostivici pobýval více nebo méně dlouho a stýkal se hojně s lidmi
tam usedlými, neslyšel jsem nikdy jinak než: ten je z H o s t i v i c e ‚ šel až k H o s t i v i c i ,
vidíme na H o s t i v i c i , mluvili o H o s t i v i c i , leží to v H o s t i v i c i , tedy vesměs jen
v čísle jednotném. A bylo by věru škoda, kdyby tento způsob vyjadřování byl opuštěn,
způsob, který lid v obci usedlý jistě podědil po svých předcích za mnohá a mnohá staletí.
Stala li se obec Hostivice – po připojení Litovic‚ Břvů, Jenečka „velkou“, proto není ještě
zapotřebí, aby se přestěhovala z čísla jednotného do čísla množného. Podívejme se na
obec Hořelice. Myslím, že se nemýlím; tato obec má svůj název též v jednotném čísle a že
se tam mluví: jsem z Hořelice a nikoli: jsem z Hořelic, ačkoli hned vedle jsou Drahelčice,
které mají své jméno v čísle množném.

13

Starosta se správně jmenoval Václav Bouška
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Po tomto, přiznávám, suchopárném a pro Vás asi dosti nudném a únavném výletu do
sféry mluvnické povím Vám něco pro zasmání. Já aspoň jsem se tomu dodatečně musel
zasmát. Potkal jsem tu jednou – nedávno – na ulici nějakého mně úplně neznámého
člověka, kterého jsem neznal – jak se říká – ani od vidění. Když se ke mně přiblížil asi tak
na čtyři kroky, zdvořile smeknutím klobouku mě pozdravil. Já jsem mu ovšem odpověděl
stejným způsobem a chtěl jsem jít svou cestou dále. Tu však mi on vstoupil do cesty a
povídá: „Promiňte, prosím, kolik je Vám let?“ Podívám se na toho člověka s podivem nad
touto přece jen trochu „krotkou“ a vtíravou otázkou a v prvním okamžiku jsem měl chuť,
dát mu jen povšechnou, vyhýbavou odpověď, nebo mu vůbec neodpovědět, ale hned
nato, vida před sebou človíčka zjevně prostého a prostoduchého, obrátil jsem jeho otázku
na něho a povídám: „Kolik Vám je let?“; dávaje důraz na slovo Vám. „Já mám 80 let,“
odpovídá on a pokračuje: „No, víte, já mám vždycky velikou radost, když se setkám
s někým, kdo je starší než já. To si vždycky myslím, že mám ještě čas.“ Tím myslel totiž,
že má ještě čas, přemýšlet o smrti. „Abych Vám tedy udělal taky radost, tak Vám povím,
že mně je 86 let,“ řekl jsem a pokračoval v své cestě, zahlédnuv ještě dobře, jak se jeho
líce rozzářily.
Pozdravujeme Vás všichni srdečně
Fr. Veselý
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Dopis ze 7. května 1950
V Praze 7. května 1950.
Milý pane Nerade,
tak tedy o Vašem podniku již bylo rozhodnuto. Dovedu si představit, v jaké náladě jste to
přijal. A je to věru zvláštní shoda okolností, že se to stalo právě v den výročí události ve
Vašem životě tak významné. Nevím, zda u každého člověka, který sleduje běh svého
života, se vyskytuje nějaké datum znamenající – abych tak řekl – nezapomenutelný
mezník v řadě jeho zážitků. U mne aspoň vyniklo v tom směru číslo 18 a 8, přesně řečeno
datum 18. srpna. Bylo to 18. srpna 1879, kdy zemřel můj otec, otec mé ženy opustil „toto
slzavé údolí 18. srpna 1907, já jsem poznal svou ženu v Luhačovicích 18. srpna 1901, má
dcera se narodila 18. srpna 1903. A ještě jedna osmnáctka se řadí k tomuto výpočtu. Bylo
to totiž 18. září 1893, kdy jsem ve Vídni nastoupil službu u posádkového soudu a vykonal
u vrchního vojenského soudu služební slib. Rok 1893 byl tedy počátkem mého životního
povolání a počátkem hostinského podniku Vaší rodiny v Hostivici.
Učitele Fr. Pelze jsem sice znal, ale nikdy jsem s ním nepřišel do osobního styku. Já
jsem odešel do Prahy asi koncem srpna (tedy opět jedna osmička) roku 1874 jako hoch,
kterému bylo 10 a půl roku. Potom jsem přicházel do Hostivice jen občas a přechodně
o prázdninách.
Jest to opravdu zajímavé a, lze říci, i závidění hodné, co píšete o matce p. Hakla, že
čte a zašívá b e z b r ý l í ‚ při svém věku 96 let. Říká se, když se někdo dožije 50 let, že
slaví a b r a h a m o v i n y . A tak tedy ta babička p. Souhrady by to byla bezmála dotáhla na
dvojnásobné abrahamoviny.
Děkuji Vám za Vaše přání, abych se taky něčeho takového dožil. Nevím … nevím,
nezůstane li to jen při tomto přání. Myslíval jsem si v mladších letech, jak by bylo vítané
a velmi potřebné, na stará kolena žít v k l i d u , jako podmínce prodloužení životní míry.
Ale ten klid … ten klid je od roku 1938 a zvláště dnes za těch – možno říci – na celém
světě rozháraných a napjatých poměrů pouhou k l a m n o u v i d i n o u .
Byl jsem v svém životě – abych tak řekl – dvakrát přímo vyrván z náručí smrti.
Poprvé to bylo v roce 1883 asi v červnu. Bylo mi tehdy již devatenáct let a byl jsem
v oktávě na akademickém gymnasiu v Praze. Dostal jsem jednou veliké bolesti v stoličce
na horní dásni. Zub byl trochu nahlodán. Nevím, bylo li tenkrát již v praxi zubní lékařství,
ale i kdyby tomu nakrásně tak bývalo, na útočiště k zubnímu lékaři jsem nemohl pomýšlet,
náležeje k tak zvaným „chudým studentům“. A tak jsem s tím šel dopoledne
k „milosrdným“. Tam ovšem – a bohužel – znali a vykonávali jedinou praxi, totiž s naru
šeným zubem do kleští a ven s ním. Ale potom nastala bída. Velice silně jsem krvácel,
a když to ani v pozdním odpoledni nepřestávalo, přinesli mi lidé, u nichž jsem tehdy bydlel,
od „milosrdných“ nějakou tekutinu, která měla mi krvácení zastavit. Ale kdepak. Ta
tekutina způsobila jen to, že se hojně vytékající krev hned srážela v kusy. Krvácení však
nepřestávalo. Postupem času již na mě přicházely mdloby a v noci ke 2. hodině po půlnoci
jsem upadl do bezvědomí. Byl proto ihned ke mně zavolán lékař. Ten učinil tamponem
opatření proti dalšímu krvácení a zůstal u mne tak dlouho, až se přesvědčil, že krvácení již
ustalo. A přitom řekl, že bych to byl zaplatil smrtí vykrvácením, kdybych byl býval zůstaven
bez této lékařské pomoci. Byla prý zřejmě při vytržení stoličky protržena nějaká krevní
céva. Dodávám k tomu, že já nejsem a nikdy jsem nebyl tak zvaný haemofilik, tedy člověk,
který trpí krvácivostí.
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Když jsem četl Vaši zmínku o matce p. Hakla a o babičce p. Souhrady, vzpomněl
jsem si na toho naivního človíčka, který mě na ulici zastavil a zeptal se mne, kolik mám let.
Kdyby se tak dověděl o této Vaší zmínce, tu by jistě v svém nitru zajásal.
Buďte zdrávi.
Fr. Veselý
Píši to po chvilkách; co chvíle mě něco od psaní odvolá a tak jsem zapomněl, že mám ještě
něco povědět o druhém případě, kdy jsem byl před smrti zachráněn. Ale o tomto případě
jsem Vám již při své návštěvě v Hostivici vyprávěl. Právě předevčírem 5. května, bylo páté
výročí té události, kdy jen náhodě, že jsem byl zavolán do vedlejšího pokoje, musím
děkovat, že jsem ušel pustošivým účinkům německé střely, která z pokoje, z něhož jsem
vyšel, v nejbližším okamžiku udělala hromadu ssutin.
[…]
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Dopis z 10. prosince 1950
V Praze 10. prosince 1950.
Milý pane Nerade,
právě tak, jako mě a ty, co jsou kolem mne, velice potěšila Vaše návštěva ve středu,
6. t. m., – shodou nemilých a nevítaných okolností – bohužel až příliš krátká, tak jsem já
trapně pociťoval, že právě já jsem byl toho příčinou, že jsme si nemohli nějakou poměrně
delší chvíli spolu pohovořit. Již od 14. září t. r. nějak stále marodím a taky jsem ponejvíce
nucen, trčet doma mezi našimi čtyřmi stěnami. Dostal jsem nějakou chřipku (tak to označil
lékař)‚ ale chřipku potvornou a neodbytnou spojenou se zánětem průdušek. Chrchlal jsem,
kýchal a smrkal do omrzení. Někdy se to trochu zlepšilo a tak jsem si několikrát vyšel ven
a – zase to nešťastné „domácí vězení“. Kuríruji se všemožně, abych se udržel pro ty, kdo
jsou mi nejblíže a pečují o mě s láskou a účinnou ochotou, ale – to víte – staroba je již
sama sebou choroba. To proměnlivé a pro takové „marody“ jako jsem právě nyní já, jistě
málo příznivé počasí nepřispívá valně k rychlejšímu a úplnému uzdravění. V těchto dnech
ovšem již pociťuji značné zlepšeni. Rádi jsme slyšeli od Vás, že u Vás a u Vašich nejbližších
není nyní již žádných stesků, co se týká zdraví; doufáme, že tomu tak je i u Vaší paní
manželky, a přáli bychom Vám, aby se to zdraví u Vás zahostilo trvale.
Velice jsem litoval, že se mi letos nepodařilo, podívat se do své milé Hostivice. Vždyť
tam každé místečko, každý koutek mi připomíná dávno zašlá léta mého dětství. Tentokráte
byly toho různé příčiny, proč jsem si tam nezajel. Když bylo příznivé počasí pro takový
výlet, tak jsem se zrovna necítil dost pevný „v kůži“, a když v tom směru nebylo u mne
překážky, zase počasí bylo nějak nespolehlivé, nebo dcera se zetěm nechtěli připustit –
sami z různých příčin nemohouce mě doprovodit – abych se tam vydal sám. A tak je to na
stará léta. Dcera jako dítě musela poslouchat tátu a dnes po mnohých letech „musí“ táta
poslouchat dceru, když to konečně sám musí uznat za vhodné. Jak říká náš lid: „Dá li Pán
Bůh, Panenka Maria a všichni Svatí“ – a přežiji li bez pohromy tu svou s e d m a
o s m d e s á t k u , od které mě dělí již jen něco málo přes dva měsíce, dělám si naději, že se
mi přece jen podaří, abych se v příštím roce do svého rodiště dostal.
Ve svém posledním dopise jste se zmínil o tom, že na sv. Václava přišel k Vám pan
Chvoj. Povím Vám, jak jsem se s tímto pánem dostal do styku. Bylo to tak asi na počátku
druhé polovice srpna t. r., a vlastně, jak se při tomto psaní přesvědčuji z dopisu poslaném
1. září do Bystřice pod Hostýnem Svolinským, kteří tam byli na letním bytě v srpnu a září,
a jimž jsem se taky zmínil o setkání s p. Chvojem, bylo to 31. srpna t. r. Prošel jsem se
odpoledne po Letenských sadech a, protože mé „pedály“ již taky dělají neplechu a revoltují
proti mé touze a snaze po pohybu, sedl jsem si tam na lavici. Byla jinak náhodou zcela
volná. Po nějaké chvíli přiblížili se k lavici nějaký mně zcela neznámý pán s paní. Posadili
se vedle mne a živě o něčem hovořili. Já jsem ovšem té rozmluvě nevěnoval pozornost.
A tu se ten pán, který seděl vedle mne, najednou obrátil plnou tváří ke mně a – já tu
podám naši rozmluvu pro zajímavost v přímé řeči – osloví mě:
p. Chv.:

„Promiňte, pane, prosím, smím si k Vám dovolit nějakou otázku?“

Já:

„Ale ovšem, bude li to otázka, na kterou budu moci bez rozpaků dát odpověď.“

p. Chv.:

„Neměl jste, prosím, před lety nějakého příbuzného v Jenči?“

Já:

„Měl, byl to můj bratr.“
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„Nejmenoval se Veselý?“

Já:

„Ano, jmenoval se Antonín Veselý; provozoval tehdy v Jenči řeznictví.“

p. Chv.:

„My jsme ho znali. Já pocházím ze statku rodiny Chvojovic v Jenči. Když jsme
u nás chystali zabijačku, tu jsme si pokaždé k tomu zavolali Veselíčka. Tak jsme
totiž ho jmenovali mezi sebou, když u nás byla o něm řeč, a to proto, že byl
tehdy v Jenči ještě jiný Veselý, tedy aby se nám ti dva Veselí nepletli. Zvali jsme
Antonína Veselého (Veselíčka) na zabijačku vždy proto, že on ji uměl výborně
a velmi chutně upravovat.“

(Já tu poznamenávám, že ten druhý Veselý v Jenči nebyl vůbec náš příbuzný.)
To je tak asi v celku náš tehdejší rozhovor s p. Chvojem. Mezi jiným mi pan Chvoj
povídal, že prý mě jednou v Hostivici uviděl v uniformě. Mimo to mi taky vysvětlil, jak
k tomu došlo, že se odhodlal mě při příležitosti oslovit. Potkal prý mě již několikrát
v Letenských sadech a byla prý mu hned při prvém potkání nápadná podobnost mezi
mnou a řezníkem Veselým v Jenči. Proto se rozhodl, že se mne na to zeptá.
Opravdu, byl jsem svému bratru Antonínovi – lze říci – až nápadně podobný. On byl
ovšem o něco málo menší než já. Byl o dva roky starší než má maličkost. A tu si
vzpomínám na malou příhodu, jež byla s touto podobností ve spojení.
Byl jsem totiž jednou, ještě za svobodna a před tím, než jsem se dostal k vojsku,
přechodně na návštěvě u své maminky v Hostivici. Byla neděle a tak lidé dopoledne
proudili se všech stran do kostela na mši. Tehdy ještě byla cesta středem návsi od „dolejší
hospody“14 ke kostelu přímo volná. Já tam tou cestou kráčím směrem od kostela a tu se
najednou z lidí jdoucích ke kostelu zastaví přede mnou nějaký mi neznámý človíček,
kráčející do kostela a povídá mi: „Už jste koupil u … to tele?“ Já jsem nato tazatele vyvedl
z jeho omylu v osobě a on pak stoupaje dále prohodil jaksi pro sebe ale hlasitě: „Ale to je
podoba!“
Ale musím se ještě vrátit k p. Chvojovi. Snad asi za týden po onom prvním setkání
s ním byl jsem zase jednou odpoledne v Letenských sadech – já tam chodívám i dopo
ledne, když se mi to hodí a počasí to dovoluje, – a tu jda cestou uviděl jsem p. Chvoje
s paní; seděli na lavici. Já jsem si k nim na chvíli přisedl a rozhovořili jsme se tak trochu
o Jenči a o Hostivici. Při tom jsem z řeči p. Chvoje zvěděl, že byl úředníkem u magistrátu
v Praze a že je o hodně mladší než já, nemýlím li se, asi o 18 let. Zdá se mi, že udal rok
svého narození 1882. Od té doby, to jest od tohoto setkání s p. Chvojem, jsem se s ním již
nesešel, nikde jsem ho nepotkal.
Tak jsem Vás, pane Nerade, trochu potýral líčením svého styku s p. Chvojem
a končím se srdečným pozdravem Vám všem.
Fr. Veselý

14

Husovo nám. čp. 17, na tomto místě nyní stojí obchodní středisko F+F
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Dopis z 20. února 1951
V Praze 20. února 1951
Milý pane Nerade,
posíláme Vám knihu, a doufáme, až si ji budete se svou rodinou prohlížet a v ní po volných
chvilkách si číst, že to přinese aspoň na tyto chvíle zapomnění na ty různé trampoty
a klopoty všedního dne, nebo i dnů, které jinak nenáleží ke dnům všedním. Nevím, zdali
i jinde v našich zemích, ve městech neb na venkově – na vesnicích zná lid při svých
nákupech věcí potřebných tak zvané „fronty“. My „Pražáci“ máme s nimi hojně ne právě
příjemných zkušeností. Poznali jsme „fronty“ na brambory, mouku, mák, textilie a na jiné
věci, dokonce „fronty“ na kyselé zelí. A ku podivu nebylo na lidech čekajících na trochu zelí
ke knedlíkům, které doma vařili, pozorovat „kyselý obličej“. To vše je jaksi již všední zjev.
Ale „fronta“ na nějakou knihu – to jistě náleží k zvláštnostem naší doby. A takové cti, aby
stála u knihkupců „fronta“ na knihu, dostalo se před minulými vánocemi knize, kterou
s tímto dopisem dostáváte do svých rukou. Byla tehdy po ní velká sháňka, zřejmě jako po
vhodném daru k vánocům.
Tu svou sedmaosmdesátku mám již za sebou – za zády, ale taky na zádech jako
úctyhodné břímě. Její konce byly však pro mě dosti nevlídné. Právě na Nový rok jsem byl
nucen, položit se do postele. Zase ta nešťastná chřipka si na mě zasedla. Skoro 14 dní
jsem musel ležet, neboť jsem míval i horečky, ovšem jen slabé. Nyní již zase vycházím
ven, touže stále po příznivém počasí, abych mohl ty své staré oudy na sluníčku důkladně
prohřát.
Pozdravuji Vás všechny i za Svolinské srdečně.
Frant. Veselý
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Dopis z 5. května 1951
Milý pane Nerade,
živě si představuji v mysli, jak asi zůstanete nějaký okamžik v překvapení a v údivu, maje
v ruce tento můj dlouhatanááááánský dopis. A právě ta jeho délka a různobarevná
směsice jeho obsahu vede mě k tomu, abych tu podal „historii“ jeho vzniku. Jest nasnadě
si myslit, že jsem v průběhu mnohých let, prožitých v kruhu své rodiny, občas a pří
ležitostně svým lidem vypravoval o tom, co jsem již od svého dětství a během hojných let
následujících viděl, zažil, prožil a – řeknu taky přímo – mnohdy i zakusil. A tak není věru se
co divit, že má dcerka opět a opět na mě naléhala, abych pro ně sepsal jakýsi svůj
„životopis“. Podlehl jsem tomuto nátlaku a dal jsem se již v roce 1937 do toho. Vzešly
z toho tři dosti tlusté svazky psané na čtvrtarších papíru a v úvodu jsem napsal: „… aby ti,
kdo jsou mi nejblíže, mají pro takové vzpomínky živý zájem a taky si je přejí mít, mohli
někdy později a zvláště potom, až již tu nebudu, oživiti si to, co jsem jim občas
vypravoval, anebo též, aby poznali to, o čem jsem se nikdy nezmínil, snad proto, že
k tomu nebyla příležitost.“ Ale ve dnech právě minulých byl jsem odjinud přiveden na
myšlenku, abych lecco z tohoto „životopisu“ napsal Vám jako dobrému známému a přísluš
níku mého milého rodiště Hostivice, maje zato, že snad i Vás to bude zajímat. V roce 1883
dělalo nás studentů na akademickém gymnasiu v Praze maturitu 42 žáků. Z nich jsme tu
dnes již jen: jeden soudní rada v. v., který žije v Uherském Hradišti na Moravě, a já. Ti
ostatní jsou již všichni na onom světě. S tímto starým kolegou, který byl se mnou od roku
1875 vokalistou v klášteře křižovníků v Praze a prošel se mnou celé dotčené gymnasium, si
občas dopisujeme a v dopisech ponejvíce vzpomínáme na zašlá léta a na to, co jsme
v nich prožili. A tu mi nedávno ten kolega napsal, že by bylo přece jen škoda, kdyby mé
vzpomínky zůstaly zapadlé v „domácím archivu“ a aby nezvěděl z toho nikdo, kdo žije
v obci, z níž jsem v roku 1874 jako chlapec ve věku 10 a půl roku odešel do Prahy a do
proměnlivého života. Vy, pane Nerade, při svém povolání, které Vás zaměstnává nepo
chybně po celý den a asi do pozdní hodiny noční – kromě středy –, nebudete míti dosti
času, abyste si to, co tu píši, přečetl „na jednu zápřež“, ale bude li Vás to zajímat, najdete
již způsob, jak byste se probral touto směsí třeba po částech. Nejsou to ovšem věci, které
by byly hýbaly světem.
Přistupuji tedy k věci samé.
Z útlého dětství mého zůstal mi v paměti obraz, který ani dlouhá léta mého života
nedovedla vyhladit. Sedím v síni našeho bytu v domku č. 85‚ ležícího vedle statku kdysi
rodiny Bartošů, nyní myslím rodiny Trýbovy,15 na prahu u dveří vedoucích do světnice,
mém na klíně nějakou nádobu, myslím, že to byl kamenný hrnek, asi s kávou a s chlebem
do něho nakrájeným, se lžící v ruce, jak jsme pravidelně tento pokrm pojídávali, a živím
se. Doma byl nějaký neobvyklý, živý rozruch, maminka v rozčílení chtěla něco skrývat,
snad ve sklepě nebo na půdě, tatínek však ji chlácholil a vymlouval jí to. Bylo to v létě,
nepochybně asi v červenci nebo spíše v srpnu, kdy pruské vojsko táhlo ku Praze v roku
1866 po bitvě u Králové Hradce. Přišel jsem na svět v únoru 1864, bylo mi tedy tehdy dva
15

Statek Čsl. armády čp. 25 patřil rodu roku 1876 Josefu Bartošovi, později je zde v obnoveném
parcelním protokolu stabilního katastru uváděn František Trýb, jehož rod pocházel ze statku čp. 20, od
roku 1888 s manželkou Emilií
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a půl roku. Mám temnou vzpomínku, že šlo o ukrytí věcí, hlavně peřin, před blížícími se
vojáky. Skutečně brzy potom přišlo pruské vojsko i do Hostivice. Pamatuji se z toho ovšem
jen na to, že i u nás byl nějaký cizí voják, starší, vousatý. Ten nás malé děti bral na klín.
Mohlo by se zdát, že asi je to u mne jen odraz pozdějšího vypravování rodičů, ale proti
tomu mluví má dosud značně živá představa o tom, jak sedím v síni a jím. Nelze si přece
dobře myslit, že by při vypravování pozdějším o tehdejších událostech – o tom byla bývala
učiněna zmínka, tedy o okolnosti zvláště za oněch událostí naprosto nepatrné, které si
tehdy jistě nikdo z rodiny vůbec nevšiml. Zřejmě vše působilo na mou dětskou mysl tak
mocně, že stopy toho zůstaly v mé paměti trvale.
Léta plynula a nastala mi návštěva školy. Rodině naší přibývalo postupně členů, až
nás bylo dětí šest. Starost a snaha rodičů, aby měli zabezpečenu nutnou zásobu brambor
na celý rok pro tolik strávníků a pro sebe, vyústily v praktické řešení, které umožnilo, že
toho cíle dosáhli a nemusili brambory kupovat. Rolník Václav Kozák16 uvolnil rodiči na
svém poli, kde sázel brambory, podle délky pole dvě nebo tři řádky, kde si moji rodiče
mohli nasázet brambory. Zato museli dát Kozákovi hnůj, a to jednu celou „fůru“. Na to by
ovšem hnůj od naší kozy a tu a tam někdy i od našeho prasete nebyl postačil. A tak jsem
já buď sám nebo se starším bratrem Antonínem na pokyn tatínkův chodil s kolečkem,
lopatkou a koštětem na silnici vedoucí ku Praze a tam jsem smetal do kolečka koňský trus
nebo i trus hovězího dobytka a svážel jsem to na náš hnůj, takže ho znatelně přibývalo,
neboť tehdy ještě nebylo automobilů, jezdilo tedy po té silnici mnoho povozů s koňmi
nebo kravami a voly. Pro naši kozu nebo někdy i pro prase jsem chodil s rancem do polí na
trávu.
V prvních letech sedmdesátých předešlého století vkrádala se do naší domácnosti
častěji nouze. V obci se usadil mladý krejčí a ten pak ubíral tatínkovi zákazníky. Následek
byl postupně citelnější a tu a tam nebylo u nás peněz ani na nákup uhlí, aby mohla
maminka uvařit nám něco k jídlu. A tak se hledala pomoc z nouze. Na nádraží v Hostivici,
stranou od hlavní budovy, je výtopna (říkalo se tomu „hajc“); tam se před vytápěním
parních lokomotiv vyprazdňovaly ohniště a popelník stroje a rum se skládal opodál výtopny
na hromadu. K této hromadě jsem chodíval s košíkem a pohrabáčem, vybíral jsem z rumu
oharky nedopáleného uhlí, a když jsem měl košík plný, což ovšem vyžadovalo dosti času,
zanesl jsem to domů a maminka mohla zatopit a vařit. Tuto práci konal ovšem střídavě
můj bratr Antonín. Jednou jsem však přinesl od výtopny domů místo oharků zcela dobré
uhlí. Byl velmi sychravý den pozdního podzimu, mžilo (mrholilo), dul mrazivý vítr, který
pronikal až na kost. Rukama skřehlýma jsem vybíral oharky, ale těch do koše velmi
pomalu přibývalo. Tu vyšel z výtopny nějaký člověk, přistoupil ke mně a ptal se mne, co to
dělám a co s těmi oharky zamýšlím. V své dětské prostotě vyložil jsem mu poctivě, že
maminka nám tím zatopí, a tu on popadl košík skoro ještě prázdný, vešel s ním do výtopny
a za chvíli se vrátiv podal mi košík naplněný dobrým uhlím. „Tu máš a jdi domů, jsi
beztoho celý zmrzlý,“ pověděl ten člověk a já jsem chvátal s radostí domů, ani dost málo
nepřemýšleje o tom, že tu byl učiněn dobrý skutek – z cizího. Jinak jsem u rolníka Václava
Kozáka pásl husy a u rolníka Vavřince Kozáka17 pásl krávy, o tom jsem Vám již nedávno
psal.

16
17

V Pelzově ulici čp. 4
Vavřinec (Rolenc) Kozák hospodařil v Pelzově ulici čp. 2
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Mým prvním učitelem r. 1870 v první třídě školy, tehdy jen dvoutřídní, byl učitel
Tůma.18 To byl již tehdy dosti starý člověk, nervosní mrzout, dosti prchlý. Já ho vidím ještě
dnes, jak, vida někde uprostřed lavice nějakého žáčka–neposedu dělat neplechu,
vystoupne s rákoskou nebo metlou v ruce na sedadlo lavice a pak hned na tu část lavice,
která sloužila žáčkům za psací stolek, a natírá rozpustu ze zadu shora. Jeho žena byla
choromyslná, tak zvaný tichý blázen. Když někoho potkala, tedy třeba i jen nějaké dítě ze
školy, zachmuřila se a něco vždy bručela, čemu nebylo rozumět. My děti jsme ji nerady
potkávaly. U učitele Tůmy jsem se začal učit zpěvu a v tom jsem pak pokračoval u učitele
Františka Šimka,19 který ještě mladý se dostal do Hostivice. Zpíval jsem pak na kůru nebo
při církevních obřadech a při pohřebních průvodech. Tehdy mě ovšem ani nenapadlo, že tu
zpěvem si upravuji cestu k své budoucnosti.
O tom, jak jsem se na tuto cestu dostal, jsem Vám, pane Nerade, tuším, již
vypravoval nebo napsal. Přes to nebude asi na škodu, když to tu pro ucelení podávaného
obrázku v stručnosti budu opakovat. Nepřímou zásluhu na tom, že jsem se dostal za
vokalistu ke křižovníkům a tak taky na studie, měla stará, velice hodná pajmáma
Kubrová,20 která mě znala jako zpěváka. Přišel totiž k nim asi v srpnu 1874 na návštěvu
právník Jaroslav Maýr, syn ředitele kůru u křižovníků J. N. Maýra, který byl tehdy taky
ředitelem Prozatímního národního divadla v Praze. Jaroslav Maýr se zeptal pajmámy, je li
v obci nějaký hoch, znalý zpěvu, který by se hodil za vokalistu ke křižovníkům. Podotýkám
při tom, že jeden syn té pajmámy byl tehdy členem řádu křižovníků a byl kaplanem
v Dobřichovicích. Pajmáma Kubrová se Jar. Maýrovi zmínila o mně a na žádost Jar. Maýra
poslali k nám se vzkazem, abych přišel ke Kubrovům. To se stalo a Jar. Maýr mě pak na
zahradě u Kubrů tak trochu přezkoušel, jaký mám hlas a co z hudby znám (to jest ze
zpěvu), a nakonec mi řekl, abych vyřídil tatínkovi, aby se mnou v nejbližších dnech zajel
do Prahy k jeho otci J. N. Maýrovi ve Smečkách. A tak ke všem denním starostem rodičů
přidružila se taky ještě tato, co se mnou počít. Vzpomínám na to, co tu bylo porad
a rozvažování, ale nakonec úvaha, že v Praze budu mít byt a stravu v klášteře zadarmo,
rozhodla o mém osudu. Může se tedy říci, že jen náhoda posloužila, že jsem se nestal
členem nějakého poctivého cechu řemeslnického; vždyť jinak u nás doma nebylo na něco
jiného ani pomyšlení. V několika dnech, doprovázen tatínkem, stál jsem v Praze, ve
Smečkách č. 4, před J. N. Maýrem. Ten sedl ke klavíru, dal mi nějaké noty a já jsem za
jeho doprovodu na klavíře zpíval. Pak se mne ještě na lecco ze zpěvu vyptal a nakonec
oznámil tatínkovi, že jsem přijat za vokalistu. A nato povídá: „Tak tatíku, koupíte tomu
chlapci postel, kufr, dáte mu peřiny a slamník (myslím však, že řekl „štrůzok“), dáte mu
talíř, lžíci, vidličku a nůž a přiveďte ho brzy do kláštera křižovníků.

18

19
20

Jan Tůma nastoupil v hostivické škole 1. listopadu 1838 jako podučitel a zřejmě po získání učitelské
způsobilosti v roce 1842 se stal definitivním podučitelem. Po smrti řídícího učitele Václava Frantze
25. ledna 1845 byl Tůma nejprve provisorem (dočasným řídícím učitelem) a pak mu bylo dekretem
pražské konzistoře ze 4. prosince 1845 svěřeno vedení školy. V roce 1867 dostal písemnou pochvalu
(pochvalné vysvědčení) za nedělní vyučování odrostlé mládeže v tzv. opakovacích hodinách. Po
zrušení církevního dozoru ve školách a podřízení obecních škol státní správě ho ustavila c. k. okresní
školní rada na Smíchově 30. dubna 1870 zatímním řídícím učitelem a 20. září 1871 c. k. zemská školní
rada v Praze definitivním řídícím učitelem. Zemřel 14. června 1874 na tuberkulózu, kvůli které několik
týdnů před smrtí nemohl vyučovat
O učiteli Františku Šimkovi více v poznámce k dopisu z 2. dubna 1952
Ze statku na Husově nám. čp. 10
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Provedení těchto pokynů Maýrových dalo sice tatínkovi a pak doma mamince dosti
starostí, no ale za několik dní opustil jsem Hostivici a stal se členem sboru vokalistů, jichž
bylo dohromady se mnou 8, totiž 4 sopranisti, ke kterým jsem náležel já, a 4 altisti. Našim
úkolem bylo: zpívat v neděli a ve svátek u křižovníků při ranní mši o ½ 8. hod. ráno,
potom při „velké“ o 9. hod. pod taktovkou Maýrovou, nato u Panny Marie Sněžné čili
u františkánů o 10. hod. rovněž pod taktovkou J. N. Maýra, konečně u křižovníků při
požehnání o 3. hod. odpoledne. Do tuha nám šlo, když přišel advent. Tu jsme zpívali po
celou tu dobu každý den mimo neděli v kostele u křižovníků při tak zvaných rorátech
o 7. hod. ráno. To však ještě není všecko. Museli jsme totiž každou středu a každou
sobotu odpoledne, kdy tehdy nebylo vyučování ve škole, chodit k J. N. Maýrovi do Smeček
na zkoušku zpěvů, které připravoval na příští neděli nebo nějaký svátek. Občas nás J. N.
Maýr poslal i do některého jiného kostela v Praze na výpomoc. A tak lze z toho usoudit, co
jsem se v životě nazpíval, když se uváží, že jsem byl u křižovníků p ě t l e t .
Jak bych tu mohl přejíti mlčením událost z oné doby, která ještě dnes při vzpomínce
na ni mě naplňuje opravdovým uspokojením? Bylo to někdy v roce 1878. Mně bylo již
14 let a tu jest pochopitelno, že se můj hlas sopranisty počínal již měnit a přecházel pone
náhlu v hlas mužský. Pro nějaký slavnostní den u křižovníků připravil J. N. Maýr ke mši
solové offertorium ve čtyřzpěvu. Zpívati měli tento překrásný hudební výtvor vynikající
tehdy divadelní (u Národního divadla – ovšem prozatímního) soloví pěvci, a to soprán
koloraturní pěvkyně Eleonora šlechtična z Ehrenbergu, alt paní Betty Fibichová, žena
hudebního skladatele Zdeňka Fibicha, tenor známý výtečný tenorista Antonín Vávra a bas
neméně proslulý pěvec Karel Čech. Ale dva dny před dotčeným slavnostním dnem
oznámila pí. Fibichová J. N. Maýrovi, že se nemůže zúčastnit onoho zpěvu, protože
onemocněla. To jsem se dověděl týž den odpoledne v bytě u ředitele J. N. Maýra. Byl jsem
k němu narychlo zavolán, a když jsem se u něho objevil, vzal mě s sebou do bytu slečny
Ehrenbergové, která bydlela v témž domě a v témž poschodí, a tu teprve jsem poznal,
proč jsem byl tak nahonem zavolán. Maýr si sedl ke klavíru, dal noty (partesy) do rukou sl.
Ehrenbergové a mně podal altový partes offertoria, tedy to, co měla zpívat pí. Fibichová.
Doprovázeni Maýrovou hrou na klavíře přezpívali jsme, Ehrenbergová a já, offertorium a tu
se Maýr jakoby tázavě obrátí na sl. Ehrenbergovou a oba nato si řekli: „Půjde to.“ Byl jsem
pak propuštěn, provázen při odchodu vlídným úsměvem sl. Ehrenbergové. Ta měla
překrásný hlas a byl to opravdový požitek, poslechnout si její zpěv a její báječné trilky. Lze
se divit, že jsem úkol, ke kterému jsem byl takto vybrán, pokládal za vyznamenání? Já,
prostinký vokalista, v kvartetu s vynikajícími zpěváky a s oblíbenou koloraturní zpěvačkou
Prozatímního národního divadla! Ale nejen to; zároveň dolehlo na mne i vědomí obtížnosti
onoho úkolu. Vždy to hlavní, totiž můj výkon při přednesu v kostele v souboru celého
kvarteta, mělo teprve přijít v následující den sváteční. Mezi těmito dvěma protilehlými poly
duševní nálady proplul jsem do rozhodujícího okamžiku v pochopitelném napětí. Nadešel
konečně ten slavnostní den a chvíle, kdy mělo dojít na offertorium. J. N. Maýr dává
taktovkou znamení. Zraky všech přítomných, jmenovaných operních zpěváků, hudebníků
(vesměs členů orkestru Prozatímního národního divadla) i ostatních vokalistů utkvívají na
mně. Kolik asi bylo mezi nimi těch, kdo na to mysleli, jak to dopadne, jak se osvědčím?
Taktovka Maýrova mihne se vzduchem, zpěv offertoria, provázený hudbou orkestru, nese
se do prostoru chrámového a … mám radost. Necítím trému, zpívám klidně. Offertorium je
skončeno. Na tváři Maýrově vidím, že je spokojen; na slova byl on skoupý. Sbírám potom
s pultů partesy offertoria (to býval můj úkol)‚ přistoupím k pultu pro tenor a tu Vávra beze
slova, s úsměvem poklepá mi na rameno. Nebyl jsem oprávněn, se domnívat, že jsem
obstál dobře? V klášterní jídelně nebo v konventě, jak tato rozsáhlá, podlouhlá místnost

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 2
VESELÝ František: Dopisy Miroslavu Neradovi

22

byla v klášteře všeobecně nazývána, byla za příčinou toho slavnostního dne hostina. K ní
se dostavil taky starý kněz řádu, který měl titul komandér. Jinak ke stolu velmi zřídka se
objevil. Podávám na míse tomuto starému knězi nějaké jídlo. Povím o této funkci
jídlonosičů v konventě v příštích řádcích něco bližšího. Komandér bera si z mísy svou porci
zeptá se mne, kdo to zpíval na kůře ve čtverozpěvu offertorium. Odpovídám, že soprán
zpívala slč. z Ehrenbergu, tenor Antonín Vávra a bas Karel Čech a odmlčím se. A tu on se
táže, kdo zpíval alt. „Prosím, vašnosti, já“ byla moje odpověď. „Ale, ale, bravo, bravo,“
prohodí ten stařec, sáhne do kapsy a vsune mi do ruky desetník čili šesták. A tento
šestáček mě hřál; vždyť to byly pro mne peníze věru potřebné a co navíc, bylo to
premium.
Zasmějete se asi, pane Nerade, čta to slovo „vašnosti“. Proto musím k tomu podat
vysvětlení. Bylo v oné době obecným zvykem, oslovovat každého, kdo byl trochu „něco
lepšího“ nebo měl na sobě lepší kabát, tímto titulem. Ale toto „Vašnosti“ vyneslo jednou
mně a ještě jednomu z vokalistů pokárání. Potkali jsme jednou na schodech v klášteře
kněze řádu, a to P. Petrsa, profesora na theologické fakultě v Praze. Zastavil nás a na
něco se nás ptal. Co to bylo, na to se nepamatuji. V své odpovědi oslovili jsme ho slovem
„Vašnosti.“ A nato on rozdurděně nám povídá: „Co, vašnosti? Mně se říká Jemnostpane,“
a odvrátiv se od nás stoupal po schodech dále. A tak je vidět, že cesty evangelické
skromnosti se rozbíhají.
Vedle povolání vokalistů v klášteře jako zpěváků byla i jejich povinnost, posluhovat
v konventě při obědě a při večeři členům řádu, kteří v počtu pravidelně asi 20–22 osob
tam zasedali ke stolu. Při hostinách jich bývalo ovšem ještě více. Jednou tam byl taky
hostem bývalý arcibiskup a kardinál Schwarzenberg. My vokalisti jsme nosili jídla na
mísách z kuchyně, která byla v přízemí, do konventu, který byl v prvním poschodí,
a chodíce s tím od jednoho stolovníka k druhému přidržovali jsme mu mísu, aby si vzal z ní
svou porci. To se ovšem týkalo jídel tuhých, jako maso, příkrm a moučník. Polévku jsme
přinesli ve vhodné porcelánové nádobě a postavili ji na stůl se sběračkou. Rozumí se samo
sebou, že jsme museli po každém jídle použité talíře vyměnit za čisté. Použité jsme nosili
ženě, která měla u dveří stůl a střezy a vše umývala. Stejně tomu bylo ovšem, i pokud šlo
o jídelní náčiní. Jednou, bylo to v sobotu, nesl jsem v poledni z kuchyně po schodech
nahoru do konventu podlouhlou mísu porcelánovou, na které byly narovnány porce telecí
pečeně se šťávou. Schody byly dopoledne čistě vydrhnuty – byly dřevěné – a posypány
jemným pískem. Měl jsem však nehodu; klopýtl jsem o jeden schod a natáhl jsem se tam,
jak jsem byl široký a dlouhý. Mísa mi při tom vyletěla z ruky, převrátila se a pečeně se
octla v písku. Na okamžik jsem zůstal v ustrnutí stát, nevěda, co si nyní počít. Konečně
nezbylo mi nic jiného, než vše sebrat a jít s tím do kuchyně. Tam mě jak stará první
kuchařka tak i její obtloustlá pomocnice – říkali jí Marjána – zahrnuly několika
nelichotivými názvy, ale hned se daly do práce. Pečeni čistě omyly, dobře ohřály, daly
znovu na mísu, přidaly k tomu šťávy a já jsem to zanesl do konventu, kde stolovníci
pečeni si rozebrali, nemajíce tušení o tom, co se jí před malou chvílí přihodilo.
Členové klášterního řádu používali nás vokalistů tu a tam za poslíčky, když měli
potřebu, něco v městě nakoupit, něco někam zanést a pod. Koukalo z toho ovšem pro nás
nějaké to zpropitné 2 nebo 3 krejcarů. Tak jsem já tu a tam chodil do obchodu pana
Wenusche, obchodníka se smíšeným a koloniálním zbožím, který měl svůj krám v Karlově
ulici naproti kostelu u sv. Salvátora, koupit ementálský sýr pro některého z kleriků nebo
kněží. Se zálibou jsem při takové příležitosti hledíval na půlkolo toho sýra ve výkladní
skříni, potlačuje v sobě laskominy, které jsem z prázdné kapsy nemohl ukojit. A tu mě
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nějaká vzpomínka nutká, abych zaběhl do roku 1909. Byl jsem v tomto roce s rodinou na
letním bytě v Potštejně u Vamberku v severovýchodních Čechách. Tam jsme se seznámili
s vyšším úředníkem Hypoteční banky Hartmannem a jeho rodinou, která tam taky trávila
letní dovolenou hlavy rodiny. Měli tam dvě již odrostlé dcerky (15–17 let). Sedávali jsme
často pohromadě u jednoho stolu v restauraci u oběda nebo u večeře. A povídáme si vše
možné, jak už to tak bývá. Jednou po večeři dal si pan Hartmann přinésti ementálský sýr.
Jest jistě s podivem, jak při pohledu na ten sýr náhle mi vyvstala v mysli postava pana
Wenusche. Vypravuji tedy spolustolovníkům, jak jsem již jako chlapec s neukojenou
a neukojitelnou laskominou hledíval na ementálský sýr s velikými oky u kupce Wenusche
v Karlově ulici, kam jsem pro takový sýr býval posílán od členů křižovnického konventu. Při
tom jsem zcela po pravdě pověděl, že mám Wenusche v živé paměti, protože svým
zjevem, jako havran černým vlasem a kozí bradou stejné barvy budil ve mně jakýsi
respekt. V tom zpozoruji, že rodina Hartmannova jaksi nápadně ztichla. Ustanu ve
vypravování a pohlédnu na pí. Hartmannovou, jež seděla trochu stranou, a tu vidím na ní
zřejmé rozechvění a v jejích očích hojné slzy, jež jí kanuly po tváři. Pan Hartmann všimnuv
si mých z té příčiny vzniklých rozpaků a uhodnuv jejich příčinu, povídá mi: „Ta Vaše slova
mou ženu dojala, vždyť kupec Wenusch byl její otec.“ A tak jsem si potom pomyslel,
abych tak byl o Wenuschovi řekl něco nepříznivého, to by bylo bývalo … tableau. Ale to
nebezpečí tu nebylo, protože jsem pána Wenusche měl v paměti jen, jak krájí sýr, váží jej
a bere ode mne peníze.
Musím se však vrátit k prvním dnům svého pobytu v klášteře u křižovníků. Bylo to asi
koncem srpna 1874 a 15. září mělo začít školní vyučování. Nastala pro tatínka otázka,
kam, do které školy mě má dát. V Hostivici za dobu, kdy jsem tam chodil do školy, přibyla
třetí třída, ze které jsem odešel do Prahy. J. N. Maýr a taky páter Vojtěch Neumann, nás
vokalistů vrchní dozorce, radili tatínkovi, aby mě nedával na střední školu (gymnasium)‚
protože bych podle jejich mínění na to z třetí třídy vesnické školy nestačil. A tak mě dal
tatínek zapsat do obecné školy u sv. Jakuba.
Tam mě podrobili zkoušce a zařadili mě do p á t é třídy. Mým učitelem byl Karel
Bulíř. A je jistě zajímavé, že po letech, když jsem po státním převratě roku 1918 přišel do
Prahy, byl našim domácím lékařem jeho syn MUDR. Karel Bulíř.
Ale tu mě napadá, že
jsem opominul, povědět něco o úrazu, který se mi přihodil asi v roce 1873, kdy jsem byl
ještě doma v Hostivici. V té době působil na hostivické škole jako prozatímní učitel Vojtěch
Paulus,21 pocházející ze Dvora Králové. Byl to absolvent střední školy a tímto učitelováním
si opatřoval prostředky k snadnějšímu živobytí. Byl to čilý mladík a společensky velmi
podnikavý. Lze bez nadsázky říci, že to byla štika pro povzbuzení společenského ruchu
v obci, a to nejen mezi dospělými lidmi, ale i mezi žáky hostivické školy. Sešel jsem se
s ním po mnoha letech, po státním převratu v Praze. Byl ředitelem reálky v Praze
Holešovicích. Jeho vlivem bylo v Hostivici hráno taky dětské divadlo. Já se pamatuji na tři
taková představení, v nichž jsem taky měl nějakou úlohu. Byly to hry: „Štědrý večer“, „Král
liliputánský“ a „Učitel ve francouzském zajetí“.

21

Jméno učitele Vojtěcha Pauluse se v podkladech k hostivické škole vůbec neobjevuje. Škola však byla
rozšířena o třetí třídu v roce 1871 a v tomto období známe jména jen již zmíněných dvou učitelů, Jana
Tůmy a Františka Šimka. Paulus tedy mohl být třetím učitelem na trojtřídní škole, období, kdy nejsou
známi jmenovitě všichni učitelé, se v druhé polovině 19. století objevuje více
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V domku č. 85 (nyní je myslím rozdělen na dvě popisná čísla: 85 a 161)22 byly dva
byty. Za mých dětských let bydlela v druhém bytě vdova po učiteli Špecingrová, a když
tato zemřela, nastěhovala se tam vdova po učiteli Tůmovi, choromyslná žena, o které jsem
se již zmínil, se svou opatrovnicí, kterou nazývali Ševčice.23 A když i tato choromyslná žena
zemřela a tak se i Ševčice vystěhovala, najal si ten byt truhlář Žebera. V den, kdy se tam
stěhoval, byl můj tatínek právě v Praze. Žeberovi přenášeli si do toho bytu nábytek,
zařízení do řemesla, pak prkna a pod. Já jsem se opět a opět pokoušel, vyjít si z bytu ven,
ale maminka mi to nechtěla dovolit připomínajíc mi, že bych venku mohl přijít k úrazu. Já
však přes to jsem v jedné chvíli vyběhl ven. Sotva jsem se octl venku, obrácen jsa ve
směru k druhému bytu, objevil se právě pan Žebera, nesa na levém rameni prkno. Zřejmě
si mne nevšiml, nahnul levé rameno ke straně a prkno sletělo na zem. Bohužel zasáhlo
mou pravou nohu u vnějšího chodidla, pod kotníkem. Náraz byl dosti prudký a já se
zaúpěním svalil jsem se na zem. Na to maminka vyběhne, popadne mě a zanese do
světnice. Chudák starostlivě prohlíží mou nohu, aby viděla, co se mi stalo, pohybuje
chodidlem, já pištím bolestí a maminka – ovšem plným právem – zahrnuje mě výčitkami,
že jsem neuposlechl, a přivádí mi na mysl, co bude tomu říkat tatínek, až se vrátí z Prahy.
Cítil jsem až příliš dobře, že mě nepochválí. Maminka mě hned položila do postele
a honem se postarala o první „ranhojičskou“ pomoc. Opatřila kafr a kořalku, dala to na
misku, přidala k tomu cibuli a mýdlo, to všecko náležitě promnula a promíchala a dala mi
z toho na chodidlo obkladek.
Bylo již hodně pozdě večer, když se tatínek vrátil z Prahy domů. Vešed do světnice
a spatřiv mě schouleného na posteli ihned tušil, že se něco stalo. Několik maminčiných
slov stačilo, aby poznal, co se mi přihodilo, a přesvědčil se o mé vině. „Kluku, kdyby mi
tebe nebylo líto, že máš bolesti“ – to on viděl, když mi sáhl na obvaz a já jsem jen zkřivil
tvář, abych nemusel nahlas zaúpět, „dal bych ti co proto; jsi ale dobře potrestán za svou
neposlušnost, teď budeš mít snad konec s divadlem, jestliže nebudeš moci chodit. „Jakoby
nůž byl mi projel nitrem, teprve nyní jsem si vzpomněl, že zanedlouho máme my děti hrát
divadlo, že svou úlohu již umím a že … ani se mi nechtělo to domyslit. A k tomu všemu
tatínek po ohledání pohmožděniny shledal, že mi postižené místo značně opuchlo. Na
druhý den se vůbec nemohu postavit na pravou nohu, musím tedy ležet a obklady se
dávají dále. Lékaře moji rodiče ke mně nepovolali. Ohmatáváním chodidla a pohybováním
s ním – lze si myslet, jak mi při tom bylo, ale zatínal jsem jenom zuby, neboť nářek by mi
byl vynesl jen novou ostrou výtku tatínkovu – přišli k úsudku, že nejde o žádnou
zlomeninu a že noha je jen pohmožděna. Opuchlá byla jako bačkor.
Trvalo to přece několik dní, než otok ponenáhlu zmizel, s pokusy chůze šlo to však
mnohem zdlouhavěji. Konečně a ještě přede dnem, kdy se mělo divadlo hrát, prohlásil
jsem, že již mohu chodit, že už to nebolí, ač nebylo to tak docela pravda, ale co „herec“
takový, jako jsem byl já, pro umění neobětuje? Nevídáno, že se to tak trochu při chůzi
ještě slabě ozývá. Přišla konečně horečně m n o u očekávaná neděle, byl již večer, na sále
v hostinci p. Kapalína (vidím ho s kulatou vyšívanou čepičkou bez štítku se střapečkem
nahoře)24 je postaveno jeviště, my malí „adepti musy Thalie“ se oblékáme do divadelních
22

23

24

Na rohu ulic Čsl. armády a Jiráskovy. Dům čp. 85 byl v roce 1875 veden v domovním seznamu jako
majetek Josefa Bartoše, rolníka z čp. 25, a v obnoveném parcelním protokolu stabilního katastru je
v letech 1876–1886 zapsán jako majitel „Specingerová – dědici“
Jméno učitele Špecingera se v písemnostech hostivické školy nenachází. Podle Melicharových Pamětí
okresu Unhošťského učil Leopold Specinger v Jenči od března 1863 do září 1866
Hostinskému Kapalínovi patřil hostinec Čsl. armády čp. 22 a v roce 1893 ho prodal Karlu Neradovi, otci
Miroslava Nerada, se kterým si František Veselý dopisoval
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úborů, pobíháme po jevišti a tu já stoupnu na schůdky, abych sešel do sálu. Schůdky
zřejmě nedbale ku podiu přistavené povolí a já se i s nimi sřítím na zem. Náraz na pravou
ještě ne zcela zahojenou nohu rozjitřil znovu ránu a – běda – již se zdá, že je konec mé
hry. Těžko a bolestně se mi to našlapuje na tu nohu, vše se mi v hlavě točí rozpaky
a rozladěním. Ti, kdo jsou v pořadatelstvu, sbíhají se kolem mne, nastává porada, co
dělat, ale já po chvíli a po opětné zkoušce nohy, bude li dělat dobrotu, prohlásím ke
všeobecnému uklidnění, že to půjde. A šlo to, ovšem ne tak docela bez bolesti, ale vydržel
jsem statečně až do konce představeni. Leč potom, když již bylo po všem, viděl jsem, že
to již dále nejde, nemohu chodit a nezbylo nic jiného, než jít pěkně domů. Těžko se mi to
loučilo se sálem, vždyť právě hudba spustila nějakou veselou notu a tento hudební kousek
byl určen pro děti. Směly si při něm podle chuti zakřepčit a ovšem potom hned musely jít
domů. A já jsem nemohl ani tak dlouho vydržet, abych se aspoň mohl na to dívat.
S pomocí maminky dostal jsem se s bídou domů a pak jsem zase asi týden nemohl
vycházet. – Následky nepříznivé do budoucnosti s nohou jsem pak již neměl.
V září 1875 dal mě tatínek zapsat na akademické gymnasium v Praze. Po zkoušce
s prospěchem vykonané byl jsem tam přijat do primy. Gymnasium bylo tehdy
v Klementinu, měl jsem tedy z křižovnického kláštera do školy – lze říci – jen „pár kroků“.
A tak, jako vše uteče, proběhlo i těch několik měsíců prvního běhu čili semestru. Koho
nejvíce zajímalo, jak to se mnou dopadne a jaký bude u mne na školním vysvědčení
výsledek mých studií, byl ovšem můj tatínek. On mi nedůvěřoval. Pozoroval ještě v době,
když jsem byl doma, že já v bytě knihu jen tak chvílemi vezmu do ruky, jen tak si
poskakuji, pohvizduji, a dělám zdání, že nejsem dost dbalý a stálý. Měl jsem na štěstí
výbornou paměť. Mně stačilo to, co ve škole jsem vyslechl; podržel jsem to v své paměti
a nad knížkami školními nemusel jsem dlouho vysedávat. O své zmíněné nedůvěře ke mně
zmínil se tatínek při příležitosti taky svému bratru, který bydlel v Praze. V sobotu 12. února
1876 se končil první semestr primy. V ten den dopoledne mělo se rozdávat na ústavě
žákům vysvědčení. Večer předtím v konventě pozval mě páter Všetečka, abych po večeři
k němu přišel do bytu. Překvapilo mě toto pozvání, protože to bylo něco neobvyklého.
Něco takového se nestalo za mé paměti žádnému z vokalistů. Když jsem po večeři přišel
do pokoje P. Všetečky, viděl jsem tam stranou na stole veliký talíř, na kterém byly
narovnány krásně vysmažené koblihy, od nichž šla k mému nosu svůdná vůně vanilky.
Vedle koblih byl samovar. P. Všetečka mě posadil za stůl, sám pak přistoupil k samovaru,
chvíli tam kutil a potom přinesl na stůl dvě sklenice čaje, postavil přede mne talíř
s koblihami a hostil mě. Mezi tím, co jsem si pochutnával na čaji a koblihách, rozmlouval
se mnou a dotknuv se toho, že nazítří dostaneme vysvědčení, otázal se mne, co myslím,
kolikátý asi budu. Tu musím na vysvětlení uvést, že byla tehdy na středních školách
zavedena tak zvaná lokace. Žáci jedné třídy byli totiž podle úspěchu za semestr, jak byl
vyjádřen známkami na vysvědčení, zařaděni tak, že ten, kdo měl vysvědčení nejlepší, byl
první atd. Já jsem ovšem neměl ani tušení, jak to se mnou dopadne, ba jsem se tím ani
nezabýval. Mně stačilo vědomí, že to ve škole šlo a že nepropadnu. Řekl jsem tedy
P. Všetečkovi, že nevím. A nato on zkoumavě prohodí: „Co pak, kdybys byl první?“ Upejpl
jsem se asi nato a opakoval jsem svou dřívější odpověď. Ještě jsme nějakou chvíli
poseděli, já jsem dostal i nějaké ovoce a potom jsem byl propuštěn, když mi P. Všetečka
na cestu dal ještě několik koblih. A věru nevím, z čeho jsem měl tehdy větší radost, z těch
koblih nebo ze zprávy o tom, kolikátý budu. Je zřejmo, že P. Všetečka byl informován
o mém vysvědčení od pátera Neumanna, který nepochybně v konventě o tom vypravoval.
Byl totiž P. Neumann profesorem ve vyšších třídách na akademickém gymnasiu
z náboženství a z češtiny a tak se mohl dovědět v profesorské sborovně o tom, jaké
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vysvědčení dostanu. V sobotu ráno po vylíčeném večeru před 8 hodinou ranní byl již
tatínek na dvoře Klementina a byla mu asi hodně dlouhou doba, než se odbyla mše
v Zrcadlové kapli a než nám potom ve škole vydali vysvědčení. O tom, co mi v předvečer
řekl P. Všetečka, jsem tatínkovi neučinil zmínky. Konečně se tatínek dočkal, jde mi vstříc,
chápe se listu, který mu podávám. Čte, čte a najednou vidím, jak se mu ruce počínají
chvět a na tváři jeho se objeví slzy. Četl totiž, že jeho neposedný kluk, kterému
nedůvěřoval, je s vyznamenáním a první mezi 50 žáky. Od té doby se úsudek tatínkův
o mně od základu změnil. První má cesta s vysvědčením byla k našemu vrchnímu dozorci
P. Vojtěchu Neumannovi. Projevil mi svou spokojenost a podal mi jako dar pěknou knihu,
kterou měl již na stole připravenou, se slovy, abych měl na tento den památku.
Přešel pak i druhý semestr na škole a nastaly letní prázdniny. Asi v stejnou dobu jako
já – v roce 1874 – vstoupil do kláštera křižovníků jako novic Gabriel Pecháček, jenž po
letech se stal universitním profesorem na theologické fakultě a byl taky jednou rektorem
university, tehdy již české, ovšem ještě za Rakouska. I on mne chtěl nějak odměnit za můj
úspěch ve škole a učinil to způsobem takovým, že věru nemohl volit lepší. Vzal mě totiž
některý den v druhé polovici července s sebou na výlet na Karlštejn. Jeli jsme ranním
vlakem do Řevnic, tam jsme vystoupili, zašli do obce a tam v hostinci jsme pojedli nějakou
masitou snídani, vypili každý sklenici piva – on všecko platil, jak se samo sebou rozumí,
a potom jsme šli pěšky podél Berounky až do Budňan, vesničky to pod hradem
Karlštejnem. Pecháček znal krásnou scenerii, která se otvírá ponenáhlu tomu, kdo koná tu
cestu pěšky. „Teď dej pozor,“ povídá mi Pecháček na cestě, „hleď tamhle napravo na ty
zalesněné kopce. Uvidíš, jak se postupně bude vynořovat mezi lesy a kopci hrad
Karlštejn.“ A opravdu, něco úchvatného se pomalu začíná jevit mým očím. Nejprve se
objeví jen slabá linie nad vrcholky hustého stromoví. To je střecha hradu, jeho nejvyšší
věže. A tak povlovně se obraz zvětšuje, rozšiřuje a konečně se objeví před mýma
udivenýma očima hrad ve svém celku, pokud ovšem to dovoluje jeho poloha mezi kopci
Kněží horou, Haknovcem a Plešivcem. A byl to právě tento neobyčejný, úchvatný požitek
pro oko, který mne i v pozdějších letech několikráte vylákal na ona místa, abych znovu ve
zralejším věku prožil to, co mi jako chlapci do duše vrylo nevyhladitelnou vzpomínku nejen
na tento jedinečný koutek krásy v naší vlasti, ale i na toho, kdo měl zásluhu o onen první
můj požitek – na Gabriela Pecháčka. Tehdy tam ještě nebyl most přes řeku Berounku, bylo
proto nutno přes řeku dát se převézt. Zatímco čekáme na přívozníka, než pro nás připlaval
od protějšího břehu, blížil se po cestě zřejmě taky ku přívozu kočár. Pecháček spatřiv jej
obrátil se ke mně a povídá mi, abych se tam nedíval. Já ovšem zatím již viděl, že v kočáře
sedí nějaký starší pán a vedle něho nějaká dáma a naproti nim dvě slečinky. Pozoroval
jsem, že by Pecháček velice nerad se s těmi lidmi setkal. Proto opětnými pokyny blížícímu
se převozníkovi dával na jevo přání, aby si k nám pospíšil. Když se pak jeho široká pramice
k nám přiblížila, požádal Pecháček převozníka se stisknutím ruky, v které bylo nepochybně
něco tvrdého, aby nečekal na blížící se povoz a převezl hned jen nás. A to se stalo.
Vystoupili jsme pak na hrad a prohlédli si za doprovodu hradního kastelána všechny
místnosti, pokud byly tehdy přístupny, neboť to bylo ještě dlouho před restaurací hradu,
který byl v dosti zanedbaném stavu, ale působil mohutným dojmem. Blízko hlavního
vchodu do hradu velice mě zajímala studna a zejména obrovské kolo, kterým se
vytahovala voda na povrch. Lze si myslit, s jakou chutí jsem vstoupil do tohoto kola, byv
k tomu kastelánem vybídnut, a jaké mi to činilo potěšení, učinit v tom kole několik kroků
ku předu a poznat tak vlastním pokusem, jak si tam lidé při čerpání vody počínali.
Vzpomněl jsem si při tom bezděky na klece pro veverky a na kolečko, ve kterém tato
čiperná zvířátka bystře pobíhají k obveselení mládeže. Ze síní hradu nejvíce upoutala mou
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pozornost kaple, o níž nám průvodce vypravoval, že tam císař Karel IV. dlouho trávíval na
modlitbách, a se zájmem na tomto památném historickém místě jsem si představoval, jaká
asi jídla podávali císaři otvorem ve zdi, na který nás kastelán upozornil. Zatím se přiblížila
polední hodina a žaludek se hlásil o svá práva. Pecháček zavedl mne do restaurace
„U Karla IV.“ pod hradem. Chtěli jsme si usednout venku v zahradě, kde by bylo bývalo
velice příjemno poobědvat, neboť byl tehdy velmi teplý den a zahrada poskytovala
chladivý stín.
Tu musím dodat, že Pecháček na cestě od přívozu ke hradu mi vysvětlil, proč se
s tou společností v kočáře nechtěl sejít. Řekl mi, že ten pán je farář z Nového Knína, člen
řádu křižovníků, ta dáma, že je jeho hospodyně a ta děvčátka, že jsou jejich děti. Již jsme
se chtěli v zahradě usadit u stolu, když tu Pecháček zpozoruje, že vzhůru k restauraci se
pomalu táhne farář a jeho společnost. Pecháček rychle volá hostinského a táže se ho, když
přikvapil, má li snad v domě nějakou volnou místnost, kde bychom mohli zasednout
k obědu. Byla na štěstí jedna volná, a to v prvním poschodí s oknem vedoucím do zahrady
právě na místo, které se nám tolik líbilo. A zrovna u stolu na tomto místě posadila se ona
společnost, takže jsme se mohli po obědě bavit pozorováním, společnosti v zahradě
pohodlně hodující. Ale tuto zábavu kalilo vědomí, že jsme vlastně zajatci společnosti té.
Pokud bude sedět, nebudeme se moci hnout ze světnice. Konečně se naši bezděční
věznitelé zvedli a obrátili své kroky směrem ke hradu. Pecháček koupil dvě láhve piva,
vypůjčil si v restauraci dvě sklenice a vystoupili jsme, každý nesa jednu láhev a sklenici, na
Kněží horu. Tam jsme se usadili na výhodném stinném místě na trávníku a pomalu
popíjejíce bavili jsme se pohledem na hrad, na okolní kopce, které jsem již dříve jmenoval,
i do okolí, kam oko mohlo dostihnout. Zatím uplynulo krásné odpoledne a – bohužel –
nastala nutnost, nastoupit cestu domů. Tentokráte jsme jeli drahou hned z Karlštejna.
V primě na akademickém gymnasiu chodil se mnou do školy taky Antonín Kožíšek
z Podhradu, říkali jsme mu Toník Kožíšků. Potom ten hoch zmizel; do sekundy se již
neukázal a já jsem již o něm neslyšel. V létech 1915–1918 byl jsem službou ve Vídni
u nejvyššího vojenského soudu. Chodívali jsme, já se ženou, občas do plzeňské pivnice
v Habsburgergasse ke Gabrielovi. To byl Čech a co víc, měl vždy výborné pivo a proto taky
míval vždy četnou návštěvu, když i jeho kuchyně úplně uspokojovala hosty. Zvláště
vídenští Češi si rádi k němu zašli. Jednou, tak asi v roce 1916, přišel jsem do té restaurace
se ženou na večeři. Rozhlížíme se po místnosti, kde by bylo volné místo, vhodné pro nás
k posezení, ale všude takřka vše obsazeno. Pojednou zahlédnu stůl, kde seděl nějaký
starší, vousem zarostlý pán mohutného zjevu, pravý lesák, a dvě dámy. Jak se později
ukázalo, ty dámy k němu nepatřily. U tohoto stolu bylo místo právě tak ještě pro dvě
osoby. Jdeme ke stolu a já, aniž bych byl se bedlivěji podíval na sedící tam společnost,
ptám se po německu, je li u stolu volno se posadit. „Jen si sedni, Františku,“ prohodí onen
pán česky hlasem jako zvon. Tu se teprve podívám na něho, jak se patří, hledím, hledím
chvíli tázavě na něho a tu on se dá do smíchu a povídá: „Což se již na mne nepamatuješ?
Já jsem Kožíšek. Vždyť jsme spolu chodili do primy akademického gymnasia. Ty jsi
František Veselý.“ Jaká to věru obdivuhodná paměť! A pak jsem se od něho dověděl, že
byl dříve lesníkem někde v Haliči a nyní že je v Bukovině geometrem. Ve Vídni že je na
návštěvě u svého syna, který tam studoval na technice. Kde pak já bych byl mohl
v člověku s hlavou jako škopek, zarostlou upraveným vousem a se zády jako „šifonér“ tušit
toho chlapečka primánka, kterému jsme říkali Toníček Kožíšků?
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Jednou – byl jsem asi v tercii – v době polední, kdy dr. Schöbl, tehdy již velmistr
křižovnického řádu, byl v konventě u oběda, dostal se nějaký poberta do jeho bytu
v klášteře a sebral mu tam různé cenné věci. Policie pátrající po stopách pachatele
vyptávala se kde koho v domě, co snad podezřelého v kritické době zpozoroval. Tak i my
vokalisti jsme byli vyslýcháni a tu já jsem udal, že jsem v ten den o polednách viděl na
chodbě, z které je přístup k bytu velmistrovu, nějakého prostě oblečeného člověka. Tam
v těch místech a v tu dobu to bylo neobvyklé. A policie pátrá po tomto individuu a několik
podezřelých osob zadrží na policejním úřadě. Za nějaký den sedím odpoledne ve škole,
profesor přednáší a v tom se ozve zaklepání na dveře. Ještě jsme se my žáci ani
nevzpamatovali z tohoto nezvyklého vyrušení, když do třídy vstoupil – policajt. Má po
straně šavli a na hlavě klobouk s kohoutím peřím, jak to tehdy strážníci nosili ve službě.
Pokročí ke katedře a podá tam sedícímu profesoru nějaký list. Profesor list přečte a zamířiv
svůj zrak na mne povídá: „Veselý, máte jít tady s tím pánem.“ Ve třídě nastává veliké
vzrušení, oči všech spolužáků obrací se na mne s údivem a s němou otázkou ve tváři, co
jsem provedl, že si pro mne přišel policajt. I já jsem byl v prvním okamžiku zaražen,
protože jsem hned nevytušil, o co asi jde. Ale profesor hned na to podle obsahu lístku mi
oznamuje, že mám jít na policii, abych vydal svědectví nějaké. Šel jsem tedy hned s tím
ramenem spravedlnosti. Tehdy ovšem ne, ale pozdě ji v zralém věku, přemýšleje o této
události, řekl jsem si, že to bylo od policie notně neobratné a bezohledné, takovým
způsobem dostat mě na policejní úřad jen za tím účelem, abych jí pomohl zjistit zloděje.
Na policejním ředitelství zavedli mne do nějaké jizby, kde stálo několik mužů, jejichž
zevnějšek nebudil právě příliš mnoho důvěry. „Podívejte se na tyto lidi a řekněte mi,
poznáváte li v někom muže, kterého jste tenkrát viděl na chodbě v klášteře,“ povídá mi
úředník, který mě do místnosti uvedl. No, abych pravdu řekl, nebyl mi v tomto okamžiku
zrovna do smíchu. Ale korunní svědek, jakého policie zřejmě ve mně viděla, zklamal
nadobro. Kde pak bych byl mohl něco určitého říci o onom člověku, když on tehdy stál na
chodbě u okna a hleděl ven na dvorek, takže já, mihnuv se v běhu mimo něho, viděl jsem
mu jen do zad. A tak jsem řekl, že žádného z mužů přede mnou stojících nepoznávám,
a byl konec mého výslechu. Myslím, že pachatele tehdy vůbec nevypátrali.
Podíváme li se na průčelí kostela u křižovníků, vidíme, že nahoře nad hlavním
vchodem pod kopulí je ochoz se zděnou zídkou. Na tom to ochozu byl jsem dvakrát za
svého pobytu v klášteře. Jednou to bylo v roce 1875, když zemřel císař Ferdinand V.‚ který
tehdy od abdikace (1848)‚ žil v Praze na Hradčanech. Pohřební průvod se ubíral po Karlově
mostě na nábřeží nyní Masarykovo a dále na nádraží. Císařova mrtvola byla zavezena do
Vídně. Podruhé měl jsem s ochozu taky podívanou, ale smutnou a děsivou. Bylo to asi
v roce 1875 nebo 1876. Pozdě večer v době jistě ještě ne zimní vypukl v Staroměstských
mlýnech požár, který zakrátko zachvátil všecky mlýny i s věží. Žár, který vycházel
z plamenů vysoko šlehajících, byl tak silný, že jsme jej pociťoval značně až na dotčeném
ochozu. Tam totiž kostelník, jeho pomocník a ještě jeden zřízenec kláštera spolu s námi
vokalisty konévkami s vodou polévali žhavé oharky a rozžhavené střepy břidlicových
desek, kterými byla kryta střecha věže. Byla totiž obava, aby se požár nepřenesl taky na
kostel a na křižovnický klášter. Ve mlýnech i ve věži byla skladiště obilí ku mletí a mouky
v pytlech. Jak požár zachvacoval postupně tyto zásoby, nastávaly výbuchy pytlů;
vzduchem co chvíli rozlehlo se ostré a táhlé „pfffff ššššššš“ a do výše byla vymrštěna
spousta jisker, hořící to mouky a zrn obilních. A potom, když už oheň dostoupil ke střeše
věže, rozlehl se zhusta vzduchem pronikavý zvuk praskajících desek břidlicových „crrrrrnk“
a v obecenstvu hustě shromážděném na Křižovnickém náměstí a na přiléhající části
Karlova mostu bylo pozorovat živý pohyb, neboť rozžhavené střepy břidlice odlétaly někdy
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dosti daleko a dopadaly mezi lid. Není divu, že se toho každý z postižených lekl a honem
uskočil. Pozdě do noci jsme tehdy na ochozu prodlévali a dávali pozor, aby se oheň
nedostal i do kláštera. Ještě na druhý den dlouho šel ze spáleniště budov mlýnských
i z věže hustý dým od doutnajících zbytků obilí a mouky.
Klášterní kuchyně byla dosti prostorná. Byly v ní dva sporáky, svou délkou k sobě
těsně přiléhající; na jednom byla připravována jídla pro konvent a na druhém pro nás
vokalisty a pro tak zvané špitálníky, to jest pro přestárlé a k práci již neschopné podruhy a
podruhyně z venkovských statků řádu křižovnického v klášteře ubytované. Kuchyně pro
konvent měla tehdy velmi dobrou pověst a tak tam chodili dívky, které byly na vdávání
nebo již měly svatbu v dohledu, aby se naučily vařit. Byla tam jednou taky dívka asi
18 letá, velmi hezká holka, pěkně rostlá s bohatými kaštanovými vlasy. Bydlela v klášteře
u klášterní pradleny. Jmenovala se Márinka. Její rodové jméno jsem již zapomněl. Byla to
nějaká příbuzná dřívějšího velmistra Gerzabka. Byt pradleny měl okna na klášterní dvůr
a naproti přes dvůr v klášterní budově, v druhém poschodí byly pokoje, v nichž bydleli
klerikové a novicové. Z chodby před těmi pokoji byla okna na dvůr. A tak ti klerikové nebo
novicové mohli vidět a pozorovat Márinku, když se vyložila z okna. Tehdy byli mezi kleriky
mimo jiné Karel Stejskal a Václav Paukner. Jak se Paukner seznámil s Márinkou, nevím.
Ale já jsem došel u obou zvláštní důvěry a stal jsem se jejich „poslíček lásky“. Přenášel
jsem od Pauknera Márince psaníčka a kytičky a od Márinky Pauknerovi psaníčka. Jednou
večer dala mi Márinka psaníčko pro Pauknera‚ který byl právě u večeře v konventě‚
a žádala mě, abych to hned jemu odevzdal. Jak to ale provést, aby to nikdo ze
spolustolovníků nezpozoroval? Ale podařilo se to. Jak podávám Pauknerovi s levé strany na
míse jídlo, zpozoruji, že jeho levá kapsa u kleriky je trochu odchlípena. Má pravá ruka,
v níž jsem držel psaníčko přichystáno, byla mísou dostatečně kryta před zraky druhých a já
jsem do ní, to jest do kapsy, opatrně psaníčko vsunul. Po nějaké chvíli poznal jsem z tváře
Pauknerovy a z lehkého přimrknutí ke mně poslaného, že o psaníčku již ví. Karel Stejskal
studoval gymnasium v Mladé Boleslavi a tam se zřejmě seznámil s dcerou knihkupce
Vačleny. Já jsem dosti často nosil od Stejskala dopisy s adresou na slečnu Betty
Vačlenovou v Mladé Boleslavi do poštovní schránky. Jak Václav Paukner, tak i Karel
Stejskal v klášteře nevytrvali a vystoupili. Mnoho let od vylíčených drobnosti uplynulo a já
jsem jednou se setkal na nádraží v Berouně s Václavem Pauknerem. Byl tehdy adjunktem
u tamního okresního soudu. Měl při sobě synáčka asi 8 letého. Byla li matkou tohoto
hocha ona Márinka, o které jsem tu psal, nevím. Po uplynutí dalších let jsem se dověděl,
že tento mladý Paukner, prý trochu výstřední povahy, skončil sebevraždou. Po státním
převratu roku 1918, když jsem se přistěhoval do Prahy, chodíval jsem se ženou po městě‚
aby Prahu, kterou neznala, blíže poznala. A tu jsme jednou zašli na Malé straně
v Karmelitské ulici do kostela u Panny Marie Vítězné – u karmelitánů. Tam po straně vidím
několik větších svícnů, na kterých byly plápolající tlusté voskové svíce, a na svícnech byly
zavěšeny větší papírové černé listy, na nichž bylo bílými literami vytištěno, komu ta svíčka
svítí za pokoj do věčnosti. A na jednom listě čtu: Betty Stejskalová, rozená Vačlenová.
My vokalisti jsme v klášteře nedostávali nic k snídani a tak jsme to, byly li na to
peníze, opatřovali u mlékařky, která v Platnéřské ulici nedaleko kláštera stávala se svým
vozíkem a nám za 2 nebo tři krejcárky nalila do hrnku mléka, a byli jsme zvláště spokojeni,
když nám v tom mléku kvedlačkou vykouzlila důkladnou pěnu. A tu se vracím vzpomínkou
k Stejskalovi, který občas, když, nevím, z jaké příčiny nesnídal, mně řekl, abych si zašel do
jeho pokoje a tam že naleznu hrnek s kávou a rohlík; to že si mohu snísti.
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Kde je několik kluků pohromadě, neobejde se to bez toho, aby se tu a tam
neprovedlo nějaké uličnictví nebo nějaká nezbednost. Do světnic vokalistů (měli jsme dvě)
vedly z chodby dvojité dvéře. Ty vnitřní se otvíraly do vnitř a zevnější do chodby. A tu
jsme někdy, kdy jsme věděli, že některý z nás je někde venku a za chvíli se má vrátit, na
zevnější dvéře nahoru položili koště, které tomu, kdo vcházel do světnice, nemaje ovšem
o této nástraze vědomí, spadlo na hlavu. Ty zevnější dvéře musely ovšem být ponechány
trochu pootevřeny, aby nahoře koště drželo. Ale jednou to dopadlo špatně. Někdo vcházel
do světnice, otevřel zevnější dvéře a měl koště na hlavě. Místo očekávaného vokalisty
vstoupil do světnice – páter Vojtěch Neumann, náš vrchní dozorce, který se přišel na nás
podívat. Lze si představit naše leknutí a náš úžas. Páter Neumann touto příhodou právem
rozezlen pokáral nás jen několika slovy a hned nato, jakoby se nic takového nebylo
přihodilo, ten veliký dobrák hovořil s námi klidně dále.
V klášteře se tenkrát topilo všude v bytech členů řádu a taky u nás vokalistů jen
dřívím, které na vorech bylo ze statků klášterních přiváženo do Prahy. Kdo zná, jak to
vypadá na místech v Praze, kde je křižovnický klášter a konec Karlova mostu na
staroměstské straně, ten ví, že tam pod staroměstskými mlýny a pod západní stranou
klášterní budovy protéká proud Vltavy a že od mostu probíhá malý poloostrůvek. Tehdy
v letech sedmdesátých minulého století, když jsem v klášteře byl vokalistou, tedy ještě
dlouho před přestavbou kláštera, kdy ještě nebylo v těch místech postaveno kamenné
nábřeží, mohlo se ze dvora klášterního vraty přijít přímo k Vltavě. A tak voraři zatáhli vory
se dřívím do uvedeného vltavského proudu a dotčenými vraty dopravovali pak dříví na
klášterní dvůr. K tomu konci si z vorů do klášterního dvora položili dřevěný můstek. Tak se
nám vokalistům dostalo vhodné a vítané příležitosti, abychom se mohli pobavit na některé
z loděk, které tam, totiž u poloostrůvku, měli rybáři ku břehu připevněny. To ovšem bylo
možné jen, když tam žádný rybář nebyl. To jsme si uvolnili a pomocí nějaké tyče, pokud
v omezeném vodním prostoru to bylo možné, jsme sem a tam rejdili. Jednou, když už
jsme měli této zábavy dost nebo byl čas jíti za povinností, vyskakovali jsme jeden za
druhým z loďky, abychom ji zase na jejím místě přivázali. Já jsem byl náhodou poslední,
loďka však byla skoky druhých hochů trochu dále od břehu odsunuta a já, maje zato, že
ještě stačím skočit na břeh, vyhoupnu se z loďky a v okamžiku jsem byl ve vodě. Ponořil
jsem do ní celý, jen má čepice, kterou mi tatínek před několika dny koupil, zůstala na
hladině vltavské. Vynořil jsem se rychle z vody na povrch a druzí hoši mi pomohli z vody
na břeh. Celý úplně promočený spěchám, ovšem i se zachráněnou čepicí, přes vory do
kláštera, ale na vorech jda mimo jednoho voraře dostal jsem od něho pohlavek za to, že
tam na poloostrově děláme neplechu. Velmistr řádu dr. Schöbl seděl právě v té době na
balkoně u svého bytu a viděl, jak jsem se zkoupal. A tak jsem pak při obsluhování
v konventě slyšel jeho, ovšem mírná káravá slova. A tu si vzpomínám na něco, co se mi
přihodilo ještě v době, kdy jsem byl doma v Hostivici.
Na rybníku na návsi, a to na onom, který je mezi statky Kubrovic a Chlupatých –
tehdy Stádníků nebo, jak se tehdy říkalo, Frejšků – sekali jednou v zimě led pro hostince.25
Když dělníci naložili jednu „fůru“ a odjeli s ní k hostinci, my kluci jsme si hákem, který tem
byl po ruce, přitáhli nějakou kru ledu ku břehu, vlezli jsme na ní a hákem se odstrkujíce
pohybovali jsme se chvíli na vodě. Když jsme se toho nabažili, přistrčili jsme kru ku břehu.
I tu jsem, jsa poslední, který z kry vyskakoval na břeh, nezměřil vzdálenost mezi krou
a břehem, skočím a již jsem ve vodě. Bylo to ovšem u samého břehu, kde bylo mělko, ale
přece jen jsem se namočil skoro až po pás. Vylezl jsem sám z vody a uháněl jsem domů,
25

Selský rybník, tzv. Selčák, na Husově náměstí
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ale na zvýšení nehody byl právě mráz a tak, než jsem doběhl domů do domku č. 85,
kalhoty – a co bylo na mně promočené, zmrzlo, takže mi to na těle chrastilo. Co jsem
tehdy dostal – po zásluze – od tatínka, to mohu přejít mlčením. Honem se svléknout
a rychle do postele a nějaký horký nápoj na zahřátí pomohl; následky nebyly žádné.
Měl jsem u křižovníků jen jedny boty s nízkými holínkami, jak se to tehdy nosilo.
Když se do podrážky udělaly díry, v létě mi to nevadilo, ale v zimě v tom chodit ve sněhu
nebo v čvachtanici, to už bylo přece povážlivé, ne li docela nebezpečné. Proto jsem ve
středu nebo v sobotu odpoledne, kdy nebyla škola, hned po obědě si zašel do ulice
Řásnovka, kde seděl v bytě na dvoře pan mistr švec – Zákon se jmenoval – u verpánku.
Tam jsem zul boty, pan mistr mi na ně přiklepal nové podrážky a já jsem měl při tom
aspoň zábavu, moha jej při práci sledovat. A potom hajdy do Smeček k řediteli J. N.
Maýrovi, abych tam byl včas ke zkoušce ve zpěvu. Panu mistru jsem za to zaplatil
žádaných 80 krejcarů rakouské měny buď ze svého kapitálu, nebo když ten na to nestačil,
musel na to přispět tatínek. My vokalisti jsme v klášteře dostávali měsíčně 32 krejcarů;
vyplácel nám to páter V. Neumann. Mimo to jsem si vydělával ministrováním v kostele
křižovnickém při mši páteru Neumannovi, ovšem jen každý druhý týden, protože páter
Neumann jako učitel náboženství na akademickém gymnasiu, střídaje se s druhým
katechetou, sloužil týden mši v Zrcadlové kapli v Klementinu pro žáky gymnasia. Páter
Neumann mi platil za každé ministrování 10 krejcarů. Mimo to jsem tu a tam ministroval
komandérovi, o kterém jsem již dříve psal. I ten mi dával za každý takový výkon
10 krejcarů. To byly tedy mé důchody v měsíci, počítaje k tomu tu a tam zpropitné 2 nebo
3 krejcarů. Jednou, když se blížila zima, moje dosavadní kalhoty již vypovídaly službu a tu
jsem podědil – nevím již, jak k tomu došlo – po synu vdovy Špecingrové kalhoty tak zvané
„nankynky“. Byly z vlněné látky dosti tenké a byly barvy nažloutlé. Nosil jsem je v zimě
i v létě. Jednou při večeři v konventě – bylo to v zimě –, když jsem podával klerikovi
Václavu Pauknerovi jídlo, všiml si on mých kalhot „nankymek“ popadl mě za ně a povídá:
„Není ti v tom horko?“ To byl zřejmě jen žert, ale vzhledem na tehdejší mé vztahy
k Pauknerovi, jak jsem je vylíčil, žert nikterak zlomyslný; byl to spíše výraz soucitu.
Ostatně mé mladé krvi nebylo v těch kalhotech ani v zimě zima.
V létech, o nichž tu píši (1874–1879) stála v místech, kde je nyní Zemské museum,
na konci Koňského trhu (nyní Václavského náměstí) ještě tak zvaná Koňská brána a od ní
nalevo, kde je nyní Vrchlického sad, pak napravo směrem nynější Mezibranské ulice táhly
se hradby, stála ještě v tom směru tak zvaná Slepá brána a hradby vedly až ke Karlovu.
Na hradbách nalevo od Koňské brány, které byly na povrchu dosti široké, bývaly pod širým
nebem různé atrakce pro pobavení mládeže; však ani lidé starší nepohrdli a postavili se
mezi diváky. Bylo tam pimprlové (loutkové) divadlo, komediantské podniky a pod. Měli tam
jednou taky tři vycvičené psy; jeden byl vyšňořen jako dráb, druhý byl oblečen jako nějaký
delinquent otrapa a třetí jako kat. Provinilce chytili, odsoudili ho k trestu smrti, postavili
potom ke sloupu, zavázali mu oči a kat ho ranou z pušky zastřelil. Potom ho dráb s katem
položili do rakve a provázeni smutečním pochodem odvezli ho na „krchov“. To byla
podívaná pro bohy, co pak teprve pro takové kluky, jako jsem byl já. Sledoval jsem jednou
tyto výkony psů se zájmem, když mě tu náhle přepadne zvláštní tíživý pocit tesknoty; nitro
se mi ně jak svírá, nemohu déle vydržet na tom místě a vrátím se domů do kláštera. Tam
na mne čeká má sestra Marie, nejstarší z nás dětí, starší o šest let než já, která tehdy již
od několika let sloužila v Praze jako pomocnice v domácnosti, jak se nyní říká takovým
osobám ženského pohlaví. V rozrušení a se slzami v očích mi oznamuje, že tatínek vážně
onemocněl. Byl prý u ní z Hostivice žid Klein a přinesl jí tuto smutnou zprávu z domova.
Bylo to patrně někdy na jaře r. 1878. To byl začátek konce, který se ovšem táhl ještě déle
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jednoho roku. Od té doby tatínek churavěl; jednou mu bylo trochu lépe, potom se jeho
stav zdravotní zase zhoršil a tak se to střídalo, až konečně v srpnu 1879 podlehl. V době
jeho churavosti byl jsem jednou doma a přenocoval jsem na tabuli. Tak jsme nazývali
dosti velký, podlouhlý stůl, na kterém tatínek stříhával látky na šaty. Rodiče bydleli tehdy
v domku ležícím „na strouze“ proti živnosti rodiny Nyklesů.26 Tehdy tomu domku říkali lidé
„židovna“, neboť náležel nějakému příslušníku Mojžíšova vyznání.27 Tabule byla u okna,
jež vedlo na neširokou cestu ke statku rolníka Havlůje,28 a bylo z toho okna vidět na
zahradu jeho. U nás se v noci svítilo a tu já v nočním tichu zaslechnu z této zahrady táhlý,
smutný zvuk sýčka. Lid ten zvuk vyjadřuje táhlým: „Půjď“ a domnívá se, že se tento pták
noční objevuje tam‚ kde je smrt na blízku. Nejsem a nebyl jsem ani v mládí pověrečný, ale
přece za daných okolností ten zvuk na mne působil velice tesklivě.
V tomto roce (1878) o letních prázdninách dostal jsem 14 dní volno. My vokalisti
jsme se totiž museli s tím spokojit, aby se všech 8 hochů za dobu prázdnin vystřídalo
a aby z nich aspoň 6 zůstalo v klášteře pro chrámovou hudbu. Strávil jsem tuto dovolenou
v lázních Houštka u Staré Boleslavi u tety, maminčiny sestry, která mne k nim pozvala.
Teta bydlela ve vile na kraji lesa a měla na starosti tři krávy, které si lázeňská správa
vydržovala, aby měla pro své lázeňské hosty mléko, máslo a smetanu. Strýček byl
zaměstnán jako podomek u lázeňského podniku. Na zadní straně vily byl chlév pro ony
krávy. Do stáje chodíval tehdy universitní profesor Martin Hattala; byl prý churav nějakým
plicním neduhem a měl zato, jak bylo tehdy rozšířeným názorem, že mu vzduch
v kravském chlévě pomůže ke zdraví. Bydlel v lázeňském domě. Mimo jiné bydlel tam taky
místodržitelský rada Bielohlawek se svou – mimochodem řečeno – velmi energickou paní.
Zastavovali se taky někdy u tety a tak poznali i mne. Teta, dobrá to duše, pochlubila se jak
profesoru Hattalovi tak i paní radové, jaké jsem dostal v tercii na konec roku školního
vysvědčení. Byl jsem zase první mezi 51 žáky třídy. Strýc s tetou byli bezdětní a měli
v dotčené vile malou světničku, takže se jim tam vešla jen jedna postel, skříň na oděv, stůl
a dvě židle; byly tam ovšem taky kamna (sporák). Prázdného, volného místa tam zbylo jen
tolik, že mi tam mohla teta na noc ustlat na přinesené slámě lůžko na zemi. V té vile byl
však ještě jeden byt s dvěma místnostmi, jednou větší a jednou menší. V tomto bytě byl
za mého pobytu u tety ubytován obchodník s uhlím Nebeský z Nymburka s rodinou a měli
s sebou taky služebné děvče. Toto děvče náhle onemocnělo a vzniklo podezření, že má
tyfus. V domě a taky mezi lázeňskými hosty vznikl z toho rozruch. Paní radová
Bielohlawková, která pro mou osobičku projevovala nemalý zájem, přiběhla k tetě a důraz
ně, jak to již uměla, prohlásila jí, že já v domě nesmím zůstat, protože je nebezpečí, že
bych taky mohl onemocnět. Popadla mě za ruku a zavedla mne do lázeňského domu; tam
mě umístila v pohostinském pokoji, který nebyl obsazen, a já jsem tam zůstal až do hodiny
polední druhého dne. Tak po pansku jsem až do té doby nikdy nebydlel. Na posteli čisté
bílé prádlo, měkké matrace, umývadlo atd. Inu jsem napolo jako v nebi. Odpoledne toho
dne, kdy jsem tam byl přestěhován, přineslo mi děvče zaměstnané v domě jako služebná
svačinu: šálek, dvě nádoby, v jedné černá káva, v druhé mléko s čepičkou husté pěny
a dva makové rohlíky, večer jsem dostal dobrou večeři a na druhý den ráno zase snídani
stejně takovou, jako byla předešlého dne svačina. Zatím odpravili služku Nebeských do
nemocnice a já jsem se vrátil k tetě. Tu mou krátkou nádheru zaplatila ovšem paní radová.

26
27
28

Statek Tomáše Nyklese, Potoční čp. 50
Zřejmě Potoční čp. 74, tento dům patřil Jakubu Tausigovi
Statek K Nádraží čp. 28
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V Praze vycházel tehdy úřední list v české řeči, jmenoval se „Pražský denník“, ale lid
mu zkrátka říkal „Denníček“ nebo taky „Pražský cancálek“. Byl to hyperloyální denník, kde
se čítávalo na příklad, že Její cís. a král. Výsost, nejjasnější paní arcivévodkyně ta a ta
ráčila nejmilostivěji navštívit výstavu výšivek v ústavu hluchoněmých a po prohlídce ráčila
nejblahosklonněji vysloviti svou nejvyšší spokojenost nad vším, co viděla. Stál ten „plátek“
jen krejcar nebo dva krejcary a já jsem si ho taky někdy koupil, protože tam bývaly
uveřejňovány konkursy na uprázdněná stipendia (nadace) pro studenty a to mne
pochopitelně zajímalo. A tak jsem v sekundě podal žádost o udělení takového volného
stipendia, opíraje svou žádost o svůj úspěch ve škole a o chudobu svých rodičů. Vyřízení
bylo stereotypní: „nemohlo býti vyhověno.“ Opakoval jsem tedy takovou žádost zase
v tercii, ale výsledek byl opět záporný. Konečně má třetí žádost v kvartě na počátku roku
1879 měla úspěch. Dostal jsem stipendium ročních 90 zlatých, pravím: devadesát zlatých
rakouské měny, splatných od 1. ledna 1879, a to ve čtvrtletních lhůtách po 22 zlatých
50 krejcařích. Zprávu o tom jsem dostal na počátku dubna 1879. Mělo mi tedy být
vyplaceno za dvě čtvrtletí 45 zlatých. Jak živ jsem do oné chvíle takový kapitál neměl
v ruce. Radostně se mi to stoupalo na Malostranském náměstí s kvitancí k zemské
pokladně, kde mi ten kapitál byl vyplacen. Se mnou tam bylo několik jiných studentů,
podělených taky nějakou nadací. Mezi nimi byl student Eduard Slavík, který studoval taky
na akademickém gymnasiu, ale byl o rok výše než já, tedy v kvintě. Dostal stipendium
200 zlatých. Měl toho jistě velice zapotřebí, nebo jeho otec byl major v. v. a jeho matka
měla na rohu Senovážného (potom Havlíčkova a nyní Soukupova) náměstí a Senovážné
ulice dvoupatrový dům. Na cestě od pokladny mi Slavík povídal, že nyní bude moci chodit
k Pivodovi do operní školy. Inu, štěstí (nebo taky neštěstí) nechodí po horách, ale po
lidech – říká mudrosloví lidu – a člověk je (to jest štěstí) musí umět hledat. Však byl již
nejvyšší čas, že jsem takto přišel k penězům. Když jsem před 5 lety přišel do Prahy, opatřil
mi tatínek zimníček. Ale tento kabátek měl vadu. Kdežto já jsem rostl, on zůstával stále
v rozměrech původních, takže nakonec jsem v něm vypadal, jako bych ho byl podědil po
mladším bratrovi. Z jeho rukávů trčely mi ruce daleko za zápěstím. Několikaletá jeho
služba porušila viditelně jeho podstatu. Proto bylo první starostí tatínka, koupit mi z peněz
stipendia látku na nový zimník. Chtěl mi ho sám ušít, a protože mu bylo právě trochu lépe,
jel do Prahy a látku mi koupil. Doma přistřihl látku, ale dále se již nedostal, protože se jeho
zdravotní stav znovu zhoršil. Nový zimník mi pak ušil můj strýc, tatínkův bratr
v Horoměřicích.
Napsal jsem již, že můj hlas se počínal již měnit, nastávala u mne tak zvaná mutace.
Proto taky ředitel J. N. Maýr v roce 1879 často mi nedovoloval zpívat. To byla známka, že
mého pobytu v klášteře u křižovníků je již namále. Po ukončení školního roku v kvartě
opustil jsem křižovnický klášter nadobro.
Tím ukončuji kapitolu, kterou bych mohl zkrátka naznačit slovy: „U křižovníků“. Kdo
bude mít odvahu a trpělivost, proplést se vše mi těmi drobnostmi, které tu podávám,
a řekne si snad, že méně bylo by více, nech má jedno na mysli. Tento krátký úsek mého
života, to byla léta bezstarostná, dětsky idealistická, plynoucí, možno říci, v závětří. Z nich
byl jsem takřka náhle vržen do víru mnohdy těžkých starostí o to, aby cesta, po níž jsem
šel za svou budoucností, nebyla přervána překážkou nepřekonatelnou. Proto ona jsou pro
mě jako oasa, na kterou se poutník vždy rád vrací a na které je mu milý každičký sebe
nepatrnější keříček anebo kamínek.
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Poprve tedy mám letní prázdniny celé, ale byly velice smutné. Brzy potom, když mi
tatínek koupil látku na zimník, ulehl a již se nezotavil. V nemoci navštěvoval ho tu a tam
tehdejší farář v Hostivici P. Č í š k a . Nikdy nepřišel s prázdnou; buď přinesl láhev vína
malaga pro posilnění, nebo něco jiného k občerstvení, ba tu a tam zanechal mamince
nějakou zlatku. S upřímnou vděčností za to vše si tu na něho vzpomínám. Chudák
maminka ovdověla, když jí bylo 44 let. Doma byly tři děti, sestra má Anna a dva mladší
bratři. Tatínek před svou smrtí ve Všeobecné nemocnici v Praze mi odevzdal svou
peněženku, v níž bylo 80 krejcarů. To byl veškerý majetek maminky vedle dluhu za
nejnutnější potraviny u obchodníka Jakuba Taussiga. A tak tíha starostí o domácnost padla
na maminku, která měla pomocnici v mé sestře Anně, jež vyučivši se šití u tatínka
postupně se vpravovala do zaměstnání jako švadlena. A mně po odchodu od křižovníků
nastal boj o živobytí, abych dokončil svá studia.
V kvintě dostával jsem ještě obědy v klášteře křižovnickém a bydlel jsem u strýce
v Praze, o kterém jsem se již zmínil. Bylo tedy mou hlavní starostí, abych se jako
korepetitor udílením hodin domohl prostředků na živobytí. A to se mi podařilo. Zvláště
o jedné takové „hodině“ chci se tu zmínit. Se mnou chodil do školy taky Václav Veselý, syn
majitele domu a pivovaru na rohu Spálené a Myslíkovy ulice. Rodiče jeho dostali v druhém
semestru kvinty ze školy zprávu, že jejich syn by na konci roku propadl, kdyby se
v školním prospěchu nepopravil. Šlo tu o matematiku, geometrii a fysiku. Pro tyto
předměty jsem já měl zvláštní zájem. Na doporučení školy vzali si mne rodiče Václavovi
pro Václava za korepetitora. Dávali mi měsíčně 10 zl. a mimo to jsem tam dostával
svačinu, ba často i vydatnou večeři, když se má práce s Václavem prodloužila. Václav na
konci roku slušně prošel a tak mě jeho rodiče vybídli, abych s ním i v sextě soukromě
pracoval. Vedlo se mi tedy dosti dobře. Ale v septimě jsem zakusil, co je to, mít někdy
i hlad. S kondicemi to vázlo, takže jsem to s výživou protloukal dosti bídně. Vzpomínám si,
jak jednou v září – v době švestkových knedlíků – Václav Veselý, ke kterému jsem již
nechodil, protože jeho rodiče, jak mi řekli, měli zato, že syn již stačí bez korepetitora, ve
škole odpoledne mluvil se spolužáky vedle něho sedícími o tom, že měli k obědu švestkové
knedlíky a on že jich snědl 25. A já jsem v ten den zrovna přišel do školy bez oběda.
Nebudu o svých potížích dále již psáti, abych zkrátil tuto někdy pro mne nevlídnou
kapitolu. V oktávě jsem zase chodil pracovat s Václavem Veselým do bytu. Tak se poměry
mé opět zlepšily. Ale blížila se chvíle, kdy jsem se měl rozhodnouti, jakým směrem se dám
po maturitě, abych položil základ pro svou budoucnost. Maminka mi radila, abych šel na
kněžství, tak budu – jak se vyslovila – aspoň zbaven starostí o denní chléb. Nebyl jsem
touto myšlenkou valně nadšen, ale přece jsem podal u křižovníků žádost za přijetí do
kláštera. Seděl jsem nedlouho nato ve škole při písemné zkoušce maturitní, když přišel
nějaký posel od křižovníků a podal profesorovi, který měl dozor, dopis z kláštera. Profesor
dopis odevzdal mně a já jsem v něm četl, že mě velmistr řádu doporučuje milosti Pána
Boha, ale že mé žádosti nemohlo býti vyhověno. Důvody nebyly udány. Přijal jsem tuto
zprávu celkem lhostejně a pojal jsem úmysl, že budu na universitě studovat matematiku
a fysiku. O nastalých letních prázdninách byl jsem zase u své tety v Houštce u Staré
Boleslavi. Byl tam v lázních opět profesor Martin Hattala. Při setkání s ním, ptal se mne, co
chci dále studovat, a když jsem se vyslovil o svém právě udaném úmyslu, zrazoval mě od
toho, připomínaje mi, že je právě mnoho zkoušených kandidátů na udané předměty, že
však nemohou dostat místo na škole. Poradil mi, abych se věnoval právům, jako právník
že se mohu uplatnit rozličným způsobem. A tak jsem se po prázdninách dal zapsat na
právnické fakultě tehdy již české university.
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Musím se však vrátit do doby, kdy jsem byl v sextě. Bydlel jsem v Ostruhové, nyní
Nerudově ulici na Malé straně v „žlutém domku“ naproti Thunovskému paláci. Lid pražský
tu ulici všeobecně nazýval: „Šporkosn“. V tom domě byl hostinec, kde čepovali výborné
smíchovské pivo. Hostinským byl majitel toho domu Mamert Deyl. Jeho synovec Eduard
Kohlmünzer, syn vrchního hospodářského správce na arcibiskupském statku v Červené
Řečici, byl můj spolužák a dobrý kamarád. Vzal mne k sobě do bytu za nepatrný poplatek;
měli jsme vzadu ve dvoře v malém domku pohodlný pokojík. Sedla na nás literární horečka
a rozhodli jsme se, že budeme vydávat časopis – ovšem jen pro spolužáky a skrytě před
zraky školní správy. Dali jsme mu jméno „Vesna“. Do toho podniku se přidružil kolega
Rudolf Pulkrábek, syn advokáta v Praze a majitele velkostatku ve Vokovicích. On a Kohl
münzer měli „prachy“ a pořídili hektograf‚ papír a vše vůbec k podniku potřebné. Měli jsme
v třídě „bohem nadaného básníka“ a neméně „slavného romanopisce“. Ten první nám
dodal do prvního čísla „Vesny“ začátek své „mohutné epopeje“ a od druhého jsme přijali
část jeho „srdcervoucího románu“. Pulkrábek měl velmi úhledný rukopis a proto byl
pověřen úkolem, aby celé číslo napsal. Já pak s Kohlmünzrem jsme měli práci na
hektografu. Číslo bylo takřka v mžiku rozebráno a tak v brzku jsme přistoupili k vydání
čísla druhého. Do obou čísel jsme my tři z „redakce“ drobnými črty, ponejvíce žertovného
rázu. Ale po vyjití tohoto druhého čísla nastal na vyšším gymnasiu poplach. Taky septimáni
vydávali nějaký časopis. Jeho sloupy byli dva povedení bratři Hlaváčové; jejich otec byl
advokátem v Praze a slynul pověsti výborného obhájce ve věcech trestních. A tak ti Hlavá
čové v čísle svého časopisu vydaném současně s naší Vesnou měli hodně choulostivou
básničku, která se začínala takto:
U sborovny h… leží,
profesorský sbor tam běží,
Nácek též tam spěchá klusem,
měří h… kosinusem.
Káťa praví. „Muži, bratři,
to h… je, jak se patří.
A tak to šlo v tom duchu dále; vypadlo mi to však z paměti. Sám kozel ví, jak na to
kápla správa školy. Nastalo přísné vyšetřování, ale o jeho výsledku mám v paměti
prázdnou mezeru. Na vysvětlení k podanému veršíku dodávám toto: Vytečkované místo
bylo v časopisu vypsáno ovšem naplno. Nácek – to byl profesor dr. Ignác Axamit; měl
matematiku, geometrii a fysiku. Kosinus je geometrický útvar. Mezi svými žáky dr. Axamit
nebyl nikdy jinak jmenován než Nácek. On taky jednou svým žákům vypravoval, co zkusil
nedostatku ve svých studiích. A tak Hlaváčové dali do svého časopisu veršíky: „Nácek to
byl asketa, neobědval tři léta, mimo to, jak povídal, nevečeřel, nesnídal.“ Dotčený poplach
se zřejmě přenesl i k nám do sexty a my jsme vydávání Vesny zastavili.
V septimě jsem bydlel v Platnéřské ulici blízko kláštera křižovnického u vdovy
Könnemannové. Měla byt v prvním poschodí a ten záležel z jedné nikterak prostranné
světnice s dvěma okny na ulici a k ní patřila malinká předsíňka tmavá, kde ta žena měla
trochu domácího harampátí a kde zbylo jinak jen tolik místa, že se tam mohl jen jeden
člověk otočit. V tom bytě byla ona se svým synkem, který – o něco mladší než já –
studoval taky na akademickém gymnasiu, a k tomu ještě čtyři studenti, mne v to počítaje.
Könnemannka byla vpravdě úctyhodná žena. Živila se praním prádla a mimo to nosila
z kašny, která byla na Mariánském náměstí, tedy dosti vzdálená od jejího bytu, v putně
vodu rodinám v okolních domech, kde neměli vodovod, do různých poschodí za pár
krejcarů. Její syn vystudoval medicinu a byl pak lékařem někde na Moravě. Lze si před
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stavit, jaká bývala v té světnici atmosféra, kde bylo tolik osob natěsnáno, z nichž někteří
jsme spávali na zemi, a zvláště v zimě, když Könnemanka vyvařovala prádlo. Ale klobouk
dolů před takovou ženou.
V nejbližších dnech potom, když jsem se dal zapsat na právnickou fakultu, potkal
jsem jednou na nábřeží nyní Masarykovu pátera Gabriela Pecháčka. Zastavil mě a povídá
mi, že dostali od velmistra příkaz, aby mi řekli, kdyby mě někde uviděli, že mohu okamžitě
vstoupit do kláštera jako novic. Na mou poznámku, proč tedy původně žádost mou odmítli,
řekl Pecháček, že klášter si do řádu raději bere žáky z venkovských gymnasií, protože má
zato, že ti jsou méně vydáni různým svodům než žáci ze škol pražských. Ale že jeden
z přijatých noviců klášteru oznámil, že si věc rozmyslel a že do kláštera nepřijde. Řekl jsem
P. Pecháčkovi, že jsem již zapsán na právech a že již při tom zůstanu. Cesta mě vedla pak
dále po Národní (tehdy Ferdinandově) třídě na Příkopy a tu potkám pátera Josefa
Undaufa, taky člena řádu křižovníků. On mi vstoupil do cesty a tu slyším od něho totéž, co
jsem se dověděl od P. Pecháčka. Dostal ovšem ode mne stejnou odpověď.
Po dobu universitních studii jsem bydlel u své sestry Marie, která byla již provdána.
Její muž byl krejčovský tovaryš a chodil denně do práce k svému mistru, mnohdy i v neděli
dopoledne, sestra pak vydělávala si obsluhou v domácnostech a tak jsem já doma
opatroval, nosil, hýčkal, kolíbal atd. jejich děti. Dostával jsem od nějakého podpůrného
spolku pro studenty několik obědů v týdnu. Tak tomu bylo i na vyšším gymnasiu. A jak se
říká, že extremy se stýkají, stalo se i mně hned na počátku návštěv přednášek na
právnické fakultě. Sedával jsem v posluchárně obyčejně vedle jednoho studenta, jehož
jméno jsem zapomněl. Při rozmluvě povídá mi ten kolega, že byl na svou žádost přijat za
novice ke křižovníkům, že si to však přes prázdniny rozmyslel a do řádu nevstoupil. On byl
z gymnasia v Klatovech. V septimě a oktávě chodil se mnou do školy taky Antonín
Podlaha, rodák z Prahy. I on byl posluchačem práv a jednou mi vypravoval, že chtěl
vlastně jít na kněžství, ale jeho matka prý naléhala, aby studoval práva. Vyhověl prý tedy
jejímu přání, ale to prý mu nikterak nesvědčí a zabývá se stále myšlenkou původní. Do
druhého semestru práv taky již nepřišel a vstoupil do semináře. Po letech stal se světícím
biskupem v Praze. Zemřel asi v roce 1932.
Po absolvování práv dostal jsem místo u advokáta dr. Rudolfa Schmausa v Praze,
z počátku jako písař a pak jsem konal práce advokátního koncipienta. Jednou (bylo to
v roce 1893) jsem měl vyřizovat nějakou právní záležitost u dr. Jiřího Schmausa, který si
nedlouho před tím otevřel advokátní kancelář. Byl to bratr mého šéfa. V rozmluvě mi řekl
dr. Jiří Schmaus, abych zanechal myšlenku, zůstat při advokacii, a dodává: „Já už tady
mám od několika měsíců otevřenou advokátní kancelář a dosud nemám takřka do čeho
píchnout. Já vám něco poradím. Právě se na říšské radě připravuje návrh nového
vojenského trestního řádu na základě ústnosti a veřejnosti hlavního přelíčení. Proto bude
mít vojenská justiční správa zapotřebí velkého počtu praktikantů znalých řeči různých
národů rakousko uherské monarchie. Je proto nasnadě, že byste byl přijat a že byste hned
dostal adjutum.“ Já jsem se dal přesvědčit a podal jsem k ministerstvu války do Vídně
žádost o přijetí do sboru justičních důstojníků. Zakrátko jsem dostal vyřízení, že jsem přijat
za auditoriátního praktikanta, ale s dodatkem: „vorläufig ohne Adjutum“ (prozatím bez
adjuta). To bylo ovšem pro mne nemalé zklamání a s advokacii jsem taky nemohl vážně
počítat, neboť k tomu bylo zapotřebí doktorátu a já jsem neměl peníze na zkušební taxy a
mimo to bych byl musel mít jednoroční soudní praxi bez platu. A v této tísni mi dr. Jiří
Schmaus nabídl výpomoc tím, že se zaručil u banky za mou výpůjčku 250 zlatých, musel
jsem se dát u banky Slavie pojistit pro případ úmrtí na 500 zl. a pojistku dát jemu do
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úschovy. On by byl podle úmluvy v případě mé předčasné smrti se z té pojistné sumy hojil
co do dluhu a úroků splatných a mnou snad nezaplacených a zbytek měl dát mé mamince.
Adjutum jsem dostal teprve od 1. května příštího roku. A tak jsem vstoupil na dráhu svého
životního povolání s dluhem, který se ovšem později ještě o něco zvětšil, neboť těch
250 zlatých nestačilo na živobytí a jiné potřeby ve Vídni pro dobu od 18. září 1893, kdy
jsem tam nastoupil službu u posádkového soudu, až do 1. května 1894, od kdy mi bylo
měsíčně vypláceno první adjutum, a to 500 zl. ročně, které se však od 1. listopadu 1894
zvýšilo na 600 zl. ročně.
Nemohu však odolat tomu, abych se nezmínil o něčem, co se zběhlo ještě v době,
kdy jsem byl zaměstnán v kanceláři dr. Rudolfa. Schmausa. Bydlel jsem tehdy u truhlář
ského pomocníka Kaliny. Jednou ráno mi Kalina vypravoval, že měl v noci o mně živý sen,
zdálo prý se mu, že mě viděl mrtvého ležet v rakvi, a já již nepamatuji, jaké ještě uváděl
podrobnosti svého snu. Žertem přijal jsem jeho vypravování a vzav snář, který ti lidé měli,
vyhledal jsem tam podle snu „numera“, která by se měla vsadit do „lotynky“. Byla to čtyři
čísla, která jsem ovšem časem ztratil z paměti. Pak jsem však dostal chuť, přece jen zkusit
štěstí. Protože to bylo ráno v den, kdy odpoledne měl býti tah, byl bych musel zaplatit
35 krejcarů. Vybídl jsem tedy Kalinu, aby dal 15 kr., já že dám 20 kr. a že ta čísla vsadím
do „lutrie.“ Kalina však mi na to odpověděl, že si raději koupí litr piva, a nedal nic. Mně
zase se nechtělo, po případě vyhodit hned 35 kr., neboť peněz jsem neměl nazbyt, a tak
z celého, ostatně nejistého plánu sešlo. Později v ten den, když bylo po tahu, – loterní
sběrna byla právě naproti přes ulici – jde se Kalina podívat, jaká čísla byla tažena, a za
chvíli přiběhne celý vyděšený a povídá, že všechna čtyři čísla, jak jsem já je ráno na
papírek napsal, jsou venku, to jest, že jsou tažena. Měl jsem tedy štěstí na dosah ruky
a pro 15 kr. mi uniklo před nosem. Vypočítali jsme si tehdy, že bychom byli vyhráli asi
4 000 zlatých; mně by z toho bylo připadlo asi 2 200 zlatých. To by mne bylo postavilo na
nohy a možná, že by to bylo bývalo mělo vliv na mé rozhodnutí o dalším běhu mého
života. No‚ konečně nemám čeho litovat, že jsem se dostal „na vojnu.“
V listopadu 1895 byl jsem jmenován nadporučíkem–auditorem a byl jsem ještě
s jiným nadporučíkem Janem Šuranem, taky Čechem, přidělen k posádkovému soudu
v Košicích a tak jsem se postavil na vlastní nohy, maje trvalé a nikoli zlé životní povolání.
V poslední době svého pobytu v Košicích měl jsem svůj byt v ulici, která se tehdy nazývala
Rákoczy körut. Přes ulici na proti mému přízemnímu bytu byly kasárny dělostřelecké.
Jediné mé okno vedlo na ulici. Jednou – bylo to právě v neděli – byl jsem po obědě doma
a podle svého zvyku jsem se natáhl na pohovku a něco jsem si četl. Bylo to v létě a proto
jsem měl okno dokořán otevřené. Tu náhle se rozlehne zrovna před mým oknem střelná
rána a hned za ni druhá a v zápětí jsem uslyšel ženský úzkostlivý výkřik volající o pomoc.
Střelhbitě vyskočím s pohovky a letím k oknu. V okamžiku, jak vystrčím hlavu z okna,
padla třetí rána střelná. Asi dva kroky od mého okna střelil se nějaký voják–kanonýr
z revolveru do hlavy a skácel se na zem, kde zůstal nehybně ležet. Vidím při tom, jak
nějaké děvče s křikem utíká do protějších kasáren. Ten voják z nějaké žárlivosti nepohodl
se s tím děvčetem a vypálil na ně ony dvě rány z revolveru. Zasáhl je však jen jednou
ranou, a to na štěstí jen lehce. Kulka proběhla jen svalstvem na jednom rameni, druhá šla
mimo její tělo. On sám se třetí ranou velmi dobře trefil do hlavy a byl okamžitě mrtev. Můj
nedělní odpoledni klid byl tentam; byl jsem pověřen úkolem, abych tu událost ihned
vyšetřoval.
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Na železniční trati Košice – Slovenské Nové Mesto je zastávka Ruskov. Za Maďarska
se ta obec nazývala Regete Ruszka. Od Košic je ta obec vzdálena asi 23 km. Tam byl za
mého pobytu v Košicích katolický farář Julius Šidelsky, jenž měl živé styky s důstojníky
košické posádky, zejména však s důstojníky od vojenského soudu. To se dá vysvětliti tím,
že byl kdysi vojenským knězem. Jednou nás ten farář pozval k sobě na Štědrý večer. Bylo
nás pozvaných počtem čtyři. Přijeli jsme k němu odpoledne. Farář nás očekával u farních
vrat a ihned nám oznamoval, že měl z Pešti objednané ryby, ty však že nedošly; proto –
povídal – dal zabít prase, aby nás mohl něčím pohostit. A tak jsme měli tehdy na katolické
faře na Štědrý den k večeři: jitrnicovou polévku, jitrnice, jelítka a vepřovou pečeni. Farář,
jeho hospodyně a její otec (oba zasedli s námi u stolu) jedli klidně, co bylo na stole. Jen
kaplan, nějaký skromný človíček, podle všeho rodem Slovák, se ničeho z toho netknul;
spokojil se jen s vaječinou. Ostatně se brzy ze společnosti ztratil. – Druhá návštěva
u tohoto faráře byla zajímavější, a to pro okolnosti, které ji provázely. Bylo to v zimě,
počasí bylo tehdy velice sněživé. Byli jsme zase čtyři. Chtěli jsme se vrátit do Košic vlakem,
který odjížděl ze zastávky železniční dráhy asi o 11. hodině noční. Na zastávku byl od fary
kousek cesty, snad asi 10 minut. Když jsme přišli k této zastávce, oznámil nám železniční
zřízenec, takto strážce na trati, že pro sněhové vánice v Karpatech vlak se zpozdil a že
zpoždění bude asi trvat hodně dlouho, nemohl však blíže udat, kdy vlak přijede. Venku
sněžilo a dul dosti prudký vítr. Vlak, na který jsme čekali, byl jediný, který nás mohl
dopravit včas do Košic. Nezbylo tedy nic jiného, než oddat se osudu a čekat. Venku to
ovšem nebylo možné a tak jsme přijali nabídku zřízence, abychom vešli do strážního
domku. To byl obyčejný strážní domek na trati, přízemní, s jedinou světnicí. Do ní se vešlo
nepatrnou předsíňkou, velmi úzkou, která však měla tu vadu, že byla zřízena pod sklánějící
se střechou domku. Vešli jsme do světnice. Při slabém světle lampičky zřízencovy nebylo
ve světnici skoro nic vidět. Jenom jsme zaslechli zakňourání nějakého malého dítěte, které
leželo někde v šeru na posteli a bylo asi naším příchodem probuzeno. Zpod postele
v koutě ozvalo se kvičení nějakého podsvinčete. Podle toho lze si myslet, jaký byl ve
světnici vzduch. Světnice naprosto nevětraná, bylo v ní k zalknutí. Vyběhli jsme proto hned
zase ven, ale tam zatím nastala velmi prudká chumelenice, ostrý vítr řezal do tváře. Vlezli
jsme proto do zmíněné předsíňky. Sotva jsme se do ní vešli; museli jsme stát jeden vedle
druhého. Horší bylo, že pro nízkost šikmé střechy nad hlavou nemohli jsme stát zpříma,
nýbrž jen s hlavou sehnutou. V předsíňce měl strážce slepice. Jak se ten neb onen z nás
pohnul, začaly se slepice plašit a křičet. Když přestalo venku sněžit, vyšli jsme na chvíli
ven, abychom napřímili trochu záda, která nás od nepřirozené polohy těla již notně bolela.
Noc byla jasná od sněhu, který široko daleko pokrýval okolí. A tu se nám poskytl vzácný,
jedinečný pohled. Před námi ležela rozsáhlá, sněhem vysoko pokrytá rovina a v pozadí se
rýsovala linie zasněžených lesů. Najednou zpozorujeme, že se na pravé straně ze
zatemnělého obzoru vyhrnula smečka vlků a běžela v dosti dlouhé řadě jakoby husím
pochodem po sněhu nedaleko okraje lesa. Sledujeme se zájmem jejich běh, až nám
zmizeli s očí ve vzdálené temnotě. Konečně asi ke ¼ 4. hodině k ránu přijel vlak a tak
jsme se dostali včas do Košic.
Lacino se tehdy v Košicích žilo. Chodívali jsme v létě do blízkého úpatí Karpat, kde byl
zahradní hostinec. Tam jsme dostali smažené nebo pečené kuře za 35 krejcarů a půl litr
dobrého bílého vina za 11 kr.
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Asi v květnu 1898 byl jsem přeložen do Myškovce (maďarsky se jmenovalo to město
Miskolcz). Tam jsem chodil na oběd do restaurace, kde jsme v létě sedávali v zahradě.
Jednou jsem tam při obědě seděl u jednoho stolu s nadporučíkem Robertem Jorde od
dělostřelců. Já jsem ho znal již z Košic. Mimo to seděl s námi nějaký major od pěšího
pluku; myslím, že se jmenoval Gratz. Ten Jorde byl veliký přítelíček českého národa.
Pocházel odněkud ze Slezska od Krnova a to již povídá dost. Ten major byl odněkud ze
Štýrska, tedy z kraje již méně zaujatého proti Čechům. Nikdy v svém životě jsem ve styku
s osobami jiné národnosti ani v nejmenším nedával proti nim na jevo nějakou nevraživost
a nikdy jsem ničím takové osoby neprovokoval, ať již způsobem jakýmkoli, a taky ovšem
jsem nikdy a nikde nezapíral, že jsem Čech. Slušnost ve styku osobním a respektování
národního vědomí jsem vždy pokládal za jednu ze základních povinností a známek
kulturního člověka. V rozmluvě s dotčenými dvěma důstojníky obrátí se na mne nadporučík
Jorde náhle, aniž k tomu byla vůbec nějaká příčina, s otázkou: „Weisst du, wie die Čechen
die Fliegen fangen?“ Překvapen a velice podrážděn touto drzou a provokativní otázkou,
známým to kdysi ušlechtilým vtipem (?) Němců, kterým chtěli naznačit, že Čech a zloděj je
asi jedno, byl bych nejraději tomu germánskému neomalenci hned vyťal políček, který by
byl plně zasloužil, ale přemohl jsem se a vnutiv se do klidu, jak jen to bylo možné, prohodil
jsem jen: „Wie denn? Ich weiss es nicht.“ Na to on udělal pravou rukou pohyb stranou za
sebe tak, jak se naznačuje, že někdo něco ukradl. To byl pro mne okamžik největšího
vypětí nervů. Stál jsem před rozhodnutím, buďto ihned žádat od něho zadostiučinění za
tuto sprostou, drzou urážku, kterou jsem musel pokládat za urážku osobní, a být připraven
na důsledky toho počinu mezi důstojníky obvyklé, nebo mu tu drzost vrátit podobným
způsobem a tak jej postavit do situace, aby se sám rozhodl, co má činit. To vše bylo mnou
jako bleskem rychle uváženo a já jsem se rozhodl pro cestu druhou. Nedávaje na sobě
znát vysokou míru podráždění, řekl jsem klidně: „Und weisst du, wie die Deutschen die
Fliegen fangen?“ Bylo hned vidět, že na tuto otázku nebyl připraven. Trochu zřejmě
zaražen zeptal se mne: „Wie denn?“ Nato jsem já udělal docela stejný pohyb, jako on před
okamžikem, jenom že jsem jej udělal oběma rukama. Zarazil se ten kavalír a patrně
přemýšlel, jak se má na to zachovat. Napětí bylo u nás obou a bylo nebezpečí, že mezi
námi k něčemu dojde, když tu major Gratz, který cítil, že Jorde je v neprávu, tomuto řekl:
„Geschieht dir recht, warum lässt du ihn nicht in Ruhe.“ To působilo na toho chlapíka jako
studená sprcha. Umlkl a já jsem se hned nato od stolu a z hostince vzdálil, aniž jsem
ovšem uznal za potřebné, na toho člověka vrhnout i jen pohled. V Myškovci jsem
v pozdním létě 1898 onemocněl na žloutenku. Byla mírného rázu a nemám ponětí, kde
a jak jsem to sebral. Tehdy byla v Myškovci, který leží již částečně v jižnějším pásmu, dosti
velká vedra a já jsem hned po obědě zase rovnou putoval do kanceláře, kde jsem si
obyčejně dal přinést z kantiny sifon od ledu a tak se osvěžoval sodovou vodou. A právě
tímto pitím studené vody byla vysvětlována příčina mého onemocnění. Co je na tom
pravdy, jsem blíže nezkoumal. Civilní lékař, na kterého jsem se po léčení v tak zvaném
Truppenspitálu obrátil o radu, co dále dělat, mi radil, abych šel do Karlových Varů. Když
jsem to řekl vojenskému lékaři (byl to Žid z Čech), pohodil tento jen rukou a povídá: „Ah,
co. Žádné Karlovy Vary, jdi pěkně do Prahy tam se kuríruj dobrým plzeňským pivem.“
Tahle rada mi ovšem byla vítanější, já jsem se podle ní zachoval a žloutenka i s jejími
příznaky za nedlouho úplně zmizela.
Koncem října 1898 byl jsem přeložen do Lwówa. A tu chci něco povědět ze své
vojenské trestní soudní praxe. K posádkovému soudu byl dodán do vazby pěšák od
80. pěšího pluku pro deserci a krádeže. Jmenoval se Zagórski. Já jsem byl obšťastněn,
abych trestní řízeni proti němu provedl. Tento člověk měl již před nastoupením do
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vojenské služby asi třicet trestů, ponejvíce pro krádeže, a to i tresty delší, takže byl trochu
přestárlý, když přišel na vojnu. Ta mu však nevoněla a proto brzy od „kompanie“ zmizel.
Po delší době ho zase dopadli a byl dodán k našemu soudu. Specialisoval se zvláště na
vykrádání půd a obyčejně v noci. Co toho takto nakradl, lze posoudit již z toho, že věci,
které ukradl a které byly u přechovávačů a kupců vypátrány, byly přiváženy na několika
vozech, dokonce ze vzdálenějších městeček, kam ihned po krádeži byly zašantročeny.
Když byl Zagórski přiveden do mé kanceláře k prvnímu výslechu, nedal na mou otázku, jak
se jmenuje, žádnou odpověď, a tváře se jako nějaký blbec jen hlavou sem a tam kroutil
a očima těkal po stěnách a po stropě kanceláře. Nepomohlo mé domlouvání, aby upustil
od přetvářky, klátil sebou dále, ba obrátil se ke mně zády a dělal, jakoby si prohlížel blízko
v koutě stojící kamna. Konečně se docela klidně posadil na zem a hledě upřeně před sebe
ani se nepohnul. Dal jsem ho proto odvést do vězení. Tam ho podle předpisu platného
v takových případech dali do temné komůrky a přiškrtili mu trochu jídelní lístek. Při tom
mu dali na vědomí, že se toto opatření bude opakovat, jestliže setrvá při svém chování.
Jeden den to vydržel, ale vida, že pohrůžka i druhý den je míněna doopravdy, změkl
a přihlásil se sám, že již bude odpovídat. Skutečně při nejbližším výslechu dával normální
odpovědi, ale ovšem všecko mimo to, že zběhl od pluku, popíral. Během vyšetřování vyšlo
na jevo, že ten člověk byl tak smělý, že si opatřil stejnokroj dělostřeleckého poručíka a tak
zasedl v kavárně, kam chodili i důstojníci. Výslechy obviněného se ovšem podle výsledku
vyšetřováni musely opakovat a při jednom z nich, kdy Zagórski byl přesvědčivými důkazy
hnán do úzkých, vyvrcholila jeho podrážděnost v pokusu o násilnost proti mně. Podle
svého zvyku přecházel jsem při výslechu sem tam po kanceláři, která byla dost malá,
vyptávaje se obviněného a diktuje do protokolu jeho výpovědi zapisovateli. Jako
zapisovatele jsem měl šikovatele Beugla, Žida. Ten seděl tak, že viděl po své pravé straně
na Zagórského, jenž stál blízko dveří. Na pravo, hned vedle dveří byl na stěně věšák, kde
si věšel Beugl svou postranní zbraň, totiž šavli. Právě jsem Zagórskému vyložil některé
výsledky vyšetřování, které jeho vinu přesvědčivě dokazovaly, a obrátiv se k svému
obvyklému pochodu, začal diktovati do protokolu jeho výpověď, když tu náhle vznikl za
mými zády nějaký šramot, na který jsem se prudce obrátil. Současně vyskočil Beugl od
svého stolu a vrhl se na Zagórského, jenž byl právě v tom okamžiku strhl s věšáku
písařovu šavli a již ji vytahoval z pochvy. Beugl ho popadl za obě ruce a s mou pomocí
byla tomu chlapíkovi šavle z rukou vyrvána. Bylo zřejmé, že chtěl tou zbraní podniknout na
mě útok. Na takto v kanceláři povstalý hluk vrazil zatím do ní i voják, který jako stráž
Zagórského přivedl a měl pušku s bodlem na ní nasazeným. Na můj rozkaz zůstal tento
voják po celou dobu výslechu, v kterém jsem pokračoval, vedle Zagórského. Zagórski byl
v kruzích lwowské spodiny všeobecně zván: „Król zlodziejów“.
Na počátku listopadu 1902 byl jsem přeložen do Kremže na Dunaji v Dolních
Rakousích. V okolí města je hojně vinic a tak v čase vinobraní bylo vždy lákavé, tamtudy
chodit a pozorovat práci dělníků. Na své procházce mezi vinicemi jsem jednou sledoval se
ženou, jak na jakémsi dřevěném lešení je veliká káď, v ní byl nějaký mladík a statečně
šlapal hrozny v ní nahromaděné. K lešení byl přistaven žebřík, po kterém ten mladík mohl
vystoupit do kádě a podle potřeby zase z ní sestoupit dolů. Jiný mladík mu přinášel
očesané hrozny, aby byly nasypány do kádě. Co se tak na ty lidi a jejich počínání díváme,
zvolá na nás mladík v kádi: „Wollen´s Trauben?“ A než jsem mohl odpovědět, vyhoupl se
mladík hbitě z kádě, jako veverka seběhl po žebříku na zem popadl několik hroznů z koše
tam právě přineseného a s nohama mokrýma od vinné šťávy přeběhl po vinici až k nám na
cestu vedoucí podél vinice. Se zjevným uspokojením v tváři podal nám hrozny a nečekaje
ani na naše díky, které jsme za ním posílali, odběhl zase k lešení, vyšplhal se po žebříku
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nahoru a – jen ve spěchu si otřev na nejdolejší příčeli žebříku chodidla, s prstí půdy, jež se
mu po cestě nalepila na mokré nohy – hup – již byl opět v kádi, aby pokračoval v své
přerušené práci. A nyní si představme vedle tohoto čistě naturalistického obrázku na stole
pohárek do zlata jasného, perlícího se bílého vína a zářivou tvář nějakého pozemšťana,
který povznášeje pohárek k ústům labužnicky je špoulí v očekávání rajského požitku.
Velitelem pěšího pluku č. 84 a místním velitelem v Kremži byl tehdy plukovník Franz
Kuhn Freiherr von Kuhnenfeld, syn bývalého rakousko uherského ministra války. V době
masopustní bývaly tam od důstojníků onoho pluku pořádány v důstojnické jídelně
„Unterhaltungsabende“, ke kterým bývaly zvány taky osobnosti a rodiny z města. Při
těchto večírcích bývaly přednášeny různé kuplety a pod., a protože se Němci nedovedli
jinak a lépe bavit než jen na účet Čechů a … židů, býval program těch zábav prošpikován
posměšky toho druhu. Tak na jednom takovém večírku vystoupil důstojník, přestrojený za
vídeňskou kuchařku, Češku. Název kupletu byl: „Die tschechische Marjanka“. Měla
maskováním hodně široký obličej, nos hrubý, značně vzhůru ohnutý, ústa od ucha k uchu,
ruce červené a jako lopaty, a nohy (chodidla) jako slon. Podle toho dopadala taky její
mluva. Byl to žargon, napodobující způsob, jak asi mluví Češi neovládající dostatečně
německý jazyk, promísený ovšem zpotvořenými českými slovy. Na druhý den měl jsem co
dělat u Kuhna u raportu a tu on se mne zeptal, jak se nám (totiž mně a mé ženě, která
v té „zábavě“ taky byla) včerejší večírek líbil. Z mého zdráhavého pohybu hlavou poznal,
že mám asi nějaké námitky, a proto povídá: „Na, was denn?“ „Já mám zato,“ odpověděl
jsem, „že taková čísla, jako byla „Die tschechische Marjanka“ jsou nevhodná.“ Vyjádřil
jsem se i jen takto, zdrželivě, nechtěje vyvolat možnou podrážděnou kontroversi. „Na, na,“
řekl nato Kuhn, „man darf nicht so empfindlich sein, das sind ja doch nur Witze.“
Pokrčením rameny byla jediná má odpověď, kterou jsem pokládal za dostatečnou, a Kuhn
jí jistě dobře rozuměl.
Jednou v době letní přišla z městečka Tullnu zpráva, že tam v nějaké vinici byl
nalezen mrtvý voják. Bez prodlení jsem tam jel, abych vykonal soudní šetření. V okolí
Tullnu tak jako na mnohých místech v Dolních Rakousích bylo hojně vinic. Majitel vinice si
obyčejně zřídil na vinici malou boudu, kde jednak ukrýval potřebné pracovní nářadí, jednak
nacházel útulek v případech náhlé nepohody. Byl jsem tehdy zaveden na jednu takovou
vinici k boudě, kde mrtvý voják byl nalezen. Bouda byla nízká, bez dveří; byla poněkud
prohloubena do země, takže se do ní vstupovalo po jednom nebo po dvou stupních. Při
tom ovšem bylo zapotřebí se trochu sehnout, protože vstupní otvor byl trochu nízký.
Vnitřní prostor budky byl malý, takže se tam mohli ukrýt jakžtakž tři lidé. Po zadní délce
byla lávka utvořená z hlíny. A na této lávce v poloze napolo sedící byla mrtvola vojáka.
V komisi vyšetřovací byl mimo mne jeden důstojník, vojenský lékař a poddůstojník jako
zapisovatel. Já první jsem vstupoval do boudy, ale musel jsem hned u vchodu rychle
couvnout. Mým objevením se u vchodu byly vyplašeny mouchy, které se usadily těle
mrtvoly. Jako husté mračno v zběsilém letu vyrazily proti mně z boudy a mnoho jich při
tom naráželo na mou tvář. Byl to odporný pocit a já jsem chvatně ustoupil zpět. Ještě
nikdy v životě – ani před tím ani potom – jsem neviděl takovou spoustu much v jednom
velikém chumáči na jednom omezeném místě. Opatřili jsme si delší větev obalenou listím
a tou jsme nejprve vypudili zbytek much z boudy, abychom tam, pokud to prostor
dovoloval, mohli nerušeně vstoupit. Bouda byla plna mrtvolného zápachu. Mrtvola vojáka
byla na lávce silně ke straně nachýlena. Vedle pravé ruky její ležel revolver. Na pravém
spánku mrtvého vojáka bylo vidět střelnou ránu. Pohled na jeho tvář zhoršovaly stopy,
které po sobě zanechaly mouchy. Kolem střelné rány, očí, nosových dírek a uší bylo plno
muších vajíček. Jde tu o tragedii lidského tvora a já bych se nebyl o tom zmiňoval, kdyby
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nebylo trvalého dojmu, který ve mně zanechala ona spousta much. Od té doby se u mne
zostřil odpor proti mouchám a, když tak někdy ležím v klidu a dotěrná moucha mi sedne
hned na ruku, hned zase na tvář nebo dokonce na rty, myslívám si, jak snad právě před
malou chvíli seděla někde na nějaké mršině nebo na nějakém zahnívajícím výkalu.
Zmínka o plukovníku baronu Kuhnovi svádí mě, abych o něm ještě něco pověděl. On
měl podle tehdy platného právního řádu určitou, vymezenou funkci při rozhodování
posádkového soudu. V celku jsem s ním neměl žádné potíže. I když – a to bylo zřídka –
došlo mezi námi k neshodě v posuzování nějakého trestního případu nebo nějaké
disciplinární věci, byl přístupný mým odborným výkladům, založeným na zákonu. Jen
jednou dostali jsme se spolu do tužšího sporu. V posádkovém vězení vznikla mezi dvěma
vězni hádka a konečně rvačka. Jeden z nich, neurvalejší a tělesně silnější, popadl při tom
svého soka a mrštil jím na železné lůžko (kavalec). Přemožený dopadl obličejem na hranu
železné konstrukce lůžka a poranil se ne značně ve tváři, ale dost blízko oka. Poranění se
v několika dnech beze stopy zahojilo. Navrhl jsem při raportu plukovníku Kuhnovi, aby
onen neurvalec byl jen disciplinárně potrestán sedmidenní samovazbou. „Was?“ rozkřikl se
na mne Kuhn s výrazem úžasu ve tváři. „Sieben Tage Einzelhaft? Ah, gar keine Spur. Zehn
Jahre musz der Kerl kriegen.“ A ta slova „Zehn Jahre“ pronesl povýšeným hlasem a s veli
kým důrazem. Cítil jsem dobře, že důvodem jeho rozhořčení byla myšlenka, že to mohlo
pro poraněného vězně dopadnout mnohem hůře, kdyby byl dopadl na železnou konstrukci
kavalce přímo okem. Vyložil jsem Kuhnovi, že jde podle zákonných předpisů jen o lehké
ublížení na těle, o obyčejnou rvačku a že takový trest, jak on myslí, je v tomto případě
podle zákona naprosto nemožný. „Also lassen sie mir die Sache hier, ich werde es mir
noch überlegen“ – s těmito slovy mě Kuhn propustil z kanceláře. Vešel jsem do vedlejšího
pokoje a chvíli jsem tam hovořil s Kuhnovým adjutantem. Již jsem chtěl odejít, když Kuhn
otevřel dvéře a zavolal mě k sobě. Vraceje mi spis, týkající se oné rvačky, kde jsem zahlédl
jeho podpis pod mým návrhem, prohodil Kuhn: „Also, meinetwegen soll es so sein, wie sie
meinen.“ A k tomu dodal při mém odchodu: „Sie müssen immer Recht haben.“
Okolí Kremže bylo velmi půvabné a poskytovalo možno pěkných procházek a výletů
do přírody.
V březnu 1907 byl jsem přeložen do Vídně k vrchnímu vojenskému soudu, kde jsem
konal službu jako zapisovatel a občas jako zástupce sekretáře. Pokud jde o krajinu,
výměnou místa pobytu jsme docela nic neztratili. A služba u vrchní soudní stolice byla
zajímavá. Jednou v době, když jsem tam sloužil, přihodilo se tam něco komického. Od
říšského ministerstva války dostal vrchní vojenský soud tak jako všechny jiné vojenské
útvary, úřady a jednotlivci – důstojníci nová nařízení pro případ mobilisace. Spis byl
označen jako „Streng reservat“ a bylo současně nařízeno, aby dřívější mobilisační spis byl
všude spolehlivě zničen. Tou úlohou byl pověřen u vrchního vojenského soudu major
Mauczka, který konal tam práce písařské. V budově bylo ústřední topení a tak Mauczka
popadnuv mobilisační spis a vzav si jako svědka jiného důstojníka – hejtmana, taktéž
písaře, šel s tím na záchod. Tam Mauczka zapálil spis a oba vytrvali tam, až oheň strávil
poslední špetku papíru. Potom šel Mauczka se svým společníkem do kanceláře, aby nový
mobilisační spis uložili do skříně pod zámek. A tu k svému ohromení uviděli, že mají v ruce
starý mobilisační spis, že tedy spálili ten nový. Musela o tom být podána zpráva
ministerstvu války a to poslalo nový spis, připojivši ovšem důkladný „nos“ pro vinníka. Tak
potom Mauczka opět pálil, ale tentokráte bez mýlky.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 2
VESELÝ František: Dopisy Miroslavu Neradovi

43

V mé domácnosti se mluvilo vždy výhradně jen česky. Pomocnice v domácnosti
a děvče, které bylo u nás k opatrování naší dcerky, dokud byla malá, byly vždy Češky
z Moravy, odkud pochází má žena. Stalo se jim několikrát již v Kremži, že jdouce spolu po
ulici a mluvíce spolu česky, byly od mimojdoucích lidí (Němců) napadány nelichotivými
slovy.
V roce 1909 v září nastala pro naši dcerku školní povinnost a tu jsem poznal, s jakými
potížemi se setkává ten, jehož povolání ho postupně přivádí do různých měst, kde se
vyučuje na školách jiným jazykem než je mateřský jazyk jeho školou povinného dítěte. Od
našeho bytu ve Vídni byla česká škola v jiném, a to příliš vzdáleném městském okresu
a tak nám nezbylo nic jiného, než naši dcerku dáti do německé školy. Byla nedaleko
soukromá škola s právem veřejnosti a tam jsem dal dceru zapsat, promluviv si tam napřed
s příslušným učitelem o tom, že dcera německy neumí, aby jí tedy věnoval potřebnou péči
a trpělivost. To mi bylo slíbeno. V těch dnech jsem byl se ženou na návštěvě v domácnosti
generála–auditora Hanse Treidlera, šéfa sboru justičních důstojniků. V rozmluvě s paní
Treidlerovou – její muž nebyl doma – byla taky o tom řeč, že naše dítě má začít
s návštěvou školy, a tu jí má žena řekla, že naše dcerka neumí německy. „Aber hören sie,“
povidá nato pí. Treidlerová, „ist denn das möglich, dasz ein Kind von einem Offizier nicht
deutsch kann?“ Na to jí má žena odpověděla, že my v domácnosti mluvíme jen česky.
A koncem září, nedlouho po této návštěvě, byl jsem přeložen do Stanislawowa v Haliči.
Nejsem asi daleko od pravdy, domnívám li se, že toto mé přeložení bylo ve spojení s onou
rozmluvou pí. Treidlerové s mou ženou.
V Stanislavowě byla škola polská, kde se vyučovalo taky rusínskému, čili
maloruskému jazyku, byla tam však taky škola německá. Měl jsem na mysli, že v této
garnisoně asi dlouho nebudu, a tak jsem se postaral o to, aby dcera byla vyučována
soukromě. V Stanislawowě byl tehdy vojenský kněz, páter František Hrobař, Čech již podle
jména, a ten chodil k nám a vyučoval dceru náboženství česky. Okolí města bylo příliš
jednotvárné a nudné a neposkytovalo žádnou příležitost k příjemným procházkám a tak
jsem to s radostí uvítal, když jsem byl v říjnu 1912 přeložen do Brna. Tehdy ovšem
Treidler nebyl již šéfem sboru justičních důstojníků, nýbrž generál auditor Josef Killian,
o kterém se později ještě zmíním. Tak jsem se konečně dostal do města, kde jsem mohl
nalézt a taky nalezl českou společnost. Bylo to taky již proto výhodné, že jsem se nedostal
do válečného víru z let 1914–1918.
Brno se svým krásným okolím otvíralo nám různé směry ku procházkám do
malebného kraje. Svou dceru jsme dali do české školy, nejprve do obecné a pak chodila
do dívčího školního ústavu „Vesny“.
Za doby mého pobytu v Brně stalo se něco – možno říci, že – legračního, co stojí
zato, abych se tu o tom zmínil. V Kroměříži byl umístěn prapor (batalion) pěšího pluku.
Jeho velitelem byl nějaký major, který jako nejvyšší vojenská hodnost v této posádce byl
též místním velitelem. Jednou se v jeho úřední místnosti objevil nějaký nadporučík
pěchoty, představil se jako Oberleutenant Erich Edler von Lütgendorf a dodal, že pokládal
za svou povinnost, aby se při svém přechodném pobytu v Kroměříži u pana majora jako
posádkového velitele hlásil a se představil. Pan major byl tím zřejmě příjemně dotčen,
a protože právě v ten den měli mít důstojníci posádky večer přátelskou schůzku v tamní
přední restauraci, projevil k panu Oberleutenantovi přání, aby se taky toho večírku
zúčastnil. Skutečně pan Oberleutenant se do důstojnické společnosti dostavil. Pan
Oberleutenant jako host byl ovšem usazen na čelném místě u stolu, mluvilo se po večeři,
mluvilo a pan Oberleutenant byl, jak lze pochopit, předmětem zvláštní pozornosti druhých
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spolustolovníků. Mezi nimi byl jeden hejtman, kterému se postupem času zdálo, že ten
pan Oberleutenant přes své čistě germánské jméno je v německé řeči tak nějak ne dost
na výši, jak by on od něho očekával. Pomalu počínal mít proti panu Oberleutenantovi
podezření a to dostoupilo vrcholu, když v rozmluvě došlo na otázku, kdo byl kdysi v určité
době ve Vídni velitelem pluku, o kterém právě byla řeč. Pan Oberleutenant tu povídá, že
tam taky v té době sloužil a udal nějaké jméno toho velitele, ale dotčený hejtman docela
spolehlivě věděl, že ten velitel měl jméno naprosto jiné. Proto maje pana Oberleutenanta
za nějakého dobrodruha, postaral se nepozorovaně o to, aby městská policie se šla do
hotelu‚ kde pan Oberleutenant byl podle svého udání ubytován‚ přesvědčit, co je to za
chlapíka tento pán. V hotelu v pokoji pana Oberleutenanta našli malý, velmi odřený kufřík
a v něm občanský oblek ošumělý a chatrný. A tak se ten hejtman o to postaral, aby pan
Oberleutenant byl zajištěn a odveden na policii. Tam se pak zjistilo, že pan Oberleutenant
Erich Edler von Lütgendorf ve skutečnosti se nazývá Antonín Kačaba a že jest to pěšák –
„kmán“ a zběh (desertér) od pěšího pluku brněnského, po kterém bylo pátráno. A tak by
byl člověk skoro sveden k tomu, říci, že Zagórski našel v Kačabovi dvojníka, ale to by byla
pro Kačabu vlastně urážka, protože on vedle svého zběhnutí od pluku a vedle toho, že jen
chvilku a nezištně si zahrál na šlechtice – důstojníka měl jinak svůj štít zcela čistý.
Byl jsem již v míru pro případ války určen do pole, a to k 4. armádnímu etapnímu
velitelství. V neděli, dne 28. června 1914 odpoledne konalo se na sletišti v Brně veřejné
cvičení Sokola. Já se ženou a dcerkou byli jsme mezi nesčetnými diváky. Ještě nebyl konec
programu, když tu náhle na sletišti povstalo nápadné vzrušení na straně právě proti nám,
a než jsme nabyli určitosti o zprávě šířící se od úst k ústům o příčině toho rozruchu, byl
nad hlavním vchodem sletiště vztýčen velký černý prapor, kterým zpráva ta – totiž
zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda a jeho ženy v Sarajevě – byla potvrzena.
Cvičení bylo ihned přerušeno a obecenstvo se pomalu rozcházelo se stísněnou mysli, že
válka je na dosah ruky.
Do pole šel se mnou můj sluha Ludvík Dostál, který byl u nás již od podzimu 1913.To
byl velmi hodný hoch, pocházel z Rovečína na Moravě a byl svým povoláním tkadlec.
K naší rodině upřímně přilnul a my všichni jsme ho měli velice rádi. O něm se chci ještě
později zmínit.
Koncem srpna 1914 jsem se u armády v poli dostal do městečka Narol nedaleko
polsko ruských hranic. V těch dnech, když jsem byl tam, byla někde v operačním terénu
4. armády eskadrona rakousko uherských hulánů, ukrytá v jakémsi údolíčku na hranicích,
zaskočena od Rusů a pobita do posledního muže i s velitelem jejím, nadporučíkem
baronem Fiedlerem. Místo to bylo odlehlé a málo známé, frekventované ponejvíce jen
podloudníky. Proto vzniklo podezření, že někdo, kdo místa znal, úkryt eskadrony Rusům
prozradil. Četnictvo pátralo po vinníku a konečně přivedlo k našemu polnímu soudu
mladíka asi 21 22 letého a nějakého starce asi 78 letého. Zároveň odevzdal četník na
čtvrtce papíru kratičké, tak zvané „trestní oznámení“. To znělo: „X. Y. (to jest onen mladík)
hat die Stellung der Ulaneneskadron den Russen verraten. Zeuge N. N. (to jest dotčený
stařec).“ Nic více. Na tomto „oznámení“ připsal někdo u komanda, kam četník nejdříve šel
i s oběma přivedenými muži, tužkou poznámku: „Es wird erwartet, dasz der Mann (to jest
ten mladík) wird in einer Stunde hängen.“ Dostal jsem tuto věc do práce a vyslechl jsem
nejprve obviněného. Ten vše s rozhodností popřel a tvrdil, že o celé události nic neví.
Vyslýchám tedy potom svědka N. N. Tento starý člověk, na kterém bylo na prvý pohled
vidět a z jeho řeči poznat, že jeho intelekt je dosti chatrný a že i jeho paměť již ochabuje,
na mou otázku, co ví o vině mladíka X. Y., odpověděl, že o činu, z kterého je ten mladík
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viněn, z vlastní zkušenosti nic neví. Šel prý minulou neděli dopoledne do Narolu do kostela
a jda přes můstek v tom městě, zastal tam skupinu několika lidí, živě hovořících o oné
pohromě eskadrony v lese. Jda mimo zaslechl prý, jak z té skupiny někdo se vyslovil, že to
byl jistě X. Y., jenž se dopustil zrady na zničené eskadroně. Ze skupiny dotčené prý vůbec
nikoho nezná. Hned po tomto výslechu odebral jsem se ke generálu Schenkovi, který byl
tehdy velitelem etapy 4. armády a přímým představeným polního soudu, vyložil jsem mu,
jak ta věc nyní stoji, a řekl jsem mu, že za takových okolností nelze o možnosti odsouzení
X. Y. ani mluvit. Ukázal jsem na nezbytnou potřebu, aby nejprve četnictvo vypátralo
dotčené osoby, které v neděli na můstku o zradě X. Y. mluvily. Ale to bylo, jako když
píchne do vosího hnízda. S napětím všech rejstříků svého hlasového orgánu na mne
spustil, to že ho ani nenapadne, pro něho že je četnické oznámení dostatečným důkazem
viny toho mladíka. Klidně ale pevně jsem mu na to odpověděl, že já se cítím vázán
zákonem, jenž žádá objektivní důkazy viny, a že na svém návrhu trvám bez podmínky.
Ještě chvíli se na mě kalil, při čemž mu dokonce uklouzla slova, to že je tedy pěkný zákon,
který nevěří četníkům, ale konečně povolil a dal potřebný rozkaz, aby pátrání bylo
vykonáno. Asi za dva nebo tři dny přišlo četnické hlášení, že přes úsilovné pátráni se
nepodařilo vypátrat, kdo to tehdy v neděli na můstku stál a o X. Y. hovořil. Při přelíčení,
které se potom konalo podle stanného práva, byl dotčený mladík od obžaloby osvobozen,
a to všemi hlasy, neboť všichni přísedící přidali se k mému názoru, že objektivně není nic
pro vinu obžalovaného prokázáno. Tento výsledek a propuštění X. Y. na svobodu způsobily
u komanda velikou bouři, která se, jak jsem pak slyšel, snesla především na mou hlavu.
Podle pohybu bitevní linie měnil i náš soud své místo. Tak jsme se dostali na krátko
do nějaké osady, na jejíž jméno se již nepamatuji. Tam dovedlo četnictvo k našemu soudu
asi 21 lidí, muže a taky nějakou ženu. Z některého města haličského totiž evakuovali před
blížícími se Rusy krajský soud a tedy taky jeho věznici, kde bylo oněch 21 lidí uvězněno.
Sám kozel ví, kde to četnictvo sebralo, uvádějíc v své relaci, že tito lidé jsou ve vazbě pro
podezření z vyzvědačství. Museli jsme nejdříve ty lidi vyslechnout. První z těch, které jsem
vyslýchal já, byla nějaká žena. Na mou otázku, proč byla zatčena, povídá: „Proszę pana,
zabiłam męża.‘‘ Překvapen touto neočekávanou odpovědi, upozorňuji ji, že podle
četnického oznámení je podezřelá z vyzvědačství. Nato ona mávne rukou a – ku podivu –
s úplným klidem odpověděla: „Ale gdzież tam, panie, ja mówię panu, że zabiłam swojego
męża.“ A líčí pak svůj čin. Měla se svým mužem stálé půtky majetkového rázu, on jí
ubližoval a tu ona z návodu svého bratra, který byl taky mezi zatčenými, jednou, když její
muž na dvorku jejich chalupy štípal dříví, přiblížila se k němu nepozorovaně zezadu
a sekerou ho udeřila do hlavy. Muž se skácel na zem a ona ho tam dorazila. Tato věc
ovšem náležela před občanský soud a bylo tomu tak i u ostatních k nám přivedených osob,
takže se četnické oznámení – aspoň pro nás – rozplynulo v nic. S tou ženou jsem mluvil
polsky, neboť za dobu svého 7letého pobytu v Haliči (4 léta ve Lwowě a 3 léta ve
Stanislawowě) osvojil jsem si polštinu značnou měrou. Podávám tu český překlad
uvedených slov té ženy: „Prosim, pane, zabila jsem muže.“ – „Ale kdepak, pane, já vám
povídám, že jsem zabila svého muže.“
11. října 1914 jsme se dostali do Lańcutu. Jednoho dne přivedli četníci k našemu
soudu člověka asi třicetiletého, žida, a s ním odevzdali tak zvané trestní oznámení na
něho, jež znělo stručně asi takto: „Der Verhaftete hat die Stellungen der österreichischen
Artillerie belauscht; spricht deutsch und polnisch, soll auch französisch können.“ Tedy
podezření z vyzvědačství. Dostal jsem tu věc do práce. Člověk, který byl přiveden do mé
kanceláře jako podezřelý špion, měl velice chatrný zevnějšek a nohy jeho – byl bos –
prozrazovaly v něm typického tuláka, že je žid, bylo hned na první pohled na něm vidět.
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Výraz jeho tváře ukazoval na idiota. Při jeho výslechu nedostal jsem z něho více než to,
jak se jmenuje. Pamatuji se jen, že vedle svého rodového jména, které mi vypadlo
z paměti, udal jméno „Adalbert“. Mimo to jsem z něho po dlouhém a pracném vyptáváni
vysoukal, že pochází z Lańcutu. Jinak na mé otázky buď vůbec neodpovídal, nebo mluvil
úplně zmateně. Jenom se stále nápadně ošíval a tu jsem si všiml, že po něm lezou vši
velikosti takové, jaké jsem ještě nikdy neviděl. Abych taky od něho nějakou nepodědil,
musel jsem ho pomoci pravítka držet od sebe v náležité vzdálenosti, neboť v řeči se stále
snažil, ke mně se těsně přiblížit. Vida marnost své námahy, sebral jsem ho a šel jsem
s ním k obecnímu úřadu, abych zjisti, je li pravda, co udal o své domovské obci. Nebyli
jsme ještě daleko od mé kanceláře na ulici, když jsme potkali nějakou starou židovku.
Jakmile spatřila mého svěřence a viděla, že má tak „čestný doprovod“, totiž mne a vojáka
jako strážce s nasazeným bodlem na pušce, vyjevenou tváří rozpřáhla proti němu obě ruce
a zvolala: „Ah, Wojtku, co ty tu robisz?“ Ptám se jí, zda a odkud mého „špiona“ zná, a ona
nato: „Jak bych ho neznala?“, povídá svým žargonem, „Vždy je to „durny Wojtek“ od nás;
toho zná tady v okolí kdekdo.“ A vypravovala, že to je od narozeni člověk slabého rozumu,
čili zkrátka idiot. A tak se rozplynula četnická pohádka o vyzvědačství Žida Wojtka v nic
a nezbylo nic jiného, než pustit toho rakousko uherskému státu nebezpečného „špiona“ na
volnost, aby si podle možnosti a příležitosti prohlížel kanony rakouské branné moci dále.
Na ústupu rakousko uherské armády před Rusy dostali jsme se až do Wadowic. Bylo
to na počátku prosince 1914. Asi 7. nebo 8. prosince 1914 byl k našemu soudu četnictvem
dodán mladý člověk v občanském obleku. Mohl být něco přes 20 let, snad nejvýše 25 let
stár. Podle trestního oznámení, jako obyčejně velmi krátkého a neobsažného, byl někde
v severovýchodní Moravě nebo blízko Těšína, nedaleko fronty rakousko uherského vojska,
zatčen pro podezření z vyzvědačství. Co do jeho osoby bylo tam udáno, že podle svého
přiznání je to ruský důstojník, který v přestrojení v občanském obleku přešel bitevní linii,
aby ve prospěch ruské armády na rakousko uherské frontě vyzvídal její posice. Tato
trestní věc byla mně přidělena. Při prvním výslechu prohlásil ten mladík na můj dotaz, že
umí trochu německy. Já jsem sice již od mladých let se zabýval ruštinou a čtu ruské knihy
bez slovníku, ale mluvit rusky, nemaje v tom cviku, jsem si netroufal. A tak vida, že to
půjde, mluvit s tím mladíkem německy, vyslýchal jsem ho. Bylo mi však hned nápadné, že
jeho výslovnost němčiny nebyla taková, jakou bych byl u Rusa předpokládal. Mně se spíše
zdálo, že v té výslovnosti lze spíše cítit prvky češtiny. Mladík udal, že se jmenuje Fedor. Na
rodové jméno, jež vyslovil, se nepamatuji. Vypravoval, že je důstojníkem ruského vojska
a že se odhodlal, přejít bitevní čáru za rakousko uherskou frontu, aby tam vypátral pro
Rusy užitečné vědomosti pro operace. Byl prý však od rakouské pochozí hlídky dopaden
a zatčen. U něho nebyly nalezeny žádné osobní dokumenty. Měl jen u sebe obyčejnou
školní mapu Moravy. Mnohem nápadnější než jeho výslovnost němčiny byl mi způsob, jak
po skončení výslechu podpisoval své „ruské jméno“ v sepsaném protokolu. Podpisoval se
ruskou azbukou ale tak nápadně pomalu, jakoby to maloval. Byl bych přece čekal, že ruský
důstojník svůj podpis dává zběžně a plynně. Domlouval jsem proto tomu mladíkovi, aby
nepředstíral něco, co se mi zdá být nepravděpodobné, a aby raději povědělo sobě plnou
pravdu. On však setrval při své výpovědi a tak jsem ho dal odvést do vězení. Odpoledne
týž den hlásil mi profous, dozorce ve vězení, že ten ruský důstojník si přeje, aby byl zase
ke mně přiveden; chce prý již povědět vše podle pravdy. Stalo se ihned a tu on vypravoval
toto: Jmenuje se Zikmund Trnka a pochází ze Slavíkovic na Moravě. Povoláním je učitel
obecné školy. Po mobilisaci byl povolán k vojsku, ale onemocněl a dostal se do nemocnice
v Opavě. Odtamtud však zběhl a nechtěje dále sloužit v rakouském vojsku, pustil se do
Slavíkovic, kde se převlékl do občanského obleku, a pak se dal směrem k rakouské frontě
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v severovýchodní Moravě, hledaje tam místo a příležitost‚ kde by mohl proklouznout přes
bitevní linii a dostat se do Ruska. Tam prý chtěl vytrvat až do skončení války a byl by se
do vlasti pak vrátil podle toho, jak to dopadne a bude li to možné. Jiných úmyslů prý
naprosto neměl a zvláště rozhodně popíral, že by byl měl v plánu, vyzvídat ve prospěch
ruské válečně moci. Když byl rakouskou hlídkou zadržen a vyptáván, dával prý vyhýbavé
odpovědi, nechtěje se přiznat, že od vojska utekl, a tu prý hlídka vyslovila podezření, že je
špion. Příslušníci hlídky byli Němci a rozmluva byla vedena německy. Asi proto, že hlídka
pozorovala, že on v němčině je trochu slabý, napadlo prý ji, že on je asi Rus. Ale Trnka prý
to popíral a tu prý mu velitel stráže řekl, že je to od něho vlastně hloupé, když se k tomu
nepřizná, že je ruský důstojník. Dostal prý by se do zajetí a do zajateckého tábora pro
důstojníky a ti prý se tam mají docela dobře. V tom se ovšem ten velitel hlídky velice mýlil,
neboť ruský důstojník, polapený v civilním převlečení za rakouskou frontou a usvědčený
z vyzvědačství byl by měl jistě osud docela jiný. To taky nechápal Trnka, neboť zlákán
takovou výbornou vyhlídkou, že by ušel vojně i trestu za zběhnutí tak laciným způsobem
najednou, chytil se toho a vypravoval hlídce, že opravdu je ruský důstojník a že sem přes
bitevní čáru byl na výzvědy vyslán. Tyto nové údaje Trnkovy byly potom výslechem
příslušníků hlídky v podstatě potvrzeny, totiž pokud šlo o otázku, jak se stalo, že byl zatčen
jako ruský důstojník. Bylo tedy proti Trnkovi obvinění z deserce a z vyzvědačství. Na oba
činy byl uvalen v stanném právu trest smrti; ovšem, co se týká deserce, kdyby byla bývala
jediným deliktem, trest smrti nastoupit nemohl, když zběh se sám přihlásil, a to bylo
v případě Trnkově, neboť až do jeho přiznání, že je Zikmund Trnka a že zběhl od vojska,
nevědělo se o jeho osobě nic. Podal jsem o výsledku vyšetření věci podrobnou zprávu
svému šéfu, plukovníku justiční služby (já jsem byl tehdy podplukovníkem) a vyložil jsem
mu, že podle mého soudu lze Trnku po právu odsoudit jen pro deserci, ke které se ostatně
plně přiznává, ale nikoli taky pro zločin vyzvědačství, protože vyšetřování nepodává proti
němu v té příčině žádných přesvědčujících důkazů. Ale vzhledem k tomu, že Trnka sám
z vlastního popudu a v době, kdy jsme ještě neměli ani tušení, kdo on vlastně je, se
přihlásil k novému výslechu a po pravdě pověděl, že je zběh, nemůže ten člověk být
odsouzen k trestu smrti, neboť v takovém případě zákon tento trest vylučuje. S tímto
názorem můj šéf nesouhlasil, jsa toho mínění, že jsou tu dostatečné důkazy pro
vyzvědačství. Upozornil mne, že by výsledkem trestního řízení, jak jsem jej naznačil, byl
u komanda vyvolán pobuřující rozruch, protože tam s určitostí očekávají, že Trnka bude
odsouzen k smrti, a výsledek tam nečekaný mohl by pro mne mít nepříznivé následky.
„Měj na mysli,“ řekl mi při tom šéf, „že jsi u komanda špatně zapsán. Rozmysli si to tedy;
dávám ti půl hodiny času; potom přijď a řekni mi, jak jsi se definitivně rozhodl.“ Situace
byla pro mne hodně choulostivá. Jednak jsem přece nemohl opustit své právní
přesvědčeni, jež vycházelo z mé svědomité úvahy a z přesvědčení, že by se opačným
názorem stala Trnkovi nenapravitelná křivda, jednak ale bylo mi jasno, že mě očekává
nesmiřitelný hněv komanda i s jeho následky, jež by mohly končit mým bezodkladným
pensionováním. Mé rozhodnutí však nemohlo dopadnout jinak než ve smyslu mého
původního názoru, ať se děje cokoli. Po půl hodině objevil jsem se před šéfem a hlásil
jsem mu, jak jen bylo možné‚ klidně ale pevně‚ že na svém právním názoru trvám.
Vzpomínám na tento okamžik s uznáním, že šéf přijal mé prohlášení s vážným klidem
a prohlásil, že za takových okolností musí vedením přelíčení pověřit jiného justičního
důstojníka. Nikdy ani potom v nejmenším nedal šéf na sobě znát nějakou nevraživost proti
mně z příčiny tohoto rozporu a mé neoblomnosti. Trnka byl pak 10. prosince 1914 při
přelíčení odsouzen jak pro deserci, tak i pro vyzvědačství k trestu smrti a byl téhož dne
odpoledne popraven. Dostal jsem po popravě do ruky jeho dopis, který napsal na
rozloučenou svým rodičům. Poctivě řeknu, že se mi při čtení mé ruce chvěly a že obsah
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dopisu otřásl mocně mým nitrem. Opakoval tam, že se dopustil deserce, ale že
vyzvědačem nikterak nebyl, a skončil větou: „Doufám, že na mém hrobě vykvete kvítek
svobody národa českého.“
9. února 1915 byl jsem – k svému nemalému uspokojení – přeložen do Těšína k tak
zvanému Feldgericht des Militärkommando´s Krakau‚ Exposittur Teschen. Mým bez
prostředním představeným byl vojenský velitel v Moravské Ostravě, polní podmaršálek
Matuschka, který si svou činností zjednal v českém lidu neblahou pověst. Musel jsem se
u něho hlásit a vybral jsem si k tomu den, kdy jsem měl více trestních záležitosti pro něho
připravených, aby o nich rozhodl. Matuschka mne přivítal suchou a odměřenou otázkou:
„Was haben´s denn im Felde angestellt, dasz man sie davongejagt hat?“ Řekl jsem nato
jen, že jsem podle zákona konal svou povinnost. Z oné otázky jsem soudil, že Matuschka
asi dostal o mně z pole od 4. armádního etapního velitelství nějaké „příznivé“ aviso. Na má
slova Matuschka jen procedil se slabým úšklebkem: „Na, wir werden sehen.‘‘ Sedl si ke
stolu a já jsem mu předkládal jednotlivé trestní spisy jeden po druhém k nahlédnutí.
Náhodou byl první z nich takový, kde jsem navrhoval zastavení trestního řízení. „Na ja, da
sieht man schon,“ prohodil jen a spis si položil stranou. Šel potom po spisech dále, až zase
přišel na takový, kde byl stejný návrh. Tu již nepromluvil ani slovo a spis dal na stranu.
Nakonec vrátil mi spisy, u kterých neměl námitek, a se slovy: „Diese“, ukazuje na stranou
odložené spisy, „behalte ich mir da; meine Entscheidung wird folgen,“ propustil mne
s lehkým pokynem hlavy. Asi za dva dny nato byly k soudu do Těšína dodány z Mor.
Ostravy všechny spisy, které si Matuschka ponechal, s jeho souhlasícím podpisem. Protože
jinak soudní spisy byly k němu posílány zvláštním kurýrem, který vůbec obstarával styk
mezi Mor. Ostravou a Těšínem, odpadla potřeba, abych já sám do Mor. Ostravy dojížděl.
A tak jsem s Matuschou již nepřišel do styku.
Již v Stanislawowě jsem se pokoušel, odvyknout si kouření, ale teprve, když jsem
přišel do Brna, jsem tento úmysl uskutečnil. Dobrá dvě léta jsem skutečně nekouřil.
Teprve v Těšíně, chtěje „zabíti“ volné nedělní odpoledne, zašel jsem si někdy do kavárny –
já jinak do kaváren nechodím –, abych si přečetl časopisy a v novinách obyčejně hodně
nadsazené zprávy o „vítězných výkonech rakousko uherské armády na všech frontách“
a tu tak sedě v tom kavárenském dýmu dal jsem se tím svést a začal jsem zase kouřit a to
mne drží dosud. Ještě jinou abstinenci jsem prodělal, a to v době, kdy jsem byl v Kremži
na Dunaji. Dostal jsem tam do levé paty bolesti, které mi chůzi ztrpčovaly. Lékař, kterého
jsem se na to ptal, to jest na příčinu bolestí, mínil, že to je nepochybně reumatismus,
a radil mi, abych se zdržel pití alkoholu. A tak jsem pak jistě mnohem déle než rok pil jen
minerální vodu s citronovou šťávou i v hostinci nebo ve společnosti. Pravda je, že bolesti
v patě přestaly. Od roku 1931 jsem neměl pivo v ústech; poznal jsem totiž, že studené
pivo mi škodí; tu jsem byl vědomý abstinent a v posledních letech jsem to dotáhl na
bezděčného abstinenta, pokud jde o víno. Příčiny toho jsou obecně známé. Je ho málo
a to, co je, sahá hluboko do kapsy.
Když jsem ráno 2. května 1915 přišel v Těšíně do kanceláře, byl jsem tam k svému
potěšení překvapen zprávou, že jsem byl přidělen k nejvyššímu vojenskému soudu ve
Vídni, a to jako sekretář. Při tom jsem se dověděl, že se to stalo přičiněním mého bývalého
šéfa – právníka u vrchního vojenského soudu ve Vídni, generála justiční služby Eduarda
Entremonta. Ten byl nyní šéfem – právníkem u nejvyššího vojenského soudu. On mne
a mou práci znal od bývalého vrchního vojenského soudu a tak si vymohl u ministerstva
války, abych nyní byl přeložen do jeho nového úřadu. Generál Entremont odešel již
v listopadu 1915 do výslužby a po něm se na jeho místě vystřídali až do státního převratu
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tři generálové. Z nich generál justiční služby Béla Májai von Mája, ze Sedmihrad
pocházející Maďar, mi jednou řekl: „Ich habe während meiner langen Dienstzeit viele
Auditoren kennen gelernt, aber die, besten Arbeiter waren immer die Čechen; das kann
ich von meinen Landsleuten leider nicht sagen.“ Po něm a na jeho místo přišel na konci
roku 1917 generál justiční služby Josef Killian, který pocházel z Plzně. A v zimě 1917–1918
jsem dostal prudké, reumatické bolesti do levé ruky, a to do části od ramene až po loket.
Byly takové, že jsem po celé noci nemohl spát a na příklad zapínání šlí vzadu mi bylo
pravou mukou. Zkusil jsem to k vyléčení v posádkové nemocnici, kde mi ruku elektrisovali
několikrát, ale to nepomáhalo. Proto se tam utekli k zahřívání ruky horkým vzduchem ve
zvláštním přístroji, ale ani tu přes opětné návštěvy v nemocnici a přes to, že jsem v tom
pokračoval i doma, vypůjčiv si k tomu účelu zvláštní přistroj na plyn, nedostavil se úspěch.
Tu mi někdo pověděl o lékaři dr. Jetelovi, jenž prý takové nemoci léčí svou zvláštní
metodou. Byl to Čech konající praxi ve Vídni. Šel jsem tedy k němu. Tam mi nemocnou
ruku masírovali a potom mi ji zabalili do plátna, potřeného nějakou „zázračnou mastí“. Leč
i to bylo marné. A tu se dr. Jetel vyslovil, že bude zapotřebí, jít na mne radikálně. Natřeli
plátno jinou – tmavou – mastí a ovinuli mi to na celé horní rameno. To prý u mne vyvolá
puchýř na celé té části ruky a tím vše nezdravé z ní vytáhne. Mast ovšem zřejmě nějak
účinkovala, neboť zpočátku to pořádně pálilo.
Po několika dnech sedím dopoledne v kanceláři a tu náhle cítím, jakoby mi z levého
rukávu tekla voda. Puchýř praskl a vody z něho vyteklo hojně. Ale přes to bolesti v ruce
trvaly dále. Jednou, podávaje v kanceláři generálovi Killianovi nějaký větší a těžší trestní
spis, použil jsem k tomu i své levé ruky, ale při tom mne v ní tak zabolelo, že jsem učinil
bezděčný pohyb, jakoby mi ruka klesla. Killianovi neušel onen pohyb a zřejmě taky můj
bolestí zkřivený výraz tváře, neboť hned se mne zeptal, co je mi. Pověděl jsem mu, co
jsem dosud s rukou zkusil a dosud zkouším, a tu mi povídá, abych si koupil sušené
březové listí a pil odvar z něho, to mi jistě pomůže. Při tom se zmínil o jiném nám oběma
známém generálu, který taky mnoho vytrpěl reumatickými bolestmi a tímto způsobem se
jich zbavil, když byl před tím vše možné jiné marně vyzkoušel. „I já jsem se,“ dodal Killian,
„sám na sobě přesvědčil, že to je to jediné, co pomáhá.“ A po svém způsobu prohodil ještě
česky, jak někdy činíval, když chtěl mi povědět něco žertem: „Chutná to jako sračky, ale
účinek je výborný.“ Objednal jsem si podle Killianovy rady u firmy Bratři Hillerové
v Děčíně, která měla na prodej léčivé byliny (dnes asi již neexistuje), březové listí a pil
jsem pak statečně a se sebezapřením z něho odvar, co den půllitr. Netrvalo to dlouho
a skutečně bolesti v ruce úplně přestaly. V srpnu 1938 objevily se ty bolesti sice zase, ale
slabší, a březové listí mi opět od toho zakrátko pomohlo úplně.
Ztráty lidského materiálu ve válce nutily vojenskou správu k opětnému doplňování
armády novými silami a tak v létě 1917 došlo i na důstojnické sluhy. Náš Ludvík Dostál byl
povolán do pole. Ještě před odchodem na frontu zajel si do svého domova a tam se oženil
s děvčetem, s kterým ho vázala delší známost. Loučili jsme se s nim neradi právě tak, na
něm bylo znát‚ že s těžkým srdcem od nás odchází Dostal se na jižní frontu proti Italii.
Z pole nás jednou ještě navštívil, když dostal dovolenou. A to jsme ho viděli naposled.
Když od nás odcházel, řekl naší pomocnici v domácnosti na rozloučenou: „Tak Andulko,
s Bohem a na shledanou tam u nebeských bran.“ Tak jako by byl měl podvědomé tušení,
že se z pole živ již nevrátí. A skutečně v Alpách, nesa svému důstojníkovi oběd do zákopů,
byl – 2. července 1918 na Col caprile zasažen střepinou granátu, vypáleného od Italů
a zůstal na místě mrtev. Zanechal po sobě mladou vdovu a malé dítě. Byl to náruživý
čtenář a u nás našel dosti knih, aby mohl ukojit tuto svou zálibu. Ještě když byl u nás ve
Vídni, stávalo se, že mluvíval někdy na schodech se služebnou, Češkou, v témž domě
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zaměstnanou, ovšem česky. Jednou se na ně rozkřikla domovnice (!), podle všeho velká
germánka před Bohem: „Na, wart´s, ihr werdt´s bald aufhören, tschechisch zu sprechen.“
Nějaký den nato potkal jsem na ulici básníka J. S. Machara, který byl tehdy zaměstnán
v Bodenkreditce ve Vídni. V rozmluvě pověděl jsem mu o uvedené „líbeznosti“ té
domovnice a v nejbližším čísle „Vídeňského deníku“ měl Machar feuilleton pod čárou a tam
mimo jiné jsem četl: „Mám známého vojáka a ten mi vypravoval …“ a tu vypsal Machar to,
co jsem mu o onom ušlechtilém činu domovnice pověděl. Takový byl ovšem tehdy duch
německého lidu, nepřátelský k českému národu, ale mnohem vážnější bylo to, co bylo
osnováno v kruzích vládních, politických (ovšem německých) a na vysokých místech
vojenských. Roušku s toho mi poněkud odkryl hejtman Adler, jenž konal službu v kanceláři
generálního štábu ve Vídni. Znal jsem ho ještě z Košic. Ve Vídni jsem ho tu a tam potkal
a jednou při takovém setkání se rozpovídal, jaké se v štábu rojí plány na český národ,
Slováky a sedmihradské Rumuny. České školství prý se musí sešněrovat a upravit v duchu
rakouském, němčina musí být na obecných školách od určitého věku povinná. Co se týká
Slováků a Rumunů, ti prý budou hromadně přesídleni do maďarského vnitrozemí, aby se
tam rychleji asimilovali, to jest pomaďarštili, a do jejich oblastí pak prý přijdou Maďaři. To
bylo ovšem Maďarsko z doby první světové války (1914–1918).
Konečně přišel 28. říjen 1918 a tím rozpad rakousko uherské monarchie. Já jsem se
brzy potom v Praze přihlásil do československého vojska a byl jsem pak vicepresidentem
nejvyššího vojenského soudu v Praze. Ale jak mé myšlenky se pohybují v létech již hodně
dávno uplynulých, vzpomínám si na něco, co se přihodilo a v roce 1897, kdy jsem byl
v Košicích. Tam 34. pěší pluk kteréhosi dne měl nějaké oslavné výročí a za tou příčinou
ustrojil v důstojnické jídelně v kasárnách hostinu. Byl jsem tam pozván a byl tam taky
kolega Jan Šuran, který náležel k tomu pluku. Prve než přišel velitel pluku, stáli důstojnici
v jídelně v různých skupinách a rozmlouvali spolu. Já se Šuranem jsme neměli nikoho
jiného při sobě a hovořili jsme spolu česky. A tu ze skupiny nablízku nás stojící obrátil se
nějaký nadporučík, pocházející odněkud ze Žatecka v Čechách, úkosem na nás a nato
k svým společníkům vyjádřil svou nelibost, že mluvíme česky. Změřili jsme jen pana
nadporučíka trochu delším, upřeným pohledem a z toho i z výrazu naší tváře musel pan
nadporučík vycítit naši výzvu, aby nám dal pokoj. Zatím přišel do jídelny velitel pluku a
všichni přítomní zasedli s ním ke stolu. Po polévce byla podávána zvěřina. Obsluhovali
vojáci v bílých rukavičkách. Když mi jeden z nich podal zvěřinu, přistoupil ke mně druhý,
který měl na podnosu nádobu porcelánovou v podobě širokého poháru, ve kterém byla ke
zvěřině omáčka. Asi neobratností toho hocha se stalo, že se nádoba převrhla a všecka
omáčka se vylila na můj kabát (Waffenrock). Byl právě nový; měl jsem ho snad teprve po
třetí na sobě. Vyšel jsem ihned ven a tam mi vojáčkové kabát zcela slušně očistili, takže
jsem se mohl vrátit do jídelny.
Je právě 5. květen 1951, kdy toto píši. Tedy šestileté výročí dne 5. května 1945,
prvého dne revoluce proti hitlerovským okupantům v Praze. Okny našeho bytu v třetím
poschodí je vidět na širou Letenskou pláň. Stál jsem tehdy u jednoho okna v naší ložnici
(máme tam okna dvě); byly 2 hodiny po poledni. Dívám se na pláň a tu otevře naše
pomocnice v domácnosti dvéře z vedlejšího pokoje a povídá: „Pojďte se na něco podívat.“
Sotva jsem vstoupil do vedlejšího pokoje, náhle otřásly se zdi vedle v ložnici a zaslechli
jsme tam odtud silný, temný rachot. Otevřu hned dvéře do ložnice a vidím tam učiněnou
spoušť. Okno, u kterého jsem před okamžikem stál, je úplně i se značným kusem zdi
vyraženo, těžká traversa, která byla nad oběma okny, leží uprostřed pokoje a tam
v hromadě rumu je vše – postele, skříně, kamna rozbito, část podlahy je vyrvána a dvéře
do předpokoje jsou celé vyraženy a rozbity. Šatstvo ve skříních je zčásti poškozeno, mé
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knihy, mnohé opravdu cenné, jsou potrhány. Tuto spoušť způsobil granát od Němců
vystřelený na dům, kde bydlíme, a nespočetné jeho střepiny po jeho výbuchu. Byl jsem
tedy jen čirou náhodou, to jest tím, že jsem byl odvolán do vedlejšího pokoje, vyrván
přímo z náruči smrti. Jinak bych byl býval prostřílen nesčetnými střepinami granátu
a zavalen těžkou traversou. Ale i Anna Kolářová, která je u nás od ledna 1908, tedy již
43 let, se zachránila před smrti nebo aspoň před vážným zraněním, tím, že vyšla z kuchy
ně a vešla do pokoje, neboť několik střepin granátu prolítlo z naší ložnice přes předpokoj,
proniklo dveřmi do kuchyně a prorazilo i dveřmi na pavlač do dvoru. Mohla tedy Anna
Kolářová snadno být zasažena těmi střepinami, jsouc, než odběhla do pokoje, právě
v kuchyni blízko dveří do předpokoje.
Tím končím své
Nerade, oddychnete,
význačnější úryvky a
podaří, abych se opět

dlouhé, snad příliš dlouhé vypravováni a myslím si, že si asi, pane
jestliže to dokážete, přečíst to vše až k tomuto místu. Jsou to
vzpomínky z mého dlouhého života. Doufám, že se mi letos přece
jednou podíval do své milé Hostivice.

Pozdravuji Vás všechny srdečně i jménem Svolinských.
Fr. Veselý
Psáno po volných chvilkách a dokončeno 5. května 1951.

Miroslav Nerad a František Veselý s dcerou
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Dopis z 3. června 1951
Milý pane Nerade,
především Vám i té paní, hostivické rodačce, děkuji za půjčený mi spisek pátera Josefa
Ptáčka,29 který vracím. Obsah jsem si pročetl. Ovšem pro lepší porozumění mnohých míst
v tom spisku bylo by zapotřebí, aby člověk šel v Hostivici od místa k místu a měl v ruce
spisek a mohl tak posoudit, o čem je ve spisku řeč. Mně bylo hned, jak jsem se podíval na
titulní list, nápadné jméno spisovatele. Od kvinty do oktávy, to jest od roku 1879 do 1883
chodil se mnou do školy na akademickém gymnasiu v Praze Josef Ptáček, pocházející
z Lojovic. Po maturitě šel na kněžství a já jsem po dlouhá léta o jeho dalším životě nic
nevěděl. Teprve po státním převratě tak asi ke konci let dvacátých nebo na počátku let
třicátých tohoto století jsem se dověděl – již nevím, jakou to bylo cestou –, že můj bývalý
spolužák páter Josef Ptáček je vikářem a konsistorialním radou ve Svémyslicich, pošta
Zeleneč, nedaleko Brandýsa nad Labem. Ale tu si vzpomínám, že jsem se to dověděl při
nějaké schůzce bývalých kolegů v Praze. My totiž, kteří jsme v roce 1883 dělali maturitu
na akademickém gymnasiu, a taky ti, kteří ji dělali na gymnasiu tehdy v Jindřišské ulici
v Praze, byli však po většině s námi na akademickém gymnasiu před tím, než přešli na
dotčený ústav, scházívali jsme se občas k přátelskému pohovoření v Praze v nějaké
restauraci. Od roku 1938‚ kdy nastaly neklidné doby, jsme se již nesešli. A při takové
schůzce jsem se dověděl, kde můj bývalý kolega, páter Josef Ptáček je. Pohled na spisek
hostivického kaplana, pátera Josefa Ptáčka, byl podnětem k domněnce, že by to snad
mohl být můj bývalý kolega z gymnasia. Já jsem v létech, kdy tento kaplan působil na faře
v Hostivici, totiž v létech kolem roku 1915, kdy onen spisek byl vydán, do svého rodiště
jen zřídka se dostal, a když tomu tak bylo, byl můj pobyt tam obyčejně jen tak dva tři dny
a tak jsem se vůbec nedověděl, že tam je kaplanem nějaký páter Josef Ptáček. Byl jsem
ovšem v Hostivici v létě 1906 se ženou a dcerkou, tehdy tříletou, a bydleli jsme po dobu
14 denního pobytu u maminky v chalupě Nyklesů „na strouze“ v prvním poschodí, kde
nám pan Nykles poskytl byt v jejich tak zvané „vejražní světnici“. Ale ani tu jsem neměl
příležitost, poznat, zda a kdo je na faře v Hostivici kaplanem. Ostatně, jak později povím,
páter J. Ptáček, autor dotčeného spisku, přišel do Hostivice, když my jsme již tam nebyli,
navrátivše se do Kremže na Dunaji.
Při jedné schůzce kolegů pozval mě a mou rodinu vikář J. Ptáček k sobě do
Svémyslic. Byli jsme tam a pan vikář nás velice přátelsky přijal a nádherně nás pohostil.
Protože jsem nevěděl o existenci pátera Josefa Ptáčka v Hostivici, nebylo podnětu k tomu,
abych při naší návštěvě ve Svémyslicích učinil vikáři Ptáčkovi nějakou zmínku o něm
a zjišťoval, zda vikář Ptáček je totožný s kaplanem Ptáčkem z Hostivice. Vikář Josef Ptáček
zemřel v září 1934 ve Svémyslicich. Abych si opatřil v této otázce jistotu, obrátil jsem se
na řím. kat. farní úřad v Hostivici (neznám totiž jméno nynějšího pana faráře) s prosbou
o vypátrání ve farních záznamech, jde li snad u obou kněží o jednu a tutéž osobu. Pan
farář (jmenuje se asi Hájek, čtu li dobře jeho podpis, křestní jméno nepřipisuje)30
s opravdu vzácnou ochotou mi neprodleně odpověděl 23. května t. r. A tam píše:
„… nepodařilo se mi ve zdejších záznamech zjistiti místo narození dp. Ptáčka. Pokud zde
29
30

Ptáček Josef (1915): Paměti farní osady Hostivické
Farář Václav Hájek, v hostivické farnosti působil v letech 1939 až 1953
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záznamy jsou, vysvítá z nich, že do Hostivice byl ustanoven 1. září 1906. Do Hostivice
přišel se svého místa v Nových Benátkách. Z jiného dokladu, kterým byl jmenovanému
upraven plat, je zřejmo, že v duchovní správě působil od 7. září 1902. Je tedy vidno, že
tohoto roku byl také vysvěcen na kněze. Bylo li tehdy studium čtyřleté (a to taky bylo – to
dodávám já), možno souditi, že maturoval v roce 1898. V tom případě by však nebyl
totožným s Vaším kolegou, který maturoval v roce 1883. Lituji, že Vám nemohu posloužiti
přesnějšími informacemi. Jen z doslechu od zdejších lidí vím, že tento vdp. Ptáček, který
sepsal onu knížečku, byl za svého působení v Hostivici stižen nervovou chorobou, odešel
z duchovní správy do soukromí, a poněvadž se o něm nezmiňovaly katalogy a seznamy
duchovních působících v duchovní správě, neměl jsem možnost více se o něm dověděti.
Jsem v Hostivici totiž teprve od r. 1939 a to již v té době o něm nikdo mnoho nevěděl.“
Potud odpověď pana faráře Hájka. Z toho vidím nade vši pochybnost, že můj bývalý
kolega Josef Ptáček a bývalý kaplan v Hostivici Josef Ptáček jsou dvě různé osoby. A tu
bych Vás, pane Nerade, prosil, abyste byl tak laskav, kdyby se Vám náhodou událo, setkat
se s panem farářem Hájkem, vyřídil mu ode mne srdečný dík za jeho věru vzácnou, ochotu
a námahu, kterou projevil, aby mou zvědavost podle možnosti uspokojil.
V chalupě Nyklesovic „na strouze“31 zemřela 25. března 1907 má dobrá maminka.
Sestra Anna tam v tom bytě zůstala sama až do léta 1911. Tenkrát můj mladší bratr Karel,
jsa sám se svými dvěma ještě nedospělými synky, vzal sestru Annu k sobě do Prahy
Michle, aby mu vedla jeho skrovnou domácnost. Tam na podzim 1934 zemřela. Při pohřbu
mé maminky konal církevní obřad hostivický kaplan. Jak se jmenoval, to jsem nevěděl.
Maminku odnesli z bytu do kostela domácí sousedi a z kostela pak na hřbitov odnesli ji na
márách její čtyři synové, totiž podle stáří: Antonín, já, Karel a Josef. A protože kaplan
a autor často vzpomenutého spisku páter Josef Ptáček přišel do Hostivice 1. září 1906,
není pochybnosti, že on to byl, kdo doprovodil mou maminku z bytu do kostela a pak
z kostela na hřbitov.
Velice mne zajímalo Vaše líčení o poraněních, která jste utržil v první světové válce.
Neměl jsem o tom dosud ani tušení. Aspoň se nepamatuji, že byste mi byl někdy o tom
vypravoval. Při tom si vzpomínám, že na počátku první světové války došlo k mému sluchu
taky něco o tom, jak rakouské dělostřelectvo střílelo do rakouského vojska.
Do Vašeho dopisu, který mne velice potěšil, dostal se nahodile – jako Pilát do Creda
– bývalý obchodník Novak (myslím, že se jmenoval Adolf).32 To mi něco připomnělo, co se
přihodilo asi v roce 1897 nebo 1898. Byl jsem tehdy na dovolené v Hostivici a v Praze.
Jednou jedu v Praze tramvají a na jedné stanici přistoupila slečna nebo paní. Já jsem byl
v uniformě a poznal jsem hned, že ta slečna nebo paní je dcera bývalého obchodníka
v Hostivici Novaka. Ona ovšem poznala taky hned mne a tu na mě spustila německy.
Podívám se na ni s údivem a česky ji povídám: „Vy přece umíte česky, tak k čemu ta
němčina?“ A tak jsme potom chvíli rozmlouvali česky, až ona zase z tramvaje vystoupila.
V svém dopisu při zmínce o mém dlouhánském psaní jste se vyslovil: „… škoda, že to
nebylo ještě delší.“ Kdybych Vás neznal a nebyl plně přesvědčen, že něčeho takového
nejste vůbec schopen, byl bych řekl, že je to – ironie na tu ohromnou délku mého dopisu.
Ale u Vás je to míněno opravdově a upřímně. A tak jsem se odhodlal k tomu, že Vám ještě
nějaké ty „paběrky“ ze svého „životopisu“ dodám. To slovo „paběrky“ mi připomíná doby
mého dětství, kdy jsem chodil na pole po sklizni bramborů s motyčkou a vyhrabával, kde
31
32

Snad Nyklesův statek, Potoční čp. 50
Adolf Novák vlastnil před rokem 1895 dům čp. 21 v ulici Čsl. armády
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ještě nějaký ten brambor zůstal neodkryt a mohl být vzat do mého košíku, malý to
příspěvek do naší kuchyně. Zmínil jsem se v svém předešlém dopisu několikrát o páteru
Vojtěchu Neumannovi, členu řádu křižovníků. Dodávám, že pocházel ze Sobína; chodil
tedy taky před dávnými lety v Hostivici do školy, kde i já jsem sbíral základy lidského
vědění.
Změna mého hlasu – sopranisty –, jak jsem již o ni psal, postupovala velmi rychle,
takže jsem již v kvintě zpíval v mužském sboru první bas. Často jsem zpívával na kůře při
mši konané pro studenty v Zrcadlové kapli v Klementinu v neděli nebo o svátcích
v kvartetu nebo i ve sboru silnějším utvořených ze studentů gymnasia. Páter Neumann byl
u studentů velice oblíben. A tak jsme mu my studenti – zpěváci v předvečer jeho svátku,
to jest 22. dubna 1880 (Sv. Vojtěcha je 23. dubna) uspořádali zastaveníčko („štandrle“)
před jeho dveřmi bytu v klášteře. Spustili jsme nějaký oslavný hymnus. Tu se otevrou
dvéře jeho bytu a uvnitř blízko dveří postaví se páter Neumann; je vidět, že je dojat, stojí
a naslouchá našemu zpěvu. Když jsme skončili, vyšel k nám a s úsměvem na tváři nám
děkoval. Ještě dva sbory jsme mu na chodbě u jeho bytu zazpívali a nato on nás pozval do
obydlí vokalistů, šel tam s námi a dal od klášterního zřízence přinést velkou konev plnou
piva křižovnického, jež mělo tehdy velmi dobrou pověst (pivovar byl totiž tehdy
v klášterním komplexu)‚ nezapomněl ani na nějaký zákusek – párky s křenem a housky.
A tak jsme se měli dobře. Setrval s námi delší dobu a se zájmem poslouchal různé písně
našeho sboru, které jsme při tomto hodokvasu zpívali. Byl tehdy v našem sboru taky můj
bývalý spolužák Vilém Wachsmann (později Václav Voskovec, otec známého Voskovce
z kabaretní dvojice Voskovec a Werich). Když jsem po státním převratu roku 1919 jednou
v Praze potkal Václava Voskovce (Viléma Wachsmanna), vzpomněl si on na ony naše hody
u křižovníků a povídá mi: „Pamatuješ si Františku, jak jsme si tehdy u pátera Neumanna
popili?“ Tento můj bývalý spolužák byl před státním převratem po dlouhá léta v Rusku
u vojenské hudby. To jméno Vilém (připomínající bývalého německého císaře Wilhelma II.
neblahé paměti) a Wachsmann se mu zřejmě znechutilo a tak si to předělal na Václav
Voskovec. Měl li na to nějaké „ouředlní lejstro“, nebo to byl jen jeho počin zcela
samovolný, to nevím.
Jaký to byl dobrák, ten páter Vojtěch Neumann, lze posoudit podle toho, že často při
obědě snědl jen polévku a maso s příkrmem, moučník však si dal ode mne zanést do
svého pokoje, nebo jindy zase snědl jen polévku a moučník a s masem i příkrmem se stalo
stejně jako jindy s moučníkem. A na to, co měl v pokoji, měl již pozvaného nějakého
chudého studenta, aby si to snědl.
O velikonocích asi v roce 1881 navštívil jsem maminku v Hostivici. Tehdy již měla
sestra Anna trochu více zákazníků a v sobotu před těmito svátky odvedla vykonanou práci.
Doufala s maminkou, že dostanou za práci plat a že si budou moci o svátcích přilepšit.
Smutně vrátila se maminka, která práci roznášela, z obchůzky domů. Nedostala nikde ani
krejcar, a protože jinak již neměly ani groše, já ovšem taky ne, bylo veta po nějakém
lepším zákusku na Boží hod. V domácnosti bylo jen trochu bramborů a trochu mouky na
zápražku mimo bochník chleba. A tak se hostina o Boží hod obmezila na bramborovou
zapraženou polévku a kousek chleba našeho vezdejšího. Tehdy byl v Hostivici řídícím
učitelem František Mejtský.33 Mejtský mne požádal, abych mu vypomohl při „Velké“ na
Boží hod na kůře při zpěvu. Po mši mne Mejtský pozval k sobě na oběd. Měl nějaké hosty
z Prahy a tak tu byla naděje na dobrý stůl u něho. Poděkoval jsem mu za pozvání
a omluvil jsem se mu, že přání jeho nemohu vyhovět. Bylo to možné, abych já šel hodovat
33
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do školy a měl vědomí, že doma mají jen trochu polévky z bramborů? Vždyť by mi to tam
u Mejtských ani nebylo chutnalo.
Rok 1881 byl v Praze neklidný. Vinu toho mělo vypínavé, rozpínavé a vyzývavé
chování německých studentů (buršáků) na pražských ulicích. V neděli a ve svátek vyhrnuli
se dopoledne z Německého kasina na Příkopech na ulici, zaujali po jedné straně této
význačné třídy celý chodník a v dlouhých řadách v plném „viksu“, mnohý mezi nimi
s rozflákaným a zaflastrovaným obličejem, promenovali tam až do oběda, takže
z obecenstva českého se tam nikdo nemohl odvážit, aby nebyl od nich nějak obtěžován
nebo dokonce insultován. To dráždilo velice české obecenstvo a docházelo občas na ulici
k demonstracím proti buršákům a jejich chování. Slavná c. k. policie se ovšem o to pečlivě
starala, aby buršáci v svém počínání provokativním nebyli rušeni. Policejní hlídky na
Příkopech a v nejbližším okolí bývaly za tímto i zesíleny. I tam, kde se buršáci objevovali
na ulicích jednotlivě, nenechal si mnohý z nich ujít příležitost, aby nějakého kolem
jdoucího Čecha neprovokoval nebo neinsultoval. Šel jsem tehdy jednou se svým
spolužákem Františkem Šebánkem po Václavském náměstí směrem k museu. Tehdy byla
po obou podélných stranách náměstí od Můstku až k museu stromořadí lipová. Asi
v místech, kde je ulice Ve smečkách, potkali jsme dva burčáky. Každý měl v ruce tak zvaný
„Schläger“, to jest krátkou, tlustou hůl jako nějaký obušek. To náleželo tehdy k jejich
„adjustirunku“. Jeden z nich, jak nás míjeli, aniž jsme v nejmenším dali k tomu příčinu,
řekl tak hlasitě, že jsme to zcela zřetelně rozuměli: „Čechische bagasch.‘‘ Mluvili jsme
právě klidně ale hlasitě česky, a protože jsme na blízku neviděli nikoho, na koho by se byla
mohla buršákova slova tato vztahovat, měli jsme právem zato, že byla míněna na nás.
Okamžitě jsme se zastavili a Šebánek – o něco menší než já, ale na svůj věk možno říci
robustní postavy, širokých ramen a mocných svalů – přiskočiv k tomu drzáku vytrhl mu
z ruky jeho obušek a řezal ho tímto klackem, kam jen rána dopadla. Druhý hrdina vida to
honem tíhl pryč a zmizel, aby nedostal taky svůj podíl. Ale i ten útočník, zanechav na
místě svou cerevisku (buršáckou čepici), kterou mu Šebánek srazil s hlavy, a obušek, dal
se do běhu. A tak si Šebánek odnesl obě tyto rekvisity jako trofej domů. Na štěstí nebyl
v okolí žádný policajt. A tak jsme mohli nerušeně pokračovat v své cestě. Ještě jednou byl
jsem svědkem i účastníkem výstupu s buršáky. Ale již nevím, bylo li to též v roce 1881
nebo v některém roce pozdějším. Po nějaké studentské schůzce v nějaké hospodě octli
jsme se na konec v pozdější hodině noční v hospodě „U Štajgrů“ ve Vodičkově ulici.
Obsadili jsme jeden stůl; bylo nás asi deset. V dobré náladě a majíce vůbec rádi zpěv,
zpívali jsme různé písně, ponejvíce národní. Mezi tím vešlo do místnosti několik – asi šest –
buršáků. Jinak byl tam jen tu a tam nějaký host. Mezi tím, co zpíváme, ozve se od
buršáckého stolu na protější straně místnosti několikeré volání německy, abychom
zanechali zpěvu. Vyslali jsme k nim jednoho z nás s vybídnutím, aby nám dali pokoj tak,
jako my jej dáváme jim. To však nic nepomohlo, naopak opět se od buršáckého stolu
k nám nesly hlasy, abychom byli zticha a nezpívali. Proto jsme k nim zase poslali jednoho
z nás s výzvou, aby bez odkladu vypořádali svůj účet u sklepníka a opustili místnost.
Nastalo mezi nimi hulákání a vřava se stupňovala s protesty proti naší výzvě. Upozornili
jsme sklepníka, aby si včas vybral od buršáků jejich útratu, a když se tak stalo, vstali jsme
všichni, odebrali se ke stolu buršáků a pěkně jednoho po druhem jsme vyvedli z místnosti
na chodbu. Na nějaký zvláštní odpor jsme u nich nenarazili. Při tomto výstupu počínal si
nejenergičtěji můj spolužák, žid Zikmund Brumlík, který byl později advokátem v Plzni.
O prázdninách po septimě roku 1882 byl jsem zase v Hostivici. Jednou po obědě
vyšel jsem si do tamní bažantnice čili remízku, jak to náš lid všeobecně nazývá. Remízek
náležel k císařskému panství. Byl jsem znám s hajným, panem Morávkem, a tak jsem tam
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s jeho svolením mohl chodit kdykoli a bez překážky. Zalezl jsem v lesíku za rybníkem Kala
na osamělé místo a položil jsem se do trávy pod strom, bavě se čtením knihy, kterou jsem
si přinesl. Při čtení jsem usnul. Byl tehdy krásný, velmi teplý den. Ze snu se náhle
probudím. Na tvář mi dopadají velké kapky vody, černé mraky visí mi nízko nad hlavou
a v lese je skoro tma. Honem vyskočím, neboť vidím, že co nevidět přikvačí veliká bouřka.
Než jsem z lesa vyběhl, již burácí hrom, s nebe se na mne lije jako z konve a se stromů se
na mne již hrnou pravé přívaly vody. Knihu si dám pod kabát, aby mi nebyla zničena, a co
jen mi nohy stačí, spěchám k domovu. Vyběhnu z lesa na cestu a tu již řádí prudká
vichřice. Do deště se misí kroupy a za malý okamžik je tu již husté krupobití. S nasazením
všech sil svých držím se pravé strany cesty, protože na její levé straně je rybník a je
nebezpečí, že by mne prudká vichřice smetla do rybníku. Na pravo tam, kde vede cesta od
Sobína k Hostivici, vidím povoz krytý obloukovitě plachtou. Koně, do nichž pere krupobití,
se vzpínají, skáčí sem tam a je vidět, že vozka stěží je drží. Vůz se povážlivě kymácí
a chvílemi se zdá, že se převrhne. Koně letí cesta necesta a vrhnou se z vozové cesty do
polí. Já běžím ku předu, musím se sehnout, aby mi kroupy nešlehaly přímo do obličeje.
Cítím, jak ostré ledové kroupy mi šlehají do boltců uší a na nahou pěst, kterou držím knihu
pod kabátem. Jsem již promočen až na kůži. Jak dopadám v běhu botami na zem, stříká
mi z nich voda. Když se přiblížím k návrší, kde se rozbíhají cesty k Hostivici, ke Břvům a do
Čekala, liják ustal, i kroupy se již neobjevují, jen ještě slabě prší. Mraky se rozptylují a než
jsem došel do vsi, vyjasnilo se úplně, takže jsem za plného jasu slunečního kráčel již
pomaleji k domovu. Stranou je ještě vidět černé mraky a jako na výsměch se na obloze
zastkví nádherná duha. Maminka mě uvítala celá ustrašená. Honem jsem se musel
převléknout a lehnout si do postele. Dala mi vypít hodně teplou černou kávu a netrvalo to
dlouho, kdy jsem byl zase čilý, necítě žádných následků té nedobrovolné lázně. Knize se
nestalo nic, jen na jedné straně byly desky mokré.
O velikonocích roku 1882 byl jsem opět u maminky v Hostivici. A tehdy se něco
přihodilo, co mne ještě dnes, když si na to vzpomenu, nemálo mrzí. V domácnosti
maminky a mé sestry Anny nebýval nikdy, nemluvě ani o blahobytu, nějaký nadbytek.
I tentokrát nebyla Annina žeň z práce před těmito svátky podle jejího očekávání. Ovšem to
nebylo tak příkré jako před rokem. Sehnaly aspoň tolik, aby si mohly koupit kousek masa
na oběd, ale přání maminčino, aby nám mohla přichystat taky trochu lepšího pečiva,
nebylo lze splnit. Bylo vidět, že to maminku rmoutilo, a musím říci, že jí to nejvíce mrzelo
k vůli mně. Tak ráda by byla mi podala kousek bílého koláče, abych si pochutnal. Šla ta
dobrá duše na Bílou sobotu k Fanince Ritschlovic něco koupit do kuchyně. Tato Faninka
měla se svou matkou tehdy v domku vedle bývalé pastoušky obchůdek s moukou
a podobným zbožím.34 Tam se, jak mi maminka potom vypravovala, rozhovořily o mně.
„Tak máte doma na návštěvě studenta,“ prohodila některá z nich. A tu si maminka
posteskne, že mne bohužel nemůže lépe pohostit, jak by bylo jejím přáním; ani kousek
nějakého lepšího pečiva doma nemá. A tu matka Faninčina vejde vedle do světnice,
přinese větší kus koláče a podá jej mamince se slovy: „Dejte to tomu vašemu studentovi,
ať si pochutná.“ Ani maminka ani tyto dvě ženy netušily, s jakým výsledkem skončí jejich
čin. Maminka se vrátí od Ritschlů usměvavá, spokojená, vypravuje, co se stalo, a podává
mi koláč. Nejhorší průvodce do života a v životě je ukvapenost a prchlost. A tomuto
průvodci jsem tehdy – bohužel – podlehl. Mě podráždilo, že maminka mě v očích jiných lidi
34

Obchod F. Ritschlové byl v domě v Potoční ulici čp. 26, který podle písemného operátu stabilního
katastru patřil od roku 1889 Františku Ritschlovi, předtím je zde uváděn Vojtěch Sobotka. Pastouška
čp. 27 se nacházela až do roku 1940, kdy byla zbořena, ve slepé uličce vybíhající z Potoční ulice za
dům čp. 74 k zadnímu vjezdu do statku čp. 28
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staví jako něco zvláštního, jako člověka, který by se nedovedl spokojit tím, čím se musela
spokojit ona sama a sestra Anna, a že mám přijmout – konečně zcela zbytečný – skutek
dobročinnosti, který nebyl spontánní, nýbrž – ovšem bezděčně – vyprovokovaný. Vezmu
podávaný mi koláč a … nevrle hodím jej stranou na stůl. Mamince klesnou ruce a ona
chvíli strnule hledí před sebe a zase na mě. Ani slova nepromluví; vždyť asi ani nebyla
slova schopna. Pohlédnu na ni a náhle se zaleknu toho, co jsem provedl. Teprve nyní jsem
přezkoušel jednání maminčino, porovnal je s tím, jak jsem se zachoval já, a výsledek
srovnáni byl pro mne veliké minus. Učinil jsem tedy hned to, co bylo mou povinností.
Popadl jsem ji do náruči, uznal svou chybu, vysvětliv jí, jaká myšlenka byla příčinou mého
podráždění, a ta dobrá duše, již zase s úsměvem, nevěděla na to jiné odpovědi, než vlídná
slova: „Vždyť já jsem to myslela dobře.“ A kdo by o tom byl chtěl pochybovat? – Leč tato
příhoda měla i svou dobrou stránku. Byla pro mne lékem a zároveň vážnou výstrahou pro
celý můj další život.
A nyní opět něco z doby, kdy jsem byl v Kremži na Dunaji. Jde o událost, která se
přihodila v noci z 15. na 16. srpen 1908. Podíváme li se na mapu Dolního Rakouska,
vidíme, že město Kremž leží na levém břehu řeky. K němu těsně přiléhá městečko Stein,
a to tak, že hranice obou obci nejsou nikde znát. V místech, kde je Stein, je most přes
Dunaj a na druhé straně hned za mostem je městečko Mautern. Od tohoto městečka tak
asi na tři–čtyři km je vzdálena obec Göttweig. Z Kremže je přes Dunaj velice pěkně vidět
zalesněný kopec, na němž stojí kostelík. Obec sama je na druhé straně kopce – výběžku to
alpského pohoří. Krajina v té končině je velice malebná a s dotčeného kopce je nádherný
pohled na okolní krajinu. Poznal jsem to se svou ženou, když jsme si tam udělali výlet.
A tak k věci. Kostelík v Göttweigu je poutním místem tak jako v naši končině Hájek, Stará
Boleslav a Svatá Hora. Za časného rána 16. srpna 1906 byla na pozemku hned vedle
silnice vedoucí od Göttweigu k Mautern, spíše blíže k prvému než k druhému místu,
nalezena mrtvola nějaké ženy. Šetření na místě ukázalo, že šlo o hospodyni faráře
v Mautern, osoby tak asi 60 let staré. Tato žena si v den Nanebevzetí Panny Marie
(15. srpna) odpoledne vyšla na pouť do Göttweigu. Po vykonané pobožnosti v kostele
zdržela se v obci návštěvou u nějakých známých a v pozdnější hodině noční putovala zpět
do Mautern. Při ohledání mrtvoly na místě, kde byla nalezena, bylo četnictvu hned
nápadné, že ležela ne na silnici, nýbrž vedle na poli, že ležela na znak a že její úbor,
v němž byla oblečena, byl tak nějak v nepořádku. Pitvou mrtvoly bylo zjištěno, že příčinou
smrti byla srdeční mrtvice. To by byla ovšem obecně známka přirozeného skonu. Avšak
zmíněné tři nápadné zjevy u mrtvoly pobudily bdělé četnictvo, aby pátralo dále. A tu vyšlo
na jevo toto: U pěšího pluku 85 v Kremži konali právě záložní vojíni tak zvané cvičení ve
zbrani (Waffenübung). Tři z nich podnikli v naznačený již svátek Panny Marie výlet
odpoledne do Göttweigu. Zdrželi se tam do pozdní hodiny noční a v podnapilém stavu při
svém návratu do Kremže dohonili onu farní hospodyni. Hnusno je mi, líčit to, co se potom
stalo. Šetřením vyšlo pak na jevo a bylo taky doznáním těch tří chlapíků potvrzeno, že
původcem toho hanebného činu byl jeden z nich, dělník pocházející z Vídně, který měl tam
ženu a dvě malé děti. Dostalo se jim ovšem po zásluze a podle zákona toho, co za sloužili.
Řekne se tedy, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Jenom že následky té spravedlnosti
postihnou často jiné, nevinné osoby. Lze si představit duševní útrapy – nehledě již ani na
hmotné následky té ubohé ženy původce onoho hanebného činu, když se o tom všem
dověděla a duševní rozpoložení těch chudáků dětí, až dospějí k zralejšímu věku a zvědí, co
provedl jejich otec. Podle lékařského dobrozdání byla smrt hospodyně faráře v Mautern‚ to
jest srdeční mrtvice, způsobena rozčilením z toho, co jí bylo provedeno.
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V létě roku 1908 byl jsem s rodinou v Luhačovicích a bydleli jsme v tak zvaném
Janově domě v prvním poschodí. Hned vedle našeho pokoje bydlel tehdy hospodářský
správce ve výslužbě Josef Kapoun. Seznámili jsme se s ním a občas jsme spolu hovořívali
na promenádě. Trpěl záduchou (asthma) a hledal v těch lázních ne li vyléčení, tedy aspoň
ulehčení. Jednoho dne se mu značně přitížilo a tak dal telegraficky zavolat k sobě
nějakého svého příbuzného, který byl usazen nedaleko od Luhačovic ve střední Moravě.
Ten taky ještě před večerem do lázní přijel. V noci nato, a lépe řečeno již po půlnoci byl
jsem vzbuzen ze spánku mocnými údery na zeď, vedle které byla má postel a která
hraničila s pokojem p. Kapouna. Údery se opakovaly a já jsem okamžitě vyskočil z postele,
spěchaje tak jak jsem byl, v košili a podvlékačkách, do pokoje sousedního. Tam na lůžku
ležel p. Kapoun a chrčel namáhavě, známka to, že mu bylo velmi zle. Na jeho přání zavedli
jsme ho – já a ten jeho příbuzný – na záchod, který byl na naší chodbě asi 15 kroků
vzdálen. Museli jsme ho ovšem důkladně v chůzi podporovat. Cestou ze záchodu to však
bylo ještě obtížnější, více jsme ho nesli než vedli a podporovali v chůzi. A asi tři kroky od
jeho pokoje nám v rukou klesl a my jsme do pokoje zanesli již jen jeho mrtvolu. Časně
ráno nato byla mrtvola z lázní odvezena, a to prý proto, aby ta smrt nepůsobila rušivě na
ostatní lázeňské hosty.
Ze Stanislawowa do Brna šel s námi můj tehdejší důstojnický sluha, vojín Dmetro
(Demeter) Dolisznyj, národnosti maloruské z Haliče východní. Tomuto Dmetrovi se v Brně
velice líbil kočí na poštovním povoze, kterým byly po městě rozváženy a dodávány
poštovní zásilky adresátům. Aby mi bylo rozuměno, Dmetrovi se nelíbil snad kočí pro svou
osobu. Nikoli, jemu se líbilo zaměstnání toho kočího. Dmetro často pozoroval poštovní
povoz, když před naším domem nebo na blízku se pohyboval s místa na místo. Viděl, že
kočí řekne prr, když se má u domu zastavit, a že mezi tím, co druhý poštovní zřízenec
roznáší zásilky v domě, si zapálí lulku a na kozlíku si klidně pokuřuje. Když pak zase mají
jít dále, řekne hýjo a jedou dále. Když pak přišel na podzim 1913 konec vojenské služby
Dmetrovy, projevil přání, že by se rád dostal k pojízdní poště. Představoval si, jak by to
bylo pěkné, kdyby tak byl taky takovým kočím, jehož činnost záleží jen v tom, že sedí na
kozlíku, občas popotáhne otěžemi, řekne jednou prr, jindy zase hýjo a na kozlíku jinak buď
si pokuřuje, nebo si někdy tak zdřímne. A tak já jsem se o to – ovšem pomocí nějaké
protekce – přičinil, že milého Dmetra k pojízdné poště přijali, ačkoli právě tehdy neměli
v personálu nedostatek. Ale asi za pět neděl potom jsem dostal zprávu, že Dmetro praštil
tam tou službou a vrátil se do svého domova. A příčina? Oni ho tam neposadili hned na
kozlík poštovního povozu; dali mu za úkol, aby čistil ve stáji koně a poklízel ve stáji. A to –
vidět – nebylo jeho ideálem.
Napsal jsem v svém předešlém dopisu, jak jsem se dostal za první světové války do
Lańcutu v Haliči. Přišel tam se mnou taky hejtman justiční služby Ludvík Koller. Ten člověk
mi byl hned od počátku velmi nesympatický pro své dajčnacionální smýšlení. Než jsme
s rakousko uherským vojskem vešli do Lańcutu, byli tam Rusové. Ti ale právě byli trochu
na ústupu. Po jejich odchodu z města, než tam přišlo vojsko rak. uherské, bylo v městě
jakési bezvládí a toho použila městská spodina jako vhodné příležitosti k drancování
různých obchodů atd. Nám – soudu – po příchodu do města byla přikázána místnost
v přízemí radniční budovy a právě v této místnosti byly nahromaděny spodinou ukradené
věci. Polní policie rak. uherská totiž hned po svém příchodu do města podnikla důkladnou
„šťáru“ po městě u drancovatelů, ukradené věci jim odebrala a do radnice zanesla. Mezi
ukradenými věcmi bylo hojně štůček dámských i pánských látek, různé obuvi jak pro ženy,
tak i pro muže i děti, mimo mnoho jiných věcí. Pan Koller si ukradené věci se zájmem
prohlížel. Nevěnoval jsem tomu jeho počínání svou pozornost. Až tu najednou pan Koller
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mi ukáže celou štůčku pěkné hedvábné látky na dámské šaty a jeden pár dámských botek
z lakované kůže (lakýrky) a povídá mi docela bez ostychu, že to pošle do Vídně své ženě.
To byl pro mne trochu „moc silný tabák“. Neřekl jsem Kollerovi nic, ale šel jsem hned
k šéfovi, plukovníku Fr. Kleemannovi, a pověděl jsem mu, co jsem právě u pana Kollera
viděl a co jsem od něho slyšel. Kleemann se nad tím strašně rozčílil a ihned si dal k sobě
zavolat pana Kollera. Důkladně mu vyčinil a – to se rozumí – věci jím (Kollerem) vybrané
musely okamžitě putovat tam, kde je Koller vzal.
Něco podobného se přihodilo v městečku Brzesko v západní Haliči, kam jsme se
dostali na počátku listopadu 1914. Tam jsem byl ubytován ještě s jinými důstojníky v bytě
okresního soudce, jenž i s rodinou opustil město, když se blížili Rusové, a ponechal celý
svůj byt se vším všudy, jak to tam stálo a leželo, nahodilým hostům tam ubytovaným
k volnému rozhodnutí o tom, co je mé a co je tvé. Měli tam v pokoji na malém stolku
kovovou sošku pěkné práce; nevím, byla li stříbrná nebo snad jen postříbřená. A ta
nedlouho před naším odjezdem zmizela. Kdo se jí – opuštěné – „ujal“, nebylo již zjištěno.
S Kleemannem jsem o tomto nepěkném zjevu mluvil a na nás oba působil trapně. A tak se
za války najdou „ušlechtilí a šlechetní“ lidé, kteří využijí běd jiných lidi, způsobených jim
válkou, k tomu, aby se na jejich útraty obohatili nebo aspoň si ně co z jejich majetku
přisvojili, by to bylo třeba jen něco drobnějšího. Vždyť vím z doslechu, že za války i klavír
byl vhodným lupem pro takového nesvědomitého člověka.
Nedostal jsem se za celou dobu první světové války, pokud jsem byl v poli, ani
jednou do bitevní linie a proto jsem neviděl obrazy lidského vzájemného vraždění, ale i ty
časté a dlouhé transporty raněných, které mi přišly tu a tam na oči, působily skličujícím
dojmem a to, čeho jsem byl jednou svědkem při jízdě drahou, drásalo nervy tak, že
zanechalo dodnes v mé mysli příšerný, nevyhladitelný obraz. Bylo to při ústupu před Rusy.
Jeli jsme za pozdní hodiny nočním vlakem a nedaleko tratě bylo vidět veliký požár.
Plameny vysoko šlehaly k nebi a hustý dým valil se, kam ho vítr nesl. Hořela vesnice. Na
nádraží v neveliké vzdálenosti od hořící vesnice bylo množství venkovského lidu, v tom
mnoho žen s malými dětmi, které buď měly v náručí, nebo je držely kolem sebe. Utíkají
před blížícími se Rusy. Kdekdo z nich má v rukou nebo na zádech ranec, věci to, jež
narychlo sebral pro nejnutnější potřebu. Všecko se tlačí k vagonům, aby se dostali dovnitř,
vlak je však již téměř přeplněn, takže se jen nemnohým z čekajících podaří, aby našli ve
voze přece jen aspoň kousíček místa. V řadách těch, jimž se to již nepodařilo, vzniká nářek
a bědování, do nichž se mísí usedavý pláč dětí. Ve tvářích zklamaných žen se zračí hrůza
a beznadějná zoufalost. A to byla první světová válka, která byla ve srovnání s druhou
světovou válkou – lze říci bez nadsázky – hotovou idylou.
Když jsem si tyto vzpomínky na první světovou válku a ponuré myšlenky s tím
spojené zaznamenával do svého „životopisu“, vzpomněl jsem si na to, co napsal kdysi
dávno římský skladatel veseloher T. Maccius Plautus (žil v letech 254–184 před Kristem).
V jednom takovém svém díle užil slov: „Homo homini lupus.“ (To znamená česky Člověk je
člověku vlkem.) Od té doby uplynulo již hodně mnoho času a z toho člověka–vlka se ještě
nestal „beránek.“ Slavný italský básník Dante Alighieri (žil v letech 1265–1321) napsal
svému příznivci o svém velkém básnickém díle „La divina commedia“ (Božská komedie):
„Finis totius operis est removere viventes in hac vita de statu miseriae et perducere
ad statum felicitatis.“ (Účelem celého díla jest vyvésti žijící na tomto světě ze stavu bědy
a přivésti do stavu blaženosti). Od jeho smrti uplynulo již plných 630 let. Ale co je 630 let?
Přes 2100 let, mizivý to zlomek dlouhých věků, v kterých země nosí lidského tvora, přes
2100 let přešlo přes hlavy lidského pokolení od té doby, kdy T. M. Plautus napsal ona
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slova, a kam dospělo lidstvo? Až k strašným zabijákům nejrůznějších typů, o kterých se
Plautovi jistě ani nikdy nezdálo. Ale co dělat? Člověku nezbývá nic jiného, než opakovat si
myšlenku Quinta Horatia Flacca (žil od r. 65 do r. 8 před Kr.):
„Sperat infestis, metuit secundis alteram sortem bene praeparatum pectus. Non, si
male nunc, et ohm sic erit: quondam cithara tacentem suscitat Musam neque semper
arcum tendit Apollo.“ (Apollo jest římský pohanský bůh slunce a vůdce Mus.)
Ve strastech vždy doufá a v štěstí změny osudu se bojí, kdo v srdci na vše připraven.
A je li zle nyní, vždy tak nebude: i Apollo občas zmlklou Musu lyrou budí a nenapíná stále
jen luk. (Překlad univer. prof. dr. Otokara Jirani ho)
Podávám tu úmyslně těch několik výroků latinsky, maje zato, že máte doma nebo
v rodině absolvovanou gymnasistku a tu to bude asi zajímat.
Říká se v lidu: „Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře.“ V tom je ovšem
nemalá dávka pesimismu. Leč do života potřebuje člověk taky vydatnou porci optimismu
a proto si lid říká: „Nic netrvá na světě věčně,“ a „Po bouřce zastkvěje se slunéčko na nebi
a vrhne na přírodu a pozemšťany své zahřívající paprsky.“ To se velmi hodí do toho
dnešního neklidu a napětí na celém takřka světě. Ovšem pro člověka v tak pokročilém
věku, jako jsem já, naděje na to slunéčko trochu pokulhává. Nelze předvídati, zda se ho
dožije.
Ale nechme raději těchto myšlenek. Vrátím se do doby, kdy jsem byl v Košicích. Bylo
to v létě, myslím, že v roce 1897 v neděli. Po 12. hod. polední sedíme my důstojníci
justiční služby v restauraci u oběda. Právě jsem snědl polévku a objednal si další jídlo,
když se do místnosti vřítí poddůstojník od soudu našeho a hlásí šéfovi, že se na plovárně
událo něco podezřele záhadného. K soudu byla prý o tom právě podána zpráva. Šéf
pohlédne na mne a povídá (ovšem německy): „Tak Veselý, jdi tam a vyšetři, o co jde a co
se tam stalo.“ Nečekám na objednané jídlo a za nedlouho jsem na plovárně. Plovárna byla
v to dopoledne četně navštívena jak od důstojníků, tak i od občanů z města. Když se
přiblížila polední hodina, návštěvníci se postupně z plovárny vytráceli, až tam nebyl nikdo.
Plavčík jde pak od jedné kabiny ke druhé, aby se přesvědčil, zda v nich nebylo něco
zapomenuto, aby to vzal do úschovy. V jedné kabině však shledá úplnou uniformu
nějakého nadporučíka, střevíce, spodní prádlo, čepici, poboční zbraň, zkrátka vše, co ten
důstojník tam zanechal, když šel do vody. Hladina basénu byla úplně tichá, klidná. Plavčík
tyčí prozkoumává basén, ale nenaráží na žádný tuhý předmět ve vodě. V tom jsem právě
přibyl na plovárnu a plavčík mi oznámil to, co jsem právě pověděl. Vybídnu tedy plavčika,
aby tyči zajel pod schůdky vedoucí do basénu. Výsledek není žádný. Ale do basénu vedly
ještě druhé schůdky naproti uhlopříčnou. Jde tam tedy plavčík, tyč ponoří pod ty schůdky
a hle – opětným rejděním tyčí byla odtamtud vylovena mrtvola postrádaného nadporučíka.
Při pitvě mrtvoly se pak shledalo, že příčinou smrti byla srdeční mrtvice. Při tom je
zajímavé, že si nikdo z koupajícího se obecenstva vůbec nepovšiml, co se nadporučíku
přihodilo. Lze to však snadno vysvětlit tím, že voda v basénu byla plováním a jinými živými
pohyby druhých mužů stále v mocném pohybu a tak zanesla mrtvého nadporučíka pod
schůdky.
V roce 1933 zemřel bývalý vynikající tenorista Antonín Vávra, o kterém jsem učinil
kratičkou zmínku v svém předešlém dopisu. Pohřeb se konal na hřbitově na Vyšehradě.
Bylo to v létě a já se ženou jsme si tam na hřbitov z té příčiny zašli. A co mne vede
k tomu, abych se tu o tom blíže zmínil? Je to něco tak nezvykle působivého, na co
nemůžeme zapomenout. Byl to jasný, klidný letní den, kdy se pohřeb konal. Nad
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Vyšehradem klenula se čistá modrá obloha, bylo, řekl bych, posvátné ticho, ani lístek na
stromech nezašelestil. Když utichly církevní obřady, spouštějí tělo Antonína Vávry do
posledního, věčného útulku. A tu na jedné z větví stromu sklánějících se nad otevřeným
hrobem usedne pěnkavička a spustí svou milou písničku, kterou neúnavně opakuje. Dojem
z toho byl na nás a zřejmě i na četné přítomné účastníky pohřbu mocný. Jaký to krásný
doprovod pěvce na jeho cestě do věčnosti.
Na konec ještě drobný idylický obrázek. Za jedné návštěvy u své tety v Houštce zašel
jsem si jednou dále do vnitř tamních lesů a položil jsem se tam pod strom do trávy. Brzy
jsem usnul. Bylo to odpoledne. Jak dlouho jsem spal, nevím. Probudiv se vidím před sebou
asi na vzdálenost 8–10 kroků mladou srnku. Stojí obrácena ke mně a ani sebou nehýbe,
jakoby mě pozorovala. Nehnu ani brvou, abych ji nevyplašil. Trvá to však jen několik vteřin
a to milé zvířátko náhle se vzchopí a dá se do běhu. V nedaleké houštině mi zmizí s očí.
V otázce těch dvou kněží Ptáčků jsem se obrátil taky farní úřad ve Svémyslicích
a 1. června t. r. jsem dostal od tamního pana administrátora odpověď. Ta zni: „Dp. Josef
Ptáček byl investován na zdejší faru dne 3. ledna 1916. Od 27. září 1903 byl
administrátorem v Přerově na Labi a od 15. února 1904 farářem tamtéž až do 3. ledna
1916, kdy přišel sem, jak jsem zjistil dotazem u farního úřadu v Přerově na Labi. Podle
těchto údajů vychází na jevo, že Josef Ptáček rodem z Lojovic n e n í totožný s Josefem
Ptáčkem, který byl kolem roku 1915 kaplanem v Hostivici.“
Kdy mi bude možné a kdy se k tomu odhodlám, podívat se do Hostivice, nemohu tou
dobou ještě určitě říci, zvláště taky proto, že musím se ohlížet na disposice Svolinských,
kdy jim to bude možné, aby mě tam doprovodili. Mám taky na mysli, co jste mi před
časem napsal, že budete mít od 20. června do 20. července t. r. dovolenou a tak v té době
nebudete asi v Hostivici. V tomto měsíci – jak se zdá – asi do Hostivice nepojedu. A tak by
nezbylo nic jiného, než s tím počítat až do konce července nebo do srpna.
Pozdravuji Vás všechny srdečně.
Fr. Veselý
Dokončeno 3. června 1951.
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Dopis z 20. srpna 1951
V Praze 20. srpna 1951
Milý pane Nerade,
když jsem Vám psal svůj poslední – trochu ovšem stručný – dopis, opomenul jsem jednak
poděkovati Vám i p. říd. učiteli Saifrtovi za poslané mi historické zápisky o čp. 21 a 22
v Hostivici, jednak taky Vám je vrátit. Poslal jste mi to, jak píšete, k nahlédnuti a proto
Vám to zase vracím, neboť ty výpisky se týkají Vašeho majetku a tedy náleží do Vašeho
rodinného „archivu“. Mě obsah těch zápisků opravdu velice zajímal. Vždyť se při pročítání
jich v mé mysli přímo rojily vzpomínky na má dětská léta, která jsem až do roku 1874
v Hostivici prožil jako chlapec až do svého skoro jedenáctého roku věku svého. Vidím –
řekl bych – skoro živě ještě figuru pana Josefa Šmída,35 a pamatuji se dobře ještě z těchto
let, že byl v obci všeobecně nazýván „Vysoký Jalovec“. V zápiskách je taky zmínka o
obchodníku Ad. Novákovi, že obchodoval s obilím. A to mi připomíná, – jak jsem
v tehdejších mladých letech slýchal – že Novák přijímal potajmu i tak zv. „tchoře“ (nebo
jak se to v lidu vyslovovalo: „schoře“), které tu a tam některý mladík ze sýpky rodičů
odnesl. – Dobře se taky pamatuji na četnického strážmistra Mareše a na učitele
Procházku36 a stejně tak na všechny tři dcery hostinského Kapalína.37 Když jsem byl ještě
doma u rodičů, stála tam, kde máte své přízemní obývací stavení, ještě stodola p. Šmída –
Vysokého Jalovce.
V minulých dnech prý – jak mi řekl zeť Svolinský – bylo v radiu z Anglie hlášeno, že
tam se jim podařilo nalézt prý velice účinný prostředek léčivý proti rheumatismu. Zatím prý
se snaží nalézt způsob výroby tohoto prostředku ve velkém, aby ho bylo možno používat
k léčbě všeobecně. A tu jsem si vzpomněl na Vaši paní manželku, o které jste mi psal, že
mnoho trpí tímto neduhem. Jen ať tedy ten anglický vynález je skutečností a brzy se
dostane až k nám, aby Vaše paní manželka byla zbavena té trýzně.
Buďte zdrávi.
Fr. Veselý

35

36

37

Jak již bylo uvedeno výše, v parcelním protokolu z roku 1876 je jako majitel domu čp. 21 Václav Šmíd,
nikoliv Josef
František Procházka nastoupil do hostivické obecné školy 28. února 1878 jako definitivní učitel, ale již
31. srpna 1878 přešel na místo zatímního řídícího učitele v Lidicích. V hostivické školní kronice není
zmíněn jeho návrat, ale v tiskem vydaném zemském soupisu učitelů z roku 1884 je zařazen jako učitel
hostivické školy
Hostinskému Kapalínovi patřil hostinec čp. 22, podrobněji v poznámce k dopisu z 5. května 1951
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Dopis z 21. prosince 1951
V Praze 21. prosince 1951
Milý pane Nerade,
do potěšení z Vašeho milého dopisu zasáhl ovšem rmut nad slovy, kterými jste vylíčil
zdravotní stav jak svůj, tak i Vaší paní manželky. Za přání Vám všem my všichni srdečně
děkujeme. Že Vám my pro nový rok 1952 přejeme především návrat pevného zdraví, ale
taky klid za dnešních poměrů na celém světě, nemusím zvláště zdůrazňovat. Nemám
naprosto nic proti tomu, že jste mé „paměti“ dal přečíst ještě někomu jinému, než se stalo
již dříve. Vždyť tam není nic, co by překáželo tomu, aby si to bez závady a bez nevýhody
pro mne mohl přelouskat kdokoli, koho to bude zajímat. Je to jen obrázek v povšechných
rysech chlapce z chudobné rodiny, jak se sám svou úsilnou prací, ale taky – což nelze
přehlédnout – často za výpomoci dobrých lidí dopracoval na konec k slušnému postavení
společenskému. Na paní Bartošovou se velice dobře pamatuji. Ona pocházela z rodiny
Stádníků (mezi lidem se obyčejně neříkalo jinak než u „Frejšků“)38 a provdala se za syna
rolníka Bartoše, jehož statek, bývalý ovšem‚39 leží právě vedle domku, ve kterém jsem já
před bez mála 88 lety poprvé spatřil světlo světa. A to mi připomíná taky Bartošovic
dědečka z mých dětských let, který odcházeje ze statku a jda kolem toho domku házíval
nám dětem kůrky z chleba, které – nemaje zubů – nemohl sám jíst. Tehdy ovšem byl
prostor před tím domkem úplně volný, nebyl ještě zdí ohražen. Pamatuji se taky dobře na
osud, který paní Bartošovou postihl tím, že se její muž od ní a rodiny odloučil a odešel do
Ameriky. Paní Bartošová bydlela „Na vršku“40 blízko statku tehdy a snad ještě dnes
v majetku rodiny Šafaříků.41 V tomto jejím domku bydlela má dobrá maminka a má sestra
Anna. Bylo to v době, kdy můj otec již nežil. Nevýhoda toho byla v tom, že právě pod okny
bytu byl na dosti malém dvorku ... hnůj. Ze svého křestního listu vidím, že kmotrou při
mém křtu byla Marie Bartošová; kmotrem byl Josef Čermák, rolník v Hostivici (říkali tam
obecně lidé ve vsi „U Šoušů“, to jest tak zvaná „hořejší hospoda“).42
Tak tedy bude mít Hostivice k dosavadním třem rybníkům a k těm dvěma rybníčkům
na návsi ještě nové tři rybníky. – Fotografické snímky z naší poslední návštěvy v Hostivici
nejsou ještě hotovy. Má to na starosti jeden známý pán Svolinského a ten pro jiná
zaměstnání dosud s tím není hotov.
Pozdravujeme Vás všechny a rádi uvítáme Vás u nás v Praze.
Fr. Veselý
Paní Bartošová měla taky dceru a ta se provdala za holiče, který se v Hostivici usadil.43

38
39
40

41
42

43

Rolník na Husově nám. čp. 9
Čsl. armády čp. 25
Podle parcelního protokolu stabilního katastru z roku 1876 se změnami do roku 1895 patřil před rokem
1895 Antonu Bartošovi dům Na Vršku čp. 34
K Nádraží čp. 58
Čsl. armády čp. 1. Majitelem tohoto domu byl podle parcelního protokolu nejméně v letech 1876 až
1895 František Čermák
Holič Antonín Šprunk
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Dopis z 2. dubna 1952
V Praze 2. dubna 1952
Milý pane Nerade,
řekl bych, že mne Váš poslední dopis z 26. března t. r. potěšil, kdyby nebylo toho, co
v něm se týká zdravotních i jiných poměrů u Vás. Věru, jak sám podotýkáte, aspoň to
zdraví kdyby bylo podle přání a zvláště taky, kdyby byl duševní klid; ten by nepopíratelně
mocně přispěl k tělesné pohodě. Mohu si dobře představit, jaký to byl asi shon v okolí
hořící stodoly u Šafaříků a za takového počasí, jaké bylo 2. ledna, v den požáru.44 Nebyla
tedy ani Hostivice ušetřena od nakažlivých nemocí. Ta žloutenka má být velice úmorná
a zdlouhavá. Dříve jsme o něčem takovém nic nevěděli. Je to tedy taky jeden z požitků
nové doby.
Já v Hostivici znám již jen Vás a Vaši rodinu a pak pana Josefa Kostříže, kostelníka,
který je tak hodný a pečuje o udržování v dobrém stavu hrobu mé nezapomenutelné
maminky na starém hřbitově. Není taky divu, že již jinak nikoho v Hostivici neznám; vždyť
je tomu již 78 let, kdy jsem z Hostivice odešel do Prahy a tam se již jen občas a na krátko
vracel, abych se viděl se členy naší rodiny, pokud byli ještě naživu. Nesmím ovšem
zapomenout taky pana říd. učitele Saifrta, s kterým jsem přišel do osobního styku.
Trafikanta pana Tureckého neznám, pamatuji se však velmi dobře, že jsem v Hostivici
chodil do školy s chlapcem Tureckým ze Sobína. To byl tedy asi otec trafikanta p. Turec
kého. A tu si vzpomínám, že v té době, kdy jsem byl studentem – mladíkem, měli
u Tureckých v Sobíně dcerušku – myslím, že se jmenovala Anna – děvče to velmi hezké.
A jen tak z doslechu – co je na tom pravdy, nevím, si vzpomínám, že se tehdy povídalo, že
se o to děvče zajímal Karel Pulkrábek, syn advokáta JUDr. Pulkrábka, který měl ve
Vokovicích velkostatek. Já jsem tuto rodinu dobře znal; jejich syn Rudolf byl mým spolu
žákem na gymnasiu. Byl jsem taky asi v roce 1880 nebo 1881 u nich ve Vokovicích na
jejich pozvání dva dny hostem.
[…]
Vaše zmínka o panu Bartošovi v posledním Vašem dopisu mi připomíná to, co jste mi
psal mimo jiné v svém dopisu z 17. XII. 1951. Tam jste se zmínil o slovech pana Bartoše,
že jeho matka byla mi kmotrou při křtu. V tom se však pan Bartoš zřejmě mýlí. Já jsem již
v předešlém svém dopisu Vám v době vánoční poslaném pověděl, že kmotrou při mém
křtu byla paní Marie Bartošová. Když jsem ještě jako chlapec byl v Hostivici u svých rodičů,
měl rolník Stádník – jinak obecně zvaný Frejšek – dvě dcery a ty se jmenovaly – myslím,
že se v tom nikterak nemýlím – ta starší Magdalena (Majdalena) a ta mladší Alžběta. Byly
ovšem, když já jsem byl ještě kluk, již odrostlejší. Ta starší se provdala za selského synka
z vesnice, na kterou se již nepamatuji. Jmenoval se Chlupatý; jeho křestní jméno jsem
zapomněl. Ten však velmi brzy potom – snad již za dva nebo tři roky zemřel a vdova se
pak provdala za jeho bratra Josefa Chlupatého, kterého jste již i taky Vy poznal.45 Ta
44

45

Stodola o dvou mlatech a kůlna na stroje ve statku Čsl. armády čp. 20 vyhořely následkem
elektrického zkratu při řezání krmné slámy. Přesto majitele statku Františka Šafaříka vyšetřovala Státní
bezpečnost s obviněním z úmyslného založení požáru, aby narušil socialistické zemědělství (Štětka A.:
Selská historie aneb zemědělství v Hostivici, str. 163–164, Hostivice, 2007)
Josef Chlupatý později hospodařil na statku Husovo nám. čp. 9 a v letech 1888–1892 byl hostivickým
starostou
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mladší si vzala syna rolníka Bartoše v Hostivici, – myslím, že se jmenoval Josef –, který
ovšem po letech ji opustil a zmizel – prý beze stopy – v Americe. To byli tedy rodiče pana
Bartoše, o kterém jste se zmínil. Je li to správné, že pan Bartoš je nyní asi 75 roků stár,
pak jsem měl já, když on poprve spatřil světlo světa, již asi 13 let a byl jsem již třetí rok
v Praze. Již z toho je vidět, že v době, kdy já jsem se narodil, byla matka pana Bartoše
ještě svobodná. Mou kmotrou byla ve skutečnosti matka Bartoše, který odešel do Ameriky,
tedy babička pana Bartoše, o kterém je tu řeč. Ostatně nebude od místa připomenout, že
– aspoň podle mých pozorováni – nebylo zvykem, aby si lidé ke křtu svého potomka brali
za kmotra nebo kmotru nějakého mladíka nebo nějaké – třeba již na vdávání – děvče.
A když už jsem se tak rozepsal o rodu Bartošů v Hostivici, dodám ještě, že ten
stařeček Bartošů, který nám dětem házíval kurky od chleba, byl dědeček Bartoše, který
odešel do Ameriky, tedy to byl pradědeček pana Bartoše nyní ještě žijícího.
V těchto dnech jsme mluvili s dcerou o tom, že budeme hledět, jakmile to dovolí
počasí a ovšem i jejich zaměstnání, které na ně činí hojné požadavky, zajet si zase do
Hostivice. Snad k tomu letos dojde přece jen trochu dříve než loni.
Na konec malou vzpomínku z mých chlapeckých let, která se pojí na dcerky pana
Stádníka – Frejška. Bylo to v době žní. Má maminka byla někde na poli, kde sbírala klásky.
V blízkosti bylo pole Frejškovic‚ kde ty dcerky vázaly pšenici. Asi nebylo počasí právě dosti
spolehlivé a proto ty dcerky spěchaly, aby byly brzy s vázáním hotovy. A tu zavolaly mou
maminku, aby jim při tom pomohla. Tak se taky stalo a potom jedna z těch děvčat
v odměnu za práci dala mé mamince několik hrstí pšenice svázaných do snopku. Když to
maminka přinesla domů, nechtěl jí tatínek věřit, že to dostala, a naléhal na to, aby to
maminka zanesla opět tam, kde to vzala. Teprve když si maminka přivedla tu Frejškovic
dcerku a ta před tatínkem potvrdila, že snopek dala mamince za vykonanou pomoc,
tatínek se uspokojil.
Buďte všichni zdrávi.
Fr. Veselý
Již jsem chtěl ten dopis zalepit a odeslat, ale tu, jak již to tak bývá, když se mé myšlenky
obrátí na Hostivici, mé vzpomínky na ni tímto dopisem opětně rozvířené pracovaly dále
a tak Vám ještě něco napíši, maje za to, že to nebude daleko od Vašeho zájmu. – Pan
Bartoš – ještě v Hostivici žijící – měl taky sestru, která chudák, nevím již, jakým úrazem
k tomu přišla, byla na jednu nohu chromá, takže se pohybovala o berlích. Pamatuji se na
ni ještě z roku 1893, kdy chodila k mé sestře Anně se učit šití. Tehdy maminka a sestra
bydlely v domku Kapalína „Na strouze“.46 Ale to děvče v dosti mladém věku zemřelo. –
Bartoš, který odešel do Ameriky, měl sestru – myslím, že se jmenovala Anna. Ta se
provdala za učitele tehdy v Hostivici působícího Františka Šimka, který přešel jako řídící
učitel do Únětic.47

46

47

Snad jde o dům čp. 42 v Potoční ulici, který podle obnoveného parcelního protokolu stabilního
katastru z roku 1876 patřil Františku Kapalínovi a později Antonínu a Marii Kapalínovým
Podle hostivické školní kroniky se František Šimek narodil roku 1845 u Českého Brodu. Od 1. září 1868
působil v hostivické obecné škole jako podučitel a od roku 1871, po složení zkoušek učitelské
způsobilosti, jako učitel. Po smrti řídícího učitele Jana Tůmy se stal od 19. června 1874 na tři roky
zatímním řídícím učitelem a od 1. září 1877 nastoupil jako řídící učitel v Úněticích. Anna Bartošová
provdaná Šimková později prodávala parcely v okolí nynější Žižkovy ulice na stavbu rodinných domů
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Nedaleko od cihelny v Hostivici, tam, kudy vede pěšina k Jenečku, byla za mých
chlapeckých let větší vodní kaluž (řekněme třeba malý rybníček), podlouhlá, v níž voda
byla pravidelně kalná, neboť půda pod ní a kolem ní je jílovitá.48 Zda ta kalužina ještě
existuje, nevím. A v této kalužině se v dotčené době utopilo děvčátko asi dvou nebo
tříleté. Pohrávalo si tam okolo, nějakou nehodou spadlo do vody a – protože nebylo na
blízku človíčka – ve vodě zahynulo. Já jako ministrant byl jsem na jejím pohřbu. Bylo to,
pokud se pamatuji, dítě nějaké rodiny, která bydlela v domku stojícím hned u železničního
podjezdu naproti mlýnu.
V době vánoční asi v roku 1882 byl jsem v Hostivici u maminky a jednoho dne jsem
si vyšel na procházku na Břve a k tamnímu rybníku. Byl pěkný, mrazivý den, rybník byl
zamrzlý a tak mládež toho používala ke klouzačkám nebo i ke bruslení. Přišel jsem do
blízkosti rybníku právě v okamžiku, kdy tam na pobřeží byl nějaký ruch, a co se stalo? Na
tom rybníku bruslil učitel z Hostivice – jméno jeho jsem již zapomněl –, dostal se však při
tom na ledě na místo, kde byl asi proud vody a tím byl tam led příliš slabý, aby udržel
člověka dospělého. Zkrátka ten učitel se tam probořil a nic mu nepomohlo, že se chytal
ledu, neboť ten se mu v rukou ulamoval; nic nepomohlo, že se lidé snažili o záchranu
pomocí prken, které mu přistrkovali, aby se na nich mohl zachytit; na konec vytáhli z vody
již jen jeho ztuhlou mrtvolu. A jak se tehdy povídalo, byl ten chudák tehdy právě
zasnouben. Jeho nevěsta přišla mu na pohřeb.49
Když jsem byl ještě doma u rodičů, žil v Hostivici nějaký občan, jmenoval se Soukup.
Ten si postavil pro sebe a pro rodinu – jak byla velká, si nepamatuji – zcela primitivním
způsobem z prken a hlíny malou chajdu. Stála na levé straně silnice, když se jde od
Hostivice k Jenči, a to těsně vedle silnice v tak zvaném příkopu a v místech takřka naproti
místu, kde odbočuje pěší cesta – nikoli tedy silnice do Jenečka.50 Ta chajda byla malá
a dodnes se tomu při vzpomínce divím, jak tam ti lidé mohli žít. Nebude dnes zřejmě po ní
již ani stopa. Čím se ten člověk živil, to již vypadlo z mé paměti. Mohlo to být tak asi na
počátku osmdesátých let předešlého století, šel jsem jednou od Stavovského divadla
Rytířskou ulicí v Praze a tu vidím u domu, kde nyní stojí dům Pražské městské spořitelny,
zástup lidi a, když se přiblížím, spatřím uprostřed nich člověka stiženého prudkým chrlením
krve. Poznal jsem v něm ihned Soukupa z Hostivice. Za podpory těch lidí a mé byl Soukup
zatím zaveden či spíše zavlečen do chodby toho domu, kam byla volána záchranná stanice
a lékařská pomoc. Netrvalo to však dlouho a Soukup tam opustil tento svět navždy.
Náhoda, že jsem tam byl přítomen, posloužila k tomu, že se policie, která se tam dostavila,
dozvěděla, kdo ten nebožtík je a odkud pochází. A tu si vzpomínám – a myslím, že se
nemýlím –, že Soukup si v té chajdě zavedl jakýsi obchůdek, kde hlavně povozníci (či, jak
se tehdy obecně říkalo: „formani“, jichž tenkrát po té silnici jezdívalo hojně) mohli dostat
nějaký ten zákusek („buřta“ apod.) a k tomu nějakou tu „štamprli“ kořalečky.

48
49

50

Na Jenečském potoce u bývalého mlýna
Podle hostivické školní kroniky se pod ledem Břevského rybníka utopil 3. ledna 1884 zatímní podučitel
Karel Kasalický
Umístění tohoto domku není zřejmé
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V mých vzpomínkách zůstává trvale obraz staré paňmámy Kubrovic; to byla matka
Františka Kubra, který pak po ní na tom statku hospodařil a kterého jste již i Vy taky
poznal. Já jsem Vám již před delším časem o té paňmámě psal. Ona byla vlastně – ovšem
zcela bezděčně – původkyní mého dalšího běhu života. O tom se tu tedy nebudu více šířit.
Na Břvech byl za mých dětských let rolník Kozák.51 To byl jeden ze zákazníků mého
otce. Jednou k velikonocům vybídla selka Kozáková tatínka, aby k nim poslal některé ze
svých dětí na „pomlázku“. Byl jsem tam tedy tehdy poslán se sestrou Annou a tu nás
paňmáma Kozáková obdarovala třemi velikonočními pletenci, několika vařenými a pomalo
vanými vajíčky a … prosím: celým staženým mladým skopcem. Půjčila nám k tomu nůšku,
abychom to mohli donést domů do Hostivice. Lze si představit, jaké to bylo tenkrát doma
překvapení, když spatřili tuto hojnou pomlázku.
[…]
Mám jen stále přání, aby konečně nastalo lepší počasí a zasvítilo nám dědečkům již
doopravdy hřejivé slunéčko, abychom své staré údy mohli pod ním náležitě prohřát.
Ještě jednou Vám všem všecko dobré.
Fr. Veselý

51

V podkladech se žádný břevský sedlák Kozák (nejen) ve druhé polovině 19. století neobjevuje. Statek
čp. 1 patřil rodu Novotných, na statku čp. 2 hospodařili Šimáčkovi. Statek čp. 9 koupil v roce 1863
Josef Novotný, čímž byl připojen k čp. 1

