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Ohlas od Nežárky, týdeník pro poučení a zábavu, pro zájmy obecné, 

společenské a politické, je jedním z nejdéle vycházejících týdeníků na českém 

území. Vycházel v Jindřichově Hradci nepřetržitě 71 let (1871-1942). Myšlenka 

na založení česky psaného časopisu pochází z jindřichohradecké obrozenecké 

rodiny Landfrasů, které se nápad po několika neúspěšných pokusech podařilo 

také uskutečnit. Landfrasova rodina dohlížela na Ohlas od Nežárky po několik 

generací, v posledních letech vycházení týdeníku měl Landfrasovu tiskárnu v 

nájmu František Pfauser.

Vzhledem k době založení týdeníku a k obrozeneckým snahám 

zakladatelské rodiny se dá snadno odvodit silně národní charakter periodika.

Během vycházení Ohlasu od Nežárky se několikrát změnil politický 

režim. Ohlas vycházel v rakousko-uherské monarchii, v Československu a v 

Protektorátu Čechy a Morava. Cílem této práce je porovnat, zda a jak se 

obsah týdeníku v jednotlivých politických etapách měnil. Nejzajímavějším 

aspektem k pozorování je vzhledem k zeměpisné poloze Jindřichova Hradce 

česko-německá otázka (Jindřichův Hradec se vždy nacházel v blízkosti zemské 

hranice, v období protektorátu byl českým ostrovem obklopeným německým 

územím).

Ohlasem od Nežárky se doposud zabýval Jan Muk, který kromě 

monografie o Aloisů Landfrasovi1 publikoval studii Sedmdesát let Ohlasu od 

Nežárky2. Štěpánka Běhalová uveřejnila v roce 1997 v Jindřichohradeckých 

inzertních novinách seriál U Landfrasů3. Je také autorkou katalogu k výstavě 

200 let Landfrasovy tiskárny 1797-1997.4 Historik František Tischer publikoval 

dva soupisy nejdůležitějších článků v Ohlase od Nežárky5. Z předešlého výčtu 

vyplývá, že se žádný z autorů nezabýval samotným obsahem týdeníku, 

pomineme-li přehledové soupisy F. Tischera. Předmětem zkoumání byl 

doposud zejména Landfrasův tiskárenský závod, příp. osobnost Aloise

1 Muk, Jan. Alois Landfras. Probuzenecký knihtiskař a starosta. Nákladem a tiskem knihtiskárny 
A. Landfras Syn, náj. Fr. Pfauser, J. Hradec, 1947.
2 Muk, Jan, 70 let Ohlasu od Nežárky. Zvláštní otisk z OON. J. Hradec 1941.
3 Běhalová, Štěpánka, U Landfrasů. Jindřichohradecké inzertní noviny, 1997, č. 2 -  12.
4 Běhalová, Štěpánka. 200 let Landfrasovy tiskárny 1797-1997. Katalog k výstavě. Okresní 
muzeum v J. Hradci. J. Hradec 1997.
5 Tischer, František, ml., Seznam důležit. článků v týdeníku Ohlas od Nežárky otištěných 1873 -  
1895. J. Hradec, 1896. Tischer, František, ml., Seznam článků v týdeníku Ohlas od Nežárky v I. 
1896 -  1905 uveřejněných. J. Hradec, 1906.



Landfrase. To, že se tématem doposud nikdo nezabýval, bylo hlavním 

důvodem pro jeho zvolení. Práce by měla doplnit „mozaiku“ vědeckých 

poznatků o minulosti Jindřichova Hradce.
Jak je uvedeno v předložené tezi, měla by práce porovnávat, zda se s 

jednotlivými politickými etapami měnil (příp. jak) katolický postoj vydavatelské 

rodiny. Během vytváření podrobné rešerše se ovšem ukázalo, že tento jev 

nelze zkoumat v rámci obsahu Ohlasu od Nežárky, ale spíše na základě 

rodinných dokumentů Landfrasovy rodiny apod. Landfrasovi byli nepochybně 

rodinou katolickou, na obsahu týdeníku se tato skutečnost však neprojevila tak 

výrazně, jak bylo původně předpokládáno. Nepřehlédnutelnou zato byla česko- 

německá otázka, která téma katolictví svou zajímavostí plnohodnotně 

nahradila.

Proti původním předpokladům rovněž nebylo podrobně zpracováno téma 

vztahu týdeníků Štítný a Ohlas od Nežárky. Důvodem byla doba vycházení 

Štítného (několik let na poč. 20. století), která neodpovídala konceptu zkoumání 

obsahu Ohlasu od Nežárky pouze v letech, kdy byli odpovědnými redaktory 

Ohlasu členové a členky Landfrasovy rodiny (viz Metodika).



Práce porovnává obsah týdeníku Ohlas od Nežárky ve třech historických 

obdobích -  v Rakousku-Uhersku, Československu a Protektorátu Čechy- 

Morava. Protože týdeník vycházel déle než sedmdesát let, a zahrnuje tedy více 

než 3 500 vydání, nelze zkoumat všechny exempláře najednou. Bylo nutné 

zvolit kratší časové úseky. Klíčem pro toto rozdělení se stalo střídání 

odpovědných redaktorů během vycházení týdeníku. Pro práci byla vybrána 

období, během nichž redakci vedli členové a členky vydavatelské rodiny 

Landfrasů. V každé ze tří historických etap se skutečně zástupce vydavatelské 

rodiny ve vedení redakce objevil. Konkrétně se práce zabývá těmito ročníky:

1. Rakousko-Uhersko - Vilém Antonín Landfras: 1881 -1885

2. Československo - Vilém Bohumil Landfras: 1918-1920

3. Protektorát Čechy-Morava - Marie Landfrasová: 1939

Práce vznikla na základě logické abstraktní metody.

Primárním pramenem pro práci byla jednotlivá vydání Ohlasu od 

Nežárky. Kompletní sbírka je díky iniciativě Muzea Jindřichohradecká přístupná 

v digitalizované podobě v Národní knihovně v Praze. Dalšími prameny pak byly 

odborné publikace a periodika uvedené na konci práce.

V případě citací z Ohlasu od Nežárky, příp. z jiných pramenů staršího 

data bylo plně zachováno originální znění textu. Byl převzat původní pravopis 

(např. u vlastních jmen po předložce používáno malé písmeno -  hostinec U 

hnědého jelena apod.), byly také převzaty případné tiskové chyby.



Politická situace v Jindřichově Hradci v době vycházení Ohlasu od 

Nežárky

Jeden z nejdéle úřadujících starostů Jindřichova Hradce, Václav Naxera 

(1835-1908)6, byl poprvé (jednohlasně) zvolen koncem roku 1882.7 Starostou 

byl zvolen ještě čtyřikrát: vletech 1894, 1900, 1903 a 1908. Společně se 

zastupitelstvem vedl politiku „v českém zájmu". V roce 1896 jindřichohradecká 

radnice např. protestovala proti budování „německého uzavřeného území“ 

uvnitř Království českého8, v roce 1898 zasílala blahopřání k osmdesátinám 

Františku Ladislavu Riegrovi9 a o rok později protestovali „zástupci české 

samosprávy proti vládě hr. Claryho, jež zrušila Badeniova jazyková nařízení."10

Po smrti Václava Naxery nastoupil do vedení radnice zemský poslanec 

Karel Mert.11 Byl starostou rovněž po několik volebních období, úřad zastupoval 

i v období 1. světové války. (V roce 1914 promlouval na náměstí 

k jindřichohradecké posádce odcházející do války. Ve svém projevu ji 

pojmenoval jako „zdatné pluky české, bohužel odcházející „v cizích službách" 

proti slovanským bratrům."12)

V říjnu 1918 vznikla Národní rada, která převzala vládu nad městem. 

Jejím předsedou se stal Tomáš Vladimír Sládek13, známý Jindřichohradečan 

aktivně činný v mnoha spolcích (Sokol, Národní jednota pošumavská).

V prvních československých obecních volbách, které se konaly 15. 

června 1919, zvítězila v Jindřichově Hradci Československá národní 

demokracie. Následovaly ji Československá strana socialistická a pokroková, 

Československá strana sociálně demokratická a Československá strana lidová.

6 Funkce starosty Jindřichova Hradce nebyla jedinou politickou funkcí Václava Naxery. V roce 
1883 se stal poslancem zemského sněmu, v roce1898 poslancem říšské rady.
7 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch derStadt Neuhaus), 1882-1928. S. 219.
8 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch derStadt Neuhaus), 1882-1928. S. 389.
9 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 391.
10 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 392.
11 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 406.
12 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 414.
13 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 427.



Nejméně hlasů získala Skupina obecních poplatníků.14 Starostou se stal 

republikánský kandidát Jan Chýna.15

V roce 1920 se v městském zastupitelstvu projevovalo napětí mezi 

zástupci Československé strany národně demokratické a republikánským 

starostou Chýnou. Počátkem května dokonce došlo k přerušení zasedání 

zastupitelstva „pro napjetí mezi zástup, strany Nár. demokr. a starostou 

Chýnou, pro jeho výroky o táboru lidu pronesené.1*16 V červenci 1920 Jan Chýna 

rezignoval, na jeho místo byl zvolen republikán Otomar Bistřický. 

Protikandidátem byl Tomáš Vladimír Sládek.17

V září 1922 odvolala „org. čs. socialistů své zástupce ze všech funkcí 

obecních, ježto považují práci s ostatními stranami za nemožnou."18

V prosinci 1922 bylo okresní správou politickou rozpuštěno městské 

zastupitelstvo. Na jeho místo byla jmenována Obecní správní komise v čele 

s Tomášem Vladimírem Sládkem.19

V roce 1923 zasáhla Jindřichův Hradec pozemková reforma20, ve 

stejném roce (4. března) byl zvolen starostou Jan Tesař.21

V polovině července 1925 navštívili J. Hradec u příležitosti Krajinské 

výstavy prezident Tomáš Garrigue Masaryk a ministerský předseda Jan 

Švehla.22

V roce 1926 došlo podruhé k rozpuštění městského zastupitelstva, 

tentokrát výnosem zemské správy politické v Praze. Opět byla jmenována 

obecní správní komise v čele s předsedou Tomášem Vladimírem Sládkem.23

Při obecních volbách v prosinci 1926 zvítězila Čs. strana sociálně 

demokratická (8 mandátů), Československá národní demokracie získala 7 

mandátů, Československá strana lidová 6 mandátů, Československá strana 

živnostenská 6 mandátů, Čs. strana národně socialistická 4 mandáty,

14 Ohlas od Nežárky, č. 26/IL, 20. června 1919. S. 2.
15 Ohlas od Nežárky, č. 28/IL, 4. července 1919. S. 2-3.
16 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 436.
17 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 437.
18 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 443.
19 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 443.
20 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 444.
21 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 445.
22 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 479.
23 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 502.



Komunistická strana 1 mandát, Republikánská strana zemědělského a 

malorolnického lidu 2 mandáty a Strana práce 2 mandáty.24

V roce 1927 byl starostou zvolen Antonín Brož, zástupce živnostníků.25

Další volby do zastupitelstva proběhly v Jindřichově Hradci v roce 1930. 

V rámci volební kampaně vyzvala na stránkách Ohlasu od Nežárky Národní 

obec fašistická své příznivce, aby volili kandidátku Strany národně 

demokratické, „začež ta při volbách do obecních komisí zvolila i některé členy 

Fašistické obce.“26 Ve volbách získala nejvíce hlasů Čs. strana sociálně 

demokratická (11 mandátů), následovaly ji Československá strana národně 

demokratická (6 mandátů), Československá strana živnostenská (6 mandátů), 

Československá strana lidová (6 mandátů), Československá strana národně 

socialistická (5 mandátů) a Republikánská strana zemědělského a 

malorolnického lidu (2 mandáty). Starostou byl opět zvolen Antonín Brož.27

V květnu 1934 navštívil Jindřichův Hradec Edvard Beneš.28

Večer 11. března 1938 se rádiem roznesla po Jindřichově Hradci zpráva 

o vstupu německých vojsk do Rakouska. „Občanstvo zachovalo úplný klid, šířily 

se druhý den jen pověsti o nočním přeletu německých letadel přes Hradec,“ 

zaznamenal jindřichohradecký kronikář.29

V květnu 1938 proběhly volby do zastupitelstva. Spojené strany (Čsl. 

živnost, obchodní středostavovská, Národní sjednocení, Čsl. strana lidová a 

republikánská) získaly 16 mandátů, soc. demokraté 12 mandátů, nár. socialisté 

6 mandátů, komunisté 1 mandát a německá strana Deutsche 

Wahlgemeinschaft 1 mandát.30 Starostou byl zvolen sociální demokrat Ladislav 

Stehna (ve volbě mu pomohly hlasy sociálních demokratů, národ, socialistů, 

komunistů a jednoho zastupitele za Deutsche Wahlgemeinschaft).31

Ve dnech 7.-10. října 1938 byl obsazen novobystřický okres německou 

armádou. Dne 10. října dokončila německá armáda okupaci odstouplé části

24 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 504.
25 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 509.
26 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 43.
27 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 45.
28 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 155.
29 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 181.
30 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 184.
31 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 190.



okresu „a tu postoupila na mnoha místech přes platnou katastrální hranici obce. 

(...) Na vídeňské silnici proti Otínu a Pěnné prohlásili Němci za platnou hranici 

Otínský potok, obsadili Jiráskovo předměstí a Hermanovu továrnu (...), před ní 

za zvuků trubačských fanfar vztyčili německou vlajku a nápis „Deutsches 

Reich", české orientační tabule povaleny, proti městu namířeny kulomety."32

V listopadu 1938 došlo k vytvoření strany Národní jednoty z dosavadních 

stran republikánské, národně socialistické, živnostensko-obchodní 

středostavovské, lidové a z Národního sjednocení a Národní ligy. Strana 

sociálně demokratická se již dříve rozhodla změnit se v Národní stranu práce, 

straně komunistické pak byla už 20. října zastavena činnost a 27. prosince byla 

rozpuštěna. Sociálnědemokratický starosta Stehna rezignoval 22. prosince 

1938.33 Na jeho místo byl zvolen lékárník Vilém Rósch.34

V roce 1939 vzniklo Národní souručenství a jeho okresním vedoucím se stal 

historik Jan Muk. Proti Národnímu souručenství se stavěli fašisté (30 členů, vedl 

je pletař Stejskal) a Vlajka (vedl ji obchodník Jan Zahajský).35

V den vypuknutí druhé světové války byl zatčen starosta Rósch a další 

jindřichohradečtí politici. Byli odvezeni do Buchenwaldu. Vilém Rósch 

v Buchenwaldu zahynul při náletu v roce 1944.36 Na místo starosty byl dosazen 

František Cách, Němec (původem ze Znojma) žijící v Jindřichově Hradci již 

třináct let. Počátkem října byly české úřední nápisy nahrazeny německo- 

českými.37 Od 1. května 1940 byla výnosem starosty Cacha prohlášena 

němčina za úřední jazyk městských úřadů.38

Konkurenční tištěná periodika

K periodikům, která vycházela ve stejné době jako Ohlas od Nežárky a 

mohla svým obsahem tvořit jeho konkurenční prostředí, patří především

32 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 203.
33 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 216.
34 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 219.
35 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 236.
36 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 237.
37 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 240.
^Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 249.



týdeníky Jindřichohradecké listy, Jihočeské ohlasy, Hlasy z Jindřichova 

Hradce, Štítný a Zájmy Českomoravské vysočiny.

Týdeník Jindřichohradecké listy (list svobodomyslný) vycházel 

v Jindřichově Hradci od 28. února 1895. Vydavatelem a redaktorem byl Josef 

Kouba. List se vyznačoval podporou české národní otázky, se znepokojením 

informoval o rozrůstajícím se počtu židovského obyvatelstva. O Němcích se 

však nevyjadřoval tak kriticky jako Ohlas od Nežárky nebo Jihočeské ohlasy. 

Zpravodajství bylo výrazně zaměřeno na průmyslová a živnostnická témata.

Jihočeské ohlasy (neodvislý týdeník) vycházely od roku 1898. Byly 

určeny pro Jindřichův Hradec a dalších 23 měst a obcí v okolí. Vydavatelem a 

odpovědným redaktorem byl po Heleně Valentové-Roštínské Vítězslav Valenta- 

Roštínský, který Jihočeské ohlasy označoval za „list oposiční“. List se 

vyznačoval vyjadřováním bulvárního charakteru. V č. 28/XIV ze 7. března 1913 

se objevil jeden z mnoha komentářů k obsahu Ohlasu od Nežárky. Ten byl 

Jihočeskými ohlasy označován za „radniční časopis"39: „Ohlasu od Nežárky 

prozatím připomínáme, že omývat mouřenína je práce velmi nevděčná, my toho 

pána považujeme za odloženou veličinu. Míníme pana komorního radu Rudolfa 

Šetku.“A0 Ve stejném vydání se objevila zpráva o požáru v bytě zmíněného 

Rudolfa Šetky: „Shořel prádelník s prádlem v ceně 600 K. I zde jest škoda 

vyvážena pojištěním. (...) Někdo mimo toho říká, že shořela také veškerá ještě 

připravená „Zaslána", jichž tu byla zásoba obrovská. Projevujeme opravdovou 

soustrast. -ský.“41 Kriticky vystupovaly Jihočeské ohlasy také vůči tehdejšímu 

starostovi Karlu Mertovi42 a vtipkovaly o Karlu Kramářovi („A: Co to znamená k. 

k.? B: Kaiserlich-kóniglich. A: A jak se to přeloží do češtiny? B: Karel 

Kramář.")43 Vztahy mezi Čechy a Němci byly -  podobně jako v Ohlasu od 

Nežárky -  prezentovány velmi negativně. Vydavatel Roštínský např. zveřejnil 

dopis, ve kterém byla redakce německy žádána firmou Bergmann a spol.

z Děčína, aby svou korespondenci firmě překládala do němčiny, protože

v podniku nikdo česky neumí („da wir der cechischen Sprache leider nicht

39 Jihočeské ohlasy, č. 3/XV, 19. září 1913. S. 2.
40 Jihočeské ohlasy, č. 28/XIV, 7. března 1913. S. 2.
41 Jihočeské ohlasy, č. 28/XIV, 7. března 1913. S. 3.
42 Jihočeské ohlasy, č. 29/XIV, 14. března 1913. S. 1.
43 Jihočeské ohlasy, č. 33/XIV, 11. dubna 1913. S. 1.



máchtig sind“). K dopisu přidal vydavatel svůj komentář: ,A nyní tážeme se: 

může býti toto všecko možno? Inserci jsme z listu okamžitě vyhodily a přibíjíme 

událost tuto veřejně na pranýř!"44

V roce 1887 začaly vycházet Hlasy z Jindřichova Hradce, týdenník pro 

zábavu a poučení, pro zájmy obecné i společenské. Redakce sídlila ve 

Svatojánské ulici vč. 116 45 Vydavatelem a odpovědným redaktorem byl Karel 

Jonáš, tisk zajišťovala firma Jan a Karel Nedvídek v Táboře. Týdeník se svým 

grafickým zpracováním i obsahovou náplní (zprávy kulturní a z regionu) velice 

podobal Ohlasu od Nežárky. I přes svůj název byl však orientován více než 

Ohlas od Nežárky na oblast ležící mezi Jindřichovým Hradcem a Táborem.

Týdeník Štítný (neodvislý časopis českého jihovýchodu) vycházel 

v Jindřichově Hradci od 27. července 1901. Vydavatelem a odpovědým 

redaktorem byl K. A. Policar, od 16. května 1903 Adolf Kunta. I ten byl později 

vystřídán. Štítný byl jako jediný z uvedených týdeníků (kromě Ohlasu od 

Nežárky) alespoň v prvních letech své existence tištěn v jindřichohradecké 

Landfrasově tiskárně. Hned na titulní straně prvního čísla si Štítný klade za cíl 

„potírat klerikalism, který tak otravně zde působí a který již vznešené nauky 

Kristovy tolik znešvařil“.46 Hned v prvním čísle jsou čtenáři také informováni, že 

redaktor Policar je vyšetřován pro urážku císařské armády. Vyšetřování je 

komantováno slovy: „Přečkali jsme Bacha a Meternicha a přečkáme i persekuci 

sebe krutší. Slova Grégrova „raději žalář a okovy nežli volnost otroka11 nás 

v těžkém boji za právo a svobodu jen sílí.1,47 Kritiku monarchie doplňuje ve 

Štítném po celou dobu vycházení kritika mladočeské strany: „Pokrokovost, 

kterou kdysi strana ta, za vedení Julia Grégra, se honosila, vykouřila se z hlav 

státníků mladočeských už dávno. (...) Odhození všeobecného práva 

hlasovacího, prohlášení proti osmihodinné době pracovní pro horníky, 

bratříčkování s klerikalismem a námluvy se šlechtou nejsou zajisté příznakem 

žádné strany pokrokové.“48 Podobně jako Jihočeské ohlasy, také Štítný kritizuje

44 Jihočeské ohlasy, č. 28/XIV, 7. března 1913. S. 3.
45 Hlasy z Jindř. Hradce. Týdenník pro zábavu a poučení, pro zájmy obecné i společenské. Č. 
1/1. 12. února 1887. SOKA Jindřichův Hradec
46 Štítný, č. 1/1, 27. července 1901. S. 1.
47 Štítný, č. 1/1, 27. července 1901. S. 6.
48 Štítný, č. 2/I, 3. srpna 1901. S. 6.



politickou činnost Karla Merta 49 Některé příspěvky ve Štítném byly cenzorským 

zásahem vyběleny a přetištěny slovem Zabaveno. Poslední číslo Štítného vyšlo 

18. března 1905.

Zájmy Českomoravské vysočiny vydávala v Jindřichově Hradci 

tiskárna Jar. Svobody od roku 1931.50 Odpovědným redaktorem byl Vilém 

Martínek Strmilovský (1879-1944). Strmilovský přispíval původně také do 

Ohlasu od Nežárky -  v roce 1909 v Ohlase publikoval studii Po stopách starých 

památek strmilovských, v roce 1915 Ze starých strmilovských pověstí a bájí a v 

r. 1918 Příspěvky k dějinám veřejných knihoven a čítáren ve Strmilově.51

Jindřichohradecký kronikář poznamenal, že „list vytkl si za úkol hlavně na 

poli národohospodářském pracovati pro povznesení okolí Jindř. Hradce."52 

Poslední číslo vyšlo 15. května 1941. List byl zastaven na základě vládního 

nařízení o omezení tisku.53

Spolkový život

V Jindřichově Hradci a okolí působilo v období monarchie i republiky 

několik místních organizací Národní jednoty pošumavské (spolek na ochranu 

českých menšin v jižních Čechách). Národní jednota pošumavská byla 

založena v roce 1884 jako protiváha krátce před ní založeného spolku 

Deutscher Bóhmerwaldbund. Vykonávala činnost národně-politickou, 

hospodářskou, sociální a kulturní. Pomáhala např. chudému českému 

obyvatelstvu při zakupování a stavbě domů, stavěla a vydržovala budovy pro 

české školy a zakládala a udržovala české knihovny.54

Ústřední matice školská byla založena 1880 popudem výboru Spolku 

učitelských jednot v Čechách za příčinou rokování o poněmčovacích 

tendencích vídeňského spolku Schulverein, který t. r. v květnu počal činnost

49 Štítný, č. 4/IV, 29. ledna 1904. S. 3.
50 Počátecký zpravodaj 3/2005. S. 4.
51 Strmilovsko.cz. Oficiální web Strmilova a okolí. Oddíl Rodáci.
52 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 50.
53 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 266.
54 Masarykův slovník naučný, lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl V. N-Q, 
nákladem „Československého kompasu", tiskařské a vydavatelské akciové společnosti v Praze, 
1931. S. 51.



svou zřizováním německých škol a opatroven v obcích českých.55 V Jindřichově 

Hradci a okolí působila Ústřední matice školská spolu se spolkem České srdce. 

Niklas Perzi k působení těchto spolků poznamenává: „ ...usilovaly o založení 

českých škol všude tam, kde žily české menšiny. Němečtí průmyslníci, kteří se 

obávali ztráty levné a nevzdělané pracovní síly, a němečtí maloměšťané, jenž 

se odmítali učit česky, považovali českou školní iniciativu za součást plánované 

slavizace. Obava z poklesu hospodářské a kulturní úrovně způsobovala strach 

ze slavizace a o to výraznější prosazování němectví."56

Tělocvičná jednota Sokol Jindřichův Hradec se svou činností výrazně 

podílela na vzhledu města. V září 1923 začala radikálně přestavovat budovu 

Střelnice na náměstí. V dubnu 1924 se konalo slavnostní otevření. Novinkou 

bylo jeviště, které ve Střelnici doposud chybělo.57

Dále v Jindřichově Hradci působil Hudební spolek nebo Sbor 

ostrostřelců. Spolkový život v Jindřichově Hradci začal utichat s počátkem 30. 

let 20. století. V roce 1934 zanikla např. Měšťanská beseda z důvodu 

nedostatku členů -  z původních 75 členů před první světovou válkou jich v době 

zániku Měšťanské besedy bylo pouhých devět.58

Milníky ve vývoji Jindřichova Hradce

- 1888 zavedeno stálé elektrické osvětlení města 

1893 otevřena budova nové veřejné nemocnice

- 1897 zahájena doprava na úzkokolejné dráze Jindřichův Hradec - Nová

Bystřice

1906 zahájen provoz na úzkokolejné dráze Jindřichův Hradec -  Obrataň

- 1925 zahájena Krajinská výstava Českomoravské vysočiny

55 Ottův slovník naučný, strana 990, 16. díl Líh-Media, 1900, Vydavatel a nakladatel J. Otto 
v Praze.
56 Perzi, Niklas. Die Beneš-Dekrete. NP Buchverlag, St. Pólten, 2003. S. 51.
57 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928. S. 455.
58 Kronika Jindřichova Hradce, 1929-1948.



Výsledky sčítání lidu v Jindřichově Hradci59

Počet obyvatel Ceši Němci

1900 8 240 — —

1910 10 109 9 622 461

1930 10 467 9 792 551

59 Kronika Jindřichova Hradce (Memorabilienbuch der Stadt Neuhaus), 1882-1928, strany 394 a 
408. Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948, strana 41.



„Hradecké nakladatelství zásobovalo český lid 

hojnou stravou duševní, záživnou a lehce stravitelnou, 

po jaké prosté, nezkažené srdce průměrného toužívá. “ 

Ferdinand Strejček, Jak se probouzel J. Hradec60

4. Týdeník Ohlas od Nežárky (1871-1942)

Ohlas od Nežárky je nerozlučně spojen se jménem významné 

jindřichohradecké rodiny Landfrasů. První číslo Ohlasu vyšlo 7. října 1871 ještě 

za života Aloise Landfrase (1797-1875), jindřichohradeckého knihtiskaře, 

nakladatele a starosty.61 Alois Landfras po absolvování jindřichohradeckého 

gymnázia studoval filosofii v Praze. V roce 1848 podal žádost na krajský úřad, 

aby mu bylo povoleno hrát v Jindřichově Hradci české divadlo ve prospěch 

chudé mládeže. Krajský úřad však žádost zamítl. Alois Landfras nastoupil do 

učení do otcovy tiskárny. Postupnou smlouvou z 10. ledna 1826 manželé Josef 

a Helena Landfrasovi tiskárnu spolu s dalším majetkem svému synovi prodali. 

Novému majiteli se pro tiskárnu podařilo získat Václava Radomila Krameria, 

syna slavného majitele České expedice. Landfras odkoupil od Krameria 

současně celý sklad bývalé České expedice i s právem přetisku knih. Václav 

Radomil Kramerius napsal pro Landfrasovu tiskárnu velké množství nových 

povídek.62

Ohlas od Nežárky nebyl v podniku Aloise Landfrase první žurnalistickou 

aktivitou: v roce 1843 vydalo zemské prezidium výnos, kterým Aloisů 

Landfrasovi povolilo vydávat deník Neuhauser Allgemeiner Anzeiger (1843- 

1848)63. Deník měl otiskovat pouze vyhlášky a oznámení. Nevelký prostor byl 

někdy věnován také redakčním textům. Jak píše Alois Mattuška pro Ohlas od 

Nežárky v roce 1889, ačkoli byl Neuhauser Allgemeiner Anzeiger psán 

německy, „velmi šetrně k jazyku českému se choval, tak že mnohou báseň od

60 Strejček, Ferdinand. Jak se probouzel Jindř. Hradec. Nakl. Přátel starého Hradce, tiskárna A. 
Landfras syn. 1930.
61 Alois Landfras byl starostou Jindřichova Hradce v letech 1850-1861.
62 Muk, Jan. Alois Landfras. Probuzenecký knihtiskař a starosta. Nákladem a tiskem 
knihtiskárny A. Landfras Syn, náj. Fr. Pfauser, J. Hradec, 1947. S. 8-10.
63 Zde se prameny neshodují. Jan Muk v knize Alois Landfras. Probuzenecký knihtiskař a 
starosta (1947) uvádi, že Neuhauser Allgemeiner Anzeiger zanikl v roce 1845, Alois Mattuška 
ve stati První časopisy místní v Jindř. Hradci (Ohlas od Nežárky č. 5/XIX) mluví o roce 1848. 
Pravdu má Alois Mattuška -  v Muzeu Jindřichohradecká je uložen Neuhauser Allgemeiner 
Anzeiger do č. 26 r. 1848.



některého vlastence pouze česky sepsanou přijímal a ji v původním znění 

uveřejnil, i včele listu. Tak roku 1845 vč. 14 vyšla píseň „Kde poklad 

nejdražší!" (zpívá se jako „Spi má zlatá“). Vč. 17 nachází se báseň „Kde 

Milostin či Milkův Hrádek?"64 O dva roky později však list pro nedostatek 

předplatitelů přestal vycházet. Neuhauser Allgemeiner Anzeiger byl následován 

týdeníkem Neuhauser Wochenblatt (184565-1854) a týdeníkem Neuhauser 

Wochenpost (1854-1855) s podobným zaměřením jako původní Neuhauser 

Allgemeiner Anzeiger, obsahově však bohatší. Redakce obou posledně 

jmenovaných týdeníků vedl Vincenc Bibus.

V roce 1848 vyšla u Landfrasů tři čísla prvního českého časopisu 

v Jindřichově Hradci se jménem Ozvěna (vedoucím redakce byl 

jindřichohradecký kaplan Jan Šrámek). Důvod zániku Ozvěny -  přílišnou 

radikálnost Jana Šrámka - připomněl o čtyřicet let později Alois Mattuška 

v Ohlasu od Nežárky: „Nepřízeň a nenávist udolala tento první list český, jenž 

po vydaných několika číslech k pokynu úřadů musil přestat vycházeti. Tou 

dobou objevila se v „Národních novinách" (29. července) zpráva, dle které 

krajský úřad táborský na stížnosť některých úřadů usiloval, aby dosazen byl jiný 

redaktor v čelo listu, jenž prý za vedení Šrámkova byl pobouřlivý. Ano bylo i 

zřejmě oznámeno, že byly se strany některých úřadů místních činěny pokusy u 

probošta jindřichohradeckého, aby Šrámek z Hradce vůbec byl odstraněn."66

V roce 1863 vyšlo v Landfrasově tiskárně ještě třináct čísel českého 

časopisu Zvěst od Nežárky67. Teprve Ohlas od Nežárky vycházel bez 

přerušení dlouhodobě 68

V době vydání prvního čísla Ohlasu již Landfrasův podnik oficiálně vedl 

Aloisův syn Vilém Antonín (převzal ho v roce 1858). Během více než 

sedmdesátiletého vycházení Ohlasu se několikrát změnili jeho odpovědní 

redaktoři i sídla redakce (v tabulce jsou vyznačeny etapy, ve kterých byli 

odpovědnými redaktory členové Landfrasovy rodiny):

64 Ohlas od Nežárky, č. 5/XIX, 1. února 1889. S. 2.
65 Zde se prameny rovněž neshodují (viz dříve). Muk uvádí 1845, Mattuška 1848. Pravdu má 
opět Mattuška. V Muzeu Jindřichohradecká je uloženo č. 1 z 1. července 1848.
“  Ohlas od Nežárky, č. 1/XVIII, 6. ledna 1888. S. 3.
67 ISSN 1801-2515.
68 Muk, Jan. Alois Landfras. Probuzenecký knihtiskař a starosta. Nákladem a tiskem 
knihtiskárny A. Landfras Syn, náj. Fr. Pfauser, J. Hradec, 1947. S. 12.



Odpovědný
redaktor69

Období Sídlo redakce

M. V. Vojta 1871-1877 - Jindřichův Hradec 86,

- od ledna 1874 „v závodě p. 

AI. Landfrasa syna“70

M. Skalník 1878-1879 (do 

č.18)

„v závodě p. AI. Landfrasa 

syna“

J. Potenz 1879 (od č. 19)- 

1881 (do č. 7)

- „v závodě p. AI. Landfrasa 

syna“

Vilém Antonín
Landfras
(1830-1902)

1881 (od č. 8)- 
1885 (do č. 26)

„v závodě p. AI. Landfrasa 

syna"

Josef Mikuláš 

Boleslavský

1885 (od č. 27)- 

1893 (do č. 1)

- „v závodě p. AI. Landfrasa 

syna“,

- od 15. ledna 1892 „v 

knihkupectví A. Landfrasa 

Syna",

- od 6. ledna 1893 „Redakce 

a administrace v domě p. 

Landfrasově"

Vilém Bohumil
Landfras
(1865-1931)

1893 (od č. 2)- 
1930
1918-1930-
zkoumání

„v domě p. Landfrasově", 
od 31. prosince 1898 

„Redakce a administrace 

v ulici Komenského číslo 

15“

Marie

Landfrasová

1931-1939 „Redakce a administrace 

v ulici Komenského číslo 

15“

František Pfauser 1940-1942 - „Redakce a administrace 

v ulici Komenského číslo 15“

69 Podle tiráží Ohlasu od Nežárky.
70 Je možné, že nebylo plánováno, že redakce bude „v závodě AI. Landfrasa syna“ sídlit 
dlouhodobě. Od ledna do 12. září 1874 je v tiráži uvedeno: „Redakce a expedice jest prozatím 
v závodě p. AI. Landfrasa syna.“, od 19. září 1874 je výraz prozatím vynechán.



„V noci z 22. na 23. července 1931 zemřel před půlnocí po krátké nemoci 

náhle majitel knihtiskárny, majitel a redaktor „Ohlasu od Nežárky" p. Vilém 

Landfras. Narodil se vJindř. Hradci 19. srpna 1865 a po studiích na zdejším 

gymnasiu od r. 1885 pracoval v tiskárně otcově, od r. 1902 pak řídil závod 

samostatně i redigoval po celých 30 let týdenník „Ohlas od Nežárky". (...) Nad 

rakví V. Landfrase promluvil spisovatel prof. Ferd. Strejček. Redakce „Ohlasu 

od Nežárky" ujal se prof. PhDr. Jan Muk."71 Tato změna se ovšem neprojevila 

v tiráži týdeníku. Podle té byl odpovědným redaktorem Vilém Landfras do 17. 

července 1931, od 24. července 1931 byla odpovědnou redaktorkou vdova po 

Vilému Landfrasovi Marie Landfrasová.

Mezi přispěvatele Ohlasu od Nežárky patřili v období monarchie (ve 

sledovaných letech 1881-1885) např. Jan Houska', František Josef Franta, 

Vladimír Dubravský, v období republiky (1918-1920) František Teplý, František

V. Bělský, Max Jiroušek a Ota Český, v období protektorátu (1939) Jan Muk, 

Jan Stiehler nebo Ferdinand Strejček.

Ohlas přebíral také zpravodajství ČTK, první zprávy se objevují hned 

koncem roku 191872.

Ohlas od Nežárky byl zastaven 5. června 1942. Kronika Jindřichova 

Hradce uvádí důvod zániku: „... byl zastaven také „Ohlas od Nežárky", když 

před tím několikrát byl napomenut, že má málo váleč. článků a ignoroval 

Hitlerovy narozeniny."73

Rozsah a cena Ohlasu od Nežárky

Rozsah Ohlasu od Nežárky se pohyboval mezi čtyřmi a dvanácti 

stranami. Čtyřstránkové výtisky se objevují pouze v prvních letech vydávání 

Ohlasu (do konce roku 1874), ve své historii vycházel týdeník nejčatěji 

v rozsahu osmi stran. Zdá se, že redakci nikdy nepostihl nedostatek papíru a

7’ Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 53-54.
72 ČTK vznikla 29. října 1918. Navázala na pražskou pobočku rakouského Korrespondenzburo.
73 Kronika Jindřichova Hradce 1929-1948. S. 273.



s ním spojený pokles počtu stran, který popisuje např. Jiří Pernes u Lidových 

novin na počátku první světové války: „Lidové noviny v této době začaly 

vycházet pouze o čtyřech stránkách a některý den dokonce i jen jako jeden list. 

Současně však byly nuceny zvýšit cenu svého odpoledního vydání 

z dosavadních dvou haléřů na čtyři haléře.“74

Cena Ohlasu od Nežárky zůstala vletech 1871-1899 beze změny -  

předplatné pro Jindřichův Hradec stálo 3 zl. 20 kr., za předplatné zasílané 

poštou do okolních míst se účtovaly 4 zl. 40 kr. Od počátku roku 1900 se cena 

předplatného změnila na 6 K 40 hal. pro Jindřichův Hradec a 8 K 80 hal. pro 

okolní místa. Cena se neměla změnit ani během první světové války. Na tuto 

skutečnost byli čtenáři upozorněni v novoročním čísle 1916: „Přes těžké doby, 

kdy na nás stejně doléhá odevšad hlášená drahota, vydávali jsme list náš stále 

v objemu nezkráceném, učinili jsme za včas opatření, bychom papírem na jistou 

dobu zásobeni byli, nevyužitkovali jsme okolnosti té, jak v jiných oborech se 

stává, nýbrž vzdor tomu, že list náš mezi krajinskými listy jest nejlacinější -  po 

nejvíce o celých 25% - rozhodli jsme se předplatné na náš list od 1. ledna 1916 

nezvýšiti (psáno tučně-pozn. autorky), prosíme však svých P. T. velectěných 

odběratelů snažně, by nám vzácnou svou přízeň v neztenčené míře i na dále 

zachovali a nás v tak těžkých dobách podporovali.“75

Cena Ohlasu od Nežárky se však i přes záměr redakce zvýšila -  ve 

vydání ze dne 29. prosince 1916 je v tiráži uvedeno, že roční předplatné pro 

Jindřichův Hradec stojí 8 korun, při posílání výtisků poštou do okolí 10 korun. 

Jak redakce ve stejném vydání vysvětluje, důvodem je zvýšení cen „papíru, 

barev a všech k vydávání listu nepostradatelných potřeb (...) od počátku války o 

více než 200-300% a dle oznámení nás došlých nové nemalé zvýšení cen 

papíru jest na obzoru.1,76

Další změna ceny týdeníku nastala v červenci 1918 (roční předplatné 10 

korun v místě, 12 korun poštou, jednotlivá čísla za 20 hal.), důvodem bylo opět 

navýšení cen tiskových potřeb.

74 Pernes, Jiří. Svět Lidových novin 1893-1993. Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, 
kultury a politiky. Lidové noviny, Praha, 1993. S. 46.
75 Ohlas od Nežárky, č. 1/IVL, 1. ledna 1916. S. 1.
76 Ohlas od Nežárky, č. 1/XLVII, 29. prosince 1918. S. 4.



V posledních měsících vycházení Ohlasu (tedy v prvním pololetí 1942) 

stál jeden výtisk 60 haléřů a roční předplatné pro Jindřichův Hradec 25 korun, 

při rozesílání poštou 30 korun.



5. 1. Politický obsah Ohlasu od Nežárky v období Rakouska- 
Uherska pod redakčním vedením Viléma Antonína Landfrase (1881-1885)

Vilém Antonín Landfras převzal v únoru 1881 pozici odpovědného 

redaktora od J. Potenze a setrval v ní až do roku 1885. Poté byl vystřídán 

Josefem Mikulášem Boleslavským.

Ohlas od Nežárky byl pod Landfrasovým vedením převážně kulturním 

týdeníkem. Zvěřejňoval rozsáhlé recenze jindřichohradeckých divadelních 

představení, přinášel rubriku o nově vydaných knihách a časopisech (Zprávy 

literární, později Literární hlídka), často se objevovaly odborné příspěvky 

z regionální historie (např. v roce 1881 vycházel na titulní stránce seriál K. B. 

Mráčka Cechy v Kamenici nad Lipou) a na titulní straně byl pravidelně 

publikován Feuilleton (Feuilleton vycházel v Ohlasu od samého počátku).

Politické zpravodajství se v Ohlasu od Nežárky v této době téměř 

nevyskytuje. Obsáhle se zato referuje o spolkové činnosti v Jindřichově Hradci 

a jeho nejbližším okolí.

Významné události v císařské rodině však opomíjeny nejsou -  sňatek 

korunního prince Rudolfa a princezny Stefanie dne 10. května 1881 (vydání 7. 

května 1881) zabírá několik stran čísla. Na titulní stránku byly umístěny dvě 

velké orámované fotografie, na další stranu veršovaný proslov Elišky 

Krásnohorské „k slavnostní akademii dne 10. května 1881“). Další dvě strany 

byly věnovány životopisům Rudolfa a Stefanie, byl uveden rovněž program 

svatebních slavností atd.

List dále pravidelně informuje o narozeninách a jmeninách císaře a 

některých dalších členů císařské rodiny (např. narozeniny korunního prince 

Rudolfa jsou připomenuty jedním odstavcem ve vydání z 27. srpna 1881, 

jmeniny „Jeho Veličenstva císaře pána“ připomíná vydání ze 7. října 1882 atd.).



Ačkoli se o politice v Ohlasu od Nežárky ve sledovaném období „mlčí“ 

(výrazy jako Česká národní strana/staročeši, Česká národní strana 

svobodomyslná/mladočeši, apod. se v příspěvcích vůbec nevyskytují), nelze 

přehlédnout pročeské národnostní tendence týdeníku: na pokračování je např. 

počátkem roku 1881 zveřejňován na titulní straně text, v němž podepsaný P. T. 

Lupínek vyzývá k větší aktivitě při vybírání peněz na plánovaný Národní dům 

v Jindřichově Hradci. Pozastavuje se nad skutečností, že se ve sbírce prozatím 

nejvíce angažuje pouze místní Měšťanská beseda, ačkoli by se měli zapojit i 

další české spolky: „Sami sobě! nadepsal jsem tehdy článek svůj a slova ta 

dnes opětně opakuji, opakuji je tím raději, poněvadž ozývá se slovům těm již 

aspoň jedna ozvěna! Sami sobě! volá dnes Měšťanská beseda a já nemám 

přání věru jiného, nežli aby ozvěna ta opakovala se aspoň tolikráte, kolik zde 

máme českých spolků, kolik zde máme českých veřejných ústavů a 

zastupitelstev, kolik zde máme českých srdcí vlasteneckých!"77

P. T. Lupínek pokračuje ve svém apelu v dalším vydání: „Však hanbou 

nám to musí býti, když uvádíme cizího hosta do našich hostinců; však tu již 

napřed dim, že nemyslím tak o všech, nýbrž jen některých! Ptáme-li se po 

Národních listech, Pokroku atd. -  to vše tu „nemají", ale Presse, Tagblatt, 

Bohemie, Vienerblatty, Veltblatty, Victorie, Gartenlaube, Modenvelty a Floh, 

Kikeriki -  atd., to ano, to ano, to mají, to odebírají tam, to zde."78

Jindřichohradecká Měšťanská beseda byla v redakci Ohlasu od Nežárky 

pro svou národní činnost velmi oblíbená. Nejen, že se aktivně podílela na sbírce 

na výstavbu Národního domu, ale později se mimo jiné zasloužila o vznik 

spolku divadelních ochotníků: „Nový spolek. K národním spolkům zdejším 

přidruží se za nedlouho spolek nový, kteréhož město naše drahnou dobu již 

postrádalo, spolek to divadelních ochotníků. Byla to opět Měšťanská beseda, 

která jaksi základ k spolku tomu položila."79 Ohlas od Nežárky o aktivitách

77 Lupínek, P. T. Sami sobé! Ohlas od Nežárky, č., 26. února 1881. S. 1.
78 Lupínek, P. T. Sami sobě! Ohlas od Nežárky, č., 5. března 1881. S. 3. Pozn. autorky - Je 
zajímavé, že na výzvu P. T. Lupínka reagoval 29. dubna 1882 (více než po roce!) nepodepsaný 
čtenář, jehož příspěvek byl rovněž umístěn na titulní stranu. Čtenář se vůči mínění P. T. 
Lupínka rozhořčeně ohradil, P. T. Lupínek podle něj nemůže očekávat, že obrozenecký proces 
bude rychlý, občané jsou podle čtenáře aktivní, dokladem může být množství jiných úspěšných 
finančních sbírek.
79 Ohlas od Nežárky, č. 12/XI, 19. března 1881. S. 2.



Měšťanské besedy čile informoval, na pokračování (!) dokonce zveřejňoval 

velmi dlouhé zápisy z jejích valných hromad.

Náznakem politického směřování Ohlasu od Nežárky může být také 

prostor, který byl v týdeníku věnován informacím z Francie a Anglie. Dění 

v obou státech (i když ne politické) je čtenářům prezentováno v několika 

případech jako vzorové: „V Rakousku nemáme ani ponětí, kterak dovede 

francouzský a vedle něho anglický dělník býti hrdým na to, podaří-li se mu 

nabýti několik menších dluhopisů rentových a státi se „věřitelem říše“80. Četné 

jsou rovněž na pokračování publikované překlady francouzských literárních 

textů, nejčastěji hned na titulní straně81.

80 Ohlas od Nežárky, č. 12/XI, 19. března 1881. S. 3.
81 Např. Sny života (z francouzského přeložil J. H ). Ohlas od Nežárky č. 13/XI, 26. března 
1881. S. 1.



5. 2. Politický obsah Ohlasu od Nežárky v období vzniku 

Československa a těsně po něm pod redakčním vedením Viléma 

Landfrase (1918-1920)

Vilém Landfras byl odpovědným redaktorem Ohlasu od Nežárky již od 

roku 1893, vedení redakce tehdy převzal od Josefa Mikuláše Boleslavského. Po 

jeho smrti v roce 1931 převzala dle údajů v tiráži funkci odpovědné redaktorky 

Marie Landfrasová.

Nejvýraznější změnou, která po zániku Rakouska-Uherska nastala, je 

informování o politických stranách a politicích. Jak již bylo uvedeno v předchozí 

kapitole, v období monarchie se Ohlas od Nežárky o politických stranách ani 

politicích (s výjimkou císaře a jeho rodiny) nezmiňoval.

Zatímco ještě 25. října 1918 je na titulní stránce Ohlasu zveřejněn text 

podepsaný císařem Karlem, zdůrazňující, že žádný národ v monarchii nesmí 

být znevýhodňován, přineslo hned další vydání z 2. listopadu 1918 na titulní 

straně zarámovaný redakční text oslavující svobodné Československo. V textu 

jsou několikrát použity obraty typu „není zpupného Rakouska více“. Na další 

straně ve stejném vydání je pak popisována slavnostní atmosféra v Jindřichově 

Hradci. Zde se již objevují v monarchii nikdy nezmiňovaná jména politiků: „ulice 

(...) zdobeny hojně květinami a obrazy drahých našich bojovníků za svobodu a 

samostatnost: Masaryka, Staňka, Klofáče, Kramáře a j.“82

Ohlas od Nežárky také pravidelně zveřejňuje zprávy z Národní rady, 

velmi často cituje předsedu Národní rady a zveřejňuje jeho celé projevy (např. 

k vojákům) apod.

Objevují se také podrobné informace o proběhlých politických schůzích. 

Jedna z prvních zpráv tohoto typu referuje o schůzi pořádané Českou 

státoprávní demokracií, na níž přijel přednášet člen Národního shromáždění a 

jednatel ústředního výboru Č. S. D. JUDr. Josef Matoušek: „Vysvětlil obtíže 

plynoucí z nutnosti nápravy měny a věcně a kriticky dotkl se všech ožehavých 

problémů, které nyní ovládají mysli všech. Na to přikročil k vysvětlení poměrů



strany Č. S. D. k socialismu vůbec a socialistickým stranám. Vyložil zásady 

demokracie a socialismu a dovodil, že strana Č. S. D. je pro sociální 

spravedlnost, pro sociální reformy, ne však pro socialisování prostředků 

výrobních."83 Po přečtení takové informace vyvstává podezření z politické 

zaujatosti autora zprávy. Je ovšem nutné poznamenat, že podobně podrobně a 

se spíše pozitivním hodnocením je v Ohlase od Nežárky informováno např. o 

schůzi Republikánské strany čsl. venkova (Ohlas od Nežárky, č. 22/IL, 23. 

května 1919. S. 4), která se nachází na opačné straně politického spektra, 

přijmeme-li rozdělení na politickou levici a pravici.

Po měsíci, kdy Ohlas od Nežárky přinášel pouze texty oslavného, příp. 

organizačního charakteru, se objevuje také první zmínka o příznivcích 

teoretického připojení republiky k rakousko-němečkému celku: „Štvavost. 

V okolních obcích od Studnic a Neudeku až do Nové Bystřice provozuje se nyní 

nezřízená agitace proti československému státu a pro přičlenění k rakousko- 

německé republice. Známí agitátoři obcházejí dům od domu (...), vyhrožují, že 

Češi chtějí německé obyvatelstvo vyhladověti a podpory peněžité na výživě 

ženám a dětem vzíti. (...) Také o vytrhávání jazyků mluví tito nesvědomití lidé a 

straší je, že kdyby byli příslušníky československého státu, nedostali by ve 

Vídni pak práce. To jsou asi v podstatě hlavní důvody, kterými se štve a 

vzbuzuje opravdu pochybnost, komu se máme diviti více: nesvědomitosti, 

prolhanosti a drzosti agitátorů, či hlouposti těch, kdo jim věří.“84

Stejně hojně, jako tomu bylo v období monarchie, informuje Ohlas od 

Nežárky o činnosti všech místních odborů Národní jednoty pošumavské 

(Lásenice, Český Bernšlák, Plavsko, Malý Bednárec, Vydří atd.).

83 Ohlas od Nežárky, č. 7/IL, 7. února 1919. S. 3.
84 Ohlas od Nežárky, č. 49/IIL, 29. listopadu 1918. S. 1.



5. 3. Politický obsah Ohlasu od Nežárky v období Protektorátu 

Čechy a Morava pod redakčním vedením Marie Landfrasové (1939)

Počátek protektorátu je ve vydání Ohlasu od Nežárky ze 17. března 1939 

připomínán pouze na titulní a na druhé straně, zbylá část čísla přináší již 

zavedené rubriky bez známky obsahových nebo formálních změn: hned na 

stranu dvě je umístěn Feuilleton (pod výzvu starosty Jindřichova Hradce Viléma 

Rósche, aby byl ve městě zachován klid, protože jen za těchto podmínek bude 

„říše Německá plně respektovat! náš mateřský jazyk, národní vývoj a historické 

barvy země české"85), další část historické stati o nedalekém zámku Jemčina a 

rubrika Z dílen našich krajanů. Na dalších stranách následují Zprávy domácí 

proložené inzeráty.

Aktuální politické události nepopisuje sama redakce, zveřejňuje pouze 

úřední sdělení rozeslané Československou tiskovou kanceláří podepsané 

Adolfem Hitlerem, Wilhelmem Frickem, Joachimem von Ribbentropem a 

Hansem Heinrichem Lammersem. Redakce pod vedením Marie Landfrasové 

ponechává vznik protektorátu bez jakéhokoli vlastního komentáře.

Titulní stranu dalšího čísla z 24. března 1939 zabírají oficiální prohlášení 

veřejně činných osob: starosty Jindřichova Hradce, vrchního zemského rady 

pro okresy Jindřichův Hradec a Kamenice nad Lipou a jindřichohradeckého 

vůdce NSDAP. Prohlášení mají organizační nebo uklidňující funkci. Na další 

stranu je po delší odmlce umístěn původní redakční text Příkaz chvíle 

(nepodepsaný), ve kterém jsou v pochvalném duchu citovány Národní listy: 

„Doby, které prožíváme, jsou historicky vážné a osudové, neopravňují však ke 

skleslosti ducha a jeho zmrtvění."86 Ačkoli jsou k popisu doby použity relativně 

neutrální výrazy (vážné a osudové), druhá část souvětí naznačuje, že 

autor/autorka zmíněným výrazům skrytě přisuzuje negativní význam.

Padesáté narozeniny Adolfa Hitlera jsou připomenuty na titulní straně 

vydání ze 14. dubna 1939 politicky korektně a zřejmě ke spokojenosti 

cenzorských úřadů - fotografií Adolfa Hitlera, která je opatřena titulkem: 

„Důvěra je vše: Vůdce a Říšský kancléř Adolf Hitler naslouchá starostem staré 

matičky." Fotografie je doplněna rozsáhlejším životopisem A. Hitlera („Stejně

85 Prohlášení Dr. Viléma Rósche Já, český starosta českého města. Ohlas od Nežárky, č. 
12/LXIX, 17. března 1939, s. 2.
86 Příkaz chvíle. Ohlas od Nežárky, č. 13/LXIX, 24. března 1939, s. 2.



dnes svět musí s podivem konstatovat, že Ad. Hitlerovi podařilo se roztrhati za 

6 let jeho vlády kus po kuse potupný versaillský diktát, dílo to krátkozrakých a 

pomstychtivých politiků."87) Vzhledem k výrazně agitátorskěmu charakteru je 

pravděpodobné, že životopis byl hromadně distribuován do všech 

médií/periodik jako povinný obsah.

Redakční komentářové příspěvky Ohlasu od Nežárky se v období 

Protektorátu Čechy a Morava pod vedením Marie Landfrasové vyznačují 
pozoruhodnou dvojznačností, která napovídá, že se redakce týdeníku 

s novým politickým uspořádáním neztotožnila: typickou ukázkou je článek 

s názvem Cesty, po kterých půjdeme z čísla 16/1939:

„Vůdce a říšský kancléř Hitler čestně zaručil českému národu zachování 

jeho svébytnosti. Majíce toto jeho slovo, máme možnost soustřediti své síly a 

dáti jim organisační směr, abychom tu stáli silni na kolbišti lidského ducha, 

v ušlechtilé soutěži českého člověka s člověkem německým. Naprostá 

myšlenková jednota v celém národě je předpokladem našeho trvání. (...) Naším 

nejžhavějším přáním musí býti, aby každý Čech byl člověkem charakterním. 

V charakteru, dávájícím sebevědomí, je nesmírná vnitřní síla a odolnost. 

Charakteru se dosahuje vědomím národním, nekolísající mravností a stupňující 

se kulturou. Člověk takových vlastností je spolehlivý a v jakémkoli postavení si 

vynucuje úctu každého. Plní přesně své povinnosti a nepotřebuje se ohýbat."88

87 ADOLF HITLER, Vůdce a říšský kancléř Velkonémecké říše -  50 let stár. Ohlas od Nežárky, 
č. 16/LXIX, 14. dubna 1939, s. 1.
88 Cesty, po kterých půjdeme. Ohlas od Nežárky, č. 16/LXIX, 14. dubna 1939, s. 2.



6. 1. Česko-německá otázka v Ohlasu od Nežárky v období 
Rakouska-Uherska pod redakčním vedením Viléma Antonína Landfrase 

(1881-1885)

Česko-německé vztahy jsou v Ohlasu od Nežárky v období monarchie 

prezentovány v nepřátelském duchu, objevují se provokativní prohlášení, 

detailně je sledován lokální německý tisk (Neubistritzer Zeitung), ze kterého 

jsou některé zprávy (doplněné o negativní komentář redakce) citovány.

Příkladem nepřátelského vztahu mezi oběma národnostmi je např. 

komentovaná zpráva z 12. března 1881:

„Rozmanitosti. Učme se od Němců. Nakladatelská firma v Drážďanech 

odmítla fantazii na valašské písně „Pod Radhoštěm". „Jest to skladba sice velmi 

pěkná a zajisté by se líbila, jsme však přesvědčeni, že bychom v Německu 

úžasně málo výtisků odbyli, neboť u nás jsou Čechové a Slované vůbec v lásce 

po čertech malé. (...).“ „Tak daleko jsme to my ještě nepřivedli, abychom 

odmítali z národní záště německé knihy a hudebniny, jimiž zaplavuje nás 

německý knihkupecký trh. Za nenávist, nepřátelství a potupu platíme dobrými 

českými penězi."89

I přes neskrývaný negativní vztah k Němcům je z Ohlasu od Nežárky 

zároveň patrné, že soužití Čechů a Němců v soukromé rovině probíhalo 

poměrně harmonicky -  v seznamech uzavřených sňatků je možné najít česká i 

německá jména, někteří inzerující hledají rodiny pro tzv. výměnné pobyty. 

Ohlas také pravidelně uveřejňuje data konání výročních trhů v Dolním 

Rakousku. Takovou praxi potvrzuje ve své práci také Niklas Perzi90.

Velmi zřetelně je v Ohlasu od Nežárky ve sledovaném období 

prezentován negativní vztah k židovskému obyvatelstvu. V české společnosti se 

vytvořil obraz žida jako nositele germanizace, který by však obratem k češství 

tuto nelichotivou nálepku okamžitě ztratil, stal by se „dobrým židem".91

89 Ohlas od Nežárky, č. 11/XI, 12. března 1881. S. 4.
90 Perzi, Niklas. Die Beneš-Dekrete. NP Buchverlag, St. Pčlten, 2003. S. 61.
91 Perzi, Niklas. Die Beneš-Dekrete. NP Buchverlag, St. Pčlten, 2003. S. 59.



Rozlišování na „dobré" a „špatné“ židy je patrné např. z příspěvku o 

židech v Chicagu: „zdejší židé z Čech jsou Češi a mají velké účastenství 

v českých národních snahách. Mají zde alternativu před sebou: býti buď Němci 

nebo Čechy; Čechoněmců zde není. (...) Mezi Němci a Čechy panuje takový 

odpor jako v Evropě.1,92

Negativní vztah k židům se odráží na mnoha místech v Ohlasu od 

Nežárky ve sledovaném období, za všechny uveďme tři příklady:

„Ku sčítání lidu. (...) Židů se tam (v Plzni-pozn. autorky) napočítalo 2 127; 

z nich se přihlásilo k české řeči jenom 303, kdežto k Němcům se jich hlásí 

1824, t. j. skoro 86 prct. všech plzeňských židů. Z toho je vidět, že i v Plzni 

chovají se židé k našemu národu nepřátelsky ačkoliv z Čechů mají při svých 

kšeftech a šmejdech největší užitky. N. L.“93

„Německý spolek v českém městě. Píše „Buď“: V ryze českém městě 

Táboře zařízen v době poslední „akademicko-technický“ (jinak buršácký) spolek 

„Olimpia". Aby obecenstvo české v omyl uvedeno býti nemohlo, že spolek ten 

snad od akademiků pražských z Tábora svůj původ má, nutno pravdě svědectví 

dáti, že jest to pouhý společek několika židů, jichž tendence veskrz německé a 

národu našemu nepřátelské jsou (...).“94

„Sčítání lidu. (...) V Počátkách (...) přítomného obyvatelstva napočteno 2 

931 (...), a sice 1 381 mužských a 1 550 ženských; z těch bylo 2 923 katolíků, 8 

evangelíků, ni jediný žid.“95 (Ni jediný žid zvýrazněno mezerami mezi písmeny -  

pozn. autorky).

Vztah mezi Čechy a českými Němci je možné dobře ilustrovat na vztahu 

češtiny a němčiny ve sledované době. Zveřejňování česko-německých inzerátů 

může svědčit o obchodnickém umu zadavatelů (vědomí vyššího počtu 

zákazníků). V roce 1880 sice čeština získala rovnoprávné postavení 

s němčinou v komunikaci s úřady vlivem Stremayrových jazykových nařízení96, 

přesto němčina z inzerátů na stránkách Ohlasu zcela nevymizela. Podnikatelé

92 Ohlas od Nežárky, č. 35/XI, 27. srpna 1881. S. 6.
93 Ohlas od Nežárky, č. 8/XI, 19. února 1881. S. 4.
94 Ohlas od Nežárky, č. 12/XI, 19. března 1881. S. 3.
95 Ohlas od Nežárky, č. 10/XI, 5. března 1881. S. 4.
96 Stremayrova jazyková nařízení byla vydána rakouskou vládou 19. dubna 1880 pro Čechy, 28. 
dubna 1880 pro Moravu. Zajišťovala rovnoprávné postavení češtiny v komunikaci se státními 
úřady. Úřad byl povinen odpovědět na žádost strany v jazyce podání. Nařízení zůstala v 
platnosti do roku 1918 (Niklas Perzi, Die Beneš-Dekrete, s. 49)



ještě několik let inzerovali v obou jazycích, jak dokládají následující příklady: 

podnikatel Karel Romler oznamuje konání „velkolepé reduty" česky i německy 

ještě 21. ledna 188297. O tři roky později, 17. ledna 1885, však již o konání 

reduty informuje pouze česky.98 S vědomím většího zákaznického okruhu byl 

pravděpodobně zadán také tento inzerát z 5. listopadu 1881: „Do učení na 

kupectví přijme se mravný hoch, české a německé řeči mocen.Dvojjazyčnost 

se však i z inzertní části postupem času vytratila.

Redakce Ohlasu se v neinzertní části listu vůči němčině u veřejných 

sdělení tvrdě ohrazovala: „Umělecký zahradník zdejší p. Antonín Šrotka, vydal 

cenník květin u něho k dostání a zejména karafiátů. Proč vydal jej v řeči 

německé -  nepochopujeme.1,100 V redakčních příspěvcích také kritizovala 

používání slov přejatých z němčiny, v následujícím případě rozšiřovaní

pojmenování paní:   krásné jméno, jež nyní tak často vídáme ve spisech

zvláště vědeckých, jest p a n í  místo starého a dobrého ž e n a .  Divně by se 

v bibli vyjímalo, kdybychom řekli, paní Lotová, paní Putifarová, paní 

Abrahámová, nebo „nábožné paní ku hrobu jdoucí. (...) Patrno jest, že naši 

„páni“ spisovatelé zalíbili si v německém „Frau“. Nám není, tušíme, toho 

opičáctví třeba, neboť naše „žena“ nepřipomíná to, co německé „Weib“, jež 

připomíná na Weibchen (samici).1,101

V souladu se Stremayrovými jazykovými nařízeními byly také všechny 

úřední vyhlášky v Ohlasu od Nežárky publikovány česky (např. výzva 

případným zájemcům ke „zjednání dovozu kamene nalámaného na vrchu 

Pěnenském11102).

97 Ohlas od Nežárky, č. 3/XII, 21. ledna 1882. S. 8.
98 Ohlas od Nežárky, č. 3/XV, 17. ledna 1885. S. 10.
99 Ohlas od Nežárky, č. 45/XI, 5. listopadu 1881. S. 8.
100 Ohlas od Nežárky, č. 40/XII, 7. října 1882. S. 3.
101 Ohlas od Nežárky, č. 25/XI, 18. června 1881. S. 5.
102 Ohlas od Nežárky, č. 12/XI, 19. března 1881. S. 8.



6. 2. Česko-německá otázka v Ohlasu od Nežárky v období 
Československa pod redakčním vedením Viléma Bohumila Landfrase 

(1918-1920)

Bezprostředně po vzniku samostatného Československa problémy mezi 

Čechy a českými Němci na stránkách Ohlasu od Nežárky utichly. Objevilo se 

pouze několik výjimek jako např. upozornění, aby byly z budov odstraněny 

všechny německé obchodní štíty: „Upozornění! Vyzývá se obecenstvo, aby 

odstranilo všechny německé firmy a nápisy, aby tak samo přispělo k zavedení 

úplně českého rázu našeho města. Ony nápisy jsou nás nedůstojné!'1103

Redakce také přestala zveřejňovat data konání trhů na území Dolního 

Rakouska -  informace o rakouských trzích v Raabsu, Litschau, 

Heidenreichsteinu atd. byly v období monarchie na stránkách Ohlasu 

pravidelností.

Podobně jako v monarchii, také po vzniku svobodného Československa 

referuje Ohlas od Nežárky detailně o činnosti Národní jednoty pošumavské. 

Vyskytují se i velmi idealizované zprávy: „Nejkrásnější den českého dítěte. 

V obci Š., která leží v oblasti Národní Jednoty Pošumavské, jest německá 

škola, v níž jest polovina českých dětí. Po státním převratu zahájila Nár. 

Jednota Pošumavská jednání o zřízení české školy a její důvěrníci vykonali 

v místě zápis. Lidé, kteří za starého režimu krčili se v ústraní, šli nyní hrdě se 

svými dětmi k zápisu. Když po vánočních prázdninách zahájeno bylo opět 

vyučování v německé škole, dal učitel žákům slohový úkol o tom, jak kdo prožil 

vánoční prázdniny. Jaké však bylo podivení německého učitele, když v jednom 

ze sešitů žákovských čte větu: „Nejkrásnější den mých vánočních prázdnin byl 

ten, když jsem šel se svým otcem k zápisu do české školy.“ Učitel nezatajil 

svým německým spoluobčanům tento projev mladé české duše a oni musili 

uznati, že tam, kde jest takováto síla národního uvědomění v dětech, nelze 

českému postupu stavěti hráze. Případ tento jest i zadostiučiněním Národní



Jednotě Pošumavské, za onu velikou práci 35 let, kterou konala pro národní 

uvědomění českých rodin, usedlých v území smíšeném."104



6. 3. Česko-německá otázka v Ohlasu od Nežárky v období 
Protektorátu Čechy a Morava pod redakčním vedením Marie Landfrasové 

(1939)

V porovnání s vyjádřeními Ohlasu od Nežárky k česko-německému 

soužití v období Rakouska-Uherska a Československa dochází 

v protektorátním období k výrazné změně. Vyjádření redakce Ohlasu od 

Nežárky postrádají dříve se objevující útočnost vůči obyvatelstvu německé 

národnosti: „Na Jindřichohradecku žijí oba národové, obývající zemi Českou, po 

staletí vedle sebe, jejich příslušníci byli vždy odkázáni na vzájemnou spolupráci 

v životě i samosprávě, snášeli společně dobré i zlé osudy, jež postihly kraj a 

naučili se proto i respektovati jeden druhého. Tyto okolnosti, možno říci snad i 

tradice, nepochybně pomohly vytvářeti ovzduší nového přátelského sousedství 

u nás po událostech podzimních a jistě i za dnešních nových poměrů mají vliv 

na klidný vývoj a vytvoření nového ovzduší, v němž má být zabezpečena 

šťastná budoucnost všeho obyvatelstva.1,105

Objevuje se dokonce upozornění na památku připomínající dřívější 

soužití Čechů a Němců v Jindřichově Hradci před rokem 1806: „Historický znak. 

V době, kdy obnovuje se staré příslušenství Českých zemí k Německé říši a 

vzpomíná této minulosti, bude snad zajímat upozornění na památku z oněch 

dob zachovanou v J. Hradci. Je to jednohlavý orel, starý to znak svaté říše 

římské národa německého, zaniklé roku 1806, jenž se nachází nad portálem 

obchodu p. K. Veselého č. 174-1 na náměstí. Bylo to patrně znamení solní či 

jiné prodejny.11106

Pozitivní zmínky o česko-německém soužití jsou však zároveň 

doplňovány připomínáním českých národních symbolů: vč. 14 ze dne 31. 

března 1939 je zmíněno 70. výročí úmrtí „českého básníka obrozenecké doby 

Jaroslava Vacka Kamenického11 a 10. výročí úmrtí „největšího básnického génia 

českého Otakara Březiny11.107

105 Kronika historického týdne (nepodepsáno). Ohlas od Nežárky, č. 13/LXIX, 24. března 1939, 
s. 3.
106 Ohlas od Nežárky, č. 13/LXIX, 24. března 1939, s. 3.
107 Feuilleton -  Tři krajanská jubilea. Ohlas od Nežárky, č. 14/LXIX, 31. března 1939, s. 1.



Ke změně došlo rovněž z jazykového hlediska: úřední výzvy jsou 

v Ohlasu od Nežárky od března 1939 publikovány dvojjazyčně.108

108 Např. An die Bevolkerung der Bezirke Neuhaus und Kamenitz a. L./Obyvatelstvu politických 
okresů Jindř. Hradec a Kamenice n. L. Ohlas od Nežárky, č. 13/LXIX, 24. března 1939. S. 1.



U Ohlasu od Nežárky (1871-1942) můžeme pozorovat jisté obsahové 

změny spojené s dvojím vystřídáním politického režimu během historie 

vydávání periodika. Ať se jedná o změny méně nebo více zásadní, společným 

jmenovatelem bez ohledu na politický režim zůstává silný pročeský postoj 

redakce. V jednotlivých obdobích se pouze lišila intenzita, s jakou byl tento 

postoj prezentován. Změny se nejvýrazněji projevovaly na tématu vztahu Čechů 

a českých Němců, pozornost si ale zaslouží také prostor věnovaný politickým 

obsahům v jednotlivých obdobích.

V Rakousku-Uhersku Ohlas od Nežárky nepřinášel žádné informace o 

politických stranách, zmiňoval pouze narozeniny a jmeniny císaře, obšírněji se 

věnoval císařovým životním jubileům nebo svatbám v císařské rodině. Přes 

chybějící zpravodajství o politických stranách je však směřování Ohlasu od 

Nežárky zřetelné: objevují se neskrývané výzvy k větší aktivitě podporující 

český národ, často je informováno o životě v Anglii a Francii. Výrazně se 

projevuje nepřátelství vůči Němcům -  ze sledovaných období (1881-1885, 

1918-1920, 1939) nejsilněji.

V období vzniku Československa a těsně po něm začíná Ohlas od 

Nežárky intenzivně informovat o politických stranách, několikrát se opakuje 

výzva čtenářům k aktivnímu působení v politice. Zmínky o Němcích se téměř 

nevyskytují, plocha Ohlasu od Nežárky je kromě „nového politického obsahu“ 

zaplněna oslavnými texty ke vzniku samostatné republiky a organizačními 

pokyny.

V prvním roce protektorátu se na stránkách Ohlasu od Nežárky 

minimalizuje počet redakčních příspěvků, otiskují se redakci dodávané texty a 

úřední oznámení. V popisování česko-německých vztahů nastává výrazná 

změna -  objevují se pochvalné texty o společném soužití Čechů a Němců 

v místním kraji. Z některých redakčních příspěvků je patrná významová 

dvojznačnost, dokazující, že se redakce s novým politickým uspořádáním 

neztotožnila. Neztotožnění se s režimem se také stalo Ohlasu od Nežárky 

osudným -  týdeník byl zastaven v červnu 1942.



Práci se v rámci možností podařilo splnit předsevzatý cíl -  byly 

zmapovány základní změny v obsahu týdeníku spojené se střídáním politických 

režimů. Při dalším bádání by jistě bylo zajímavé popsat vztah cenzorských 

úřadů k Ohlasu od Nežárky v jednotlivých obdobích, příp. se detailně zabývat 

vztahem Ohlasu od Nežárky k soudobým periodikám.



Bei der Wochenzeitschrift „Ohlas od Nežárky1', die in den Jahren 1871- 

1942 in Jindřichův Hradec/Neuhaus erschienen ist, gibt es einige 

Inhaltsveranderungen zu beobachten. Die Veránderungen hángen eng mit dem 

doppeltem Regimewechsel (nach fast 400 Jahren ósterreichischer Monarchie 

entstand 1918 die Tschechoslowakei, 1939 das Protektorát Bóhmen-Máhren) in 

der Geschichte der Zeitschrift zusammen. Handelt es sich um gróBere oder 

kleinere Veránderungen, die pro-tschechische volkstumliche Einstellung der 

Redaktion von „Ohlas od Nežárky" blieb unverándert, ohne Rucksicht auf die 

Regierungsysteme. Nur in der Intensitat unterschieden sich die AuBerungen 

uber die Einstellung der Redaktion. Die Veránderungen sind vor allem bei den 

tschechisch-deutschen Beziehungen zu merken. Genauso interessant ist es zu 

beobachten, wieviel Platz den politischen Themen in den verschiedenen 

Zeitetappen gewidmet wurde.

In der ósterreich-ungarischen Monarchie brachte „Ohlas od Nežárky" 

keine Auskůnfte uber politische Parteien. Es wurden nur die Geburtstage, 

Namenstage und andere Jubiláen des Kaisers und seiner Familie erwáhnt. 

Trotz der nicht vorhandenen Informationen uber politische Parteien ist es doch 

moglich, die politische Orientierung der Redaktion einzuschátzen. Es kommen 

oft unverhohlene Aufforderungen vor, um die volkstumliche Aktivitát der 

Tschechen aufzuwecken oder zu unterstůtzen. Oft informiert man auch uber die 

Westmáchte England und Frankreich. Besonders feindlich wurde uber die 

Deutschen berichtet -  von den beobachteten Zeitetappen (1881-1885, 1918- 

1920 und 1939) handelt es sich in der Monarchie um die in „Ohlas od Nežárky" 

am stárksten geáuGerte Feindschaft den Deutschen gegenuber.

Kurz nach der Entstehung der Tschechoslowakei berichtet die 

Wochenzeitschrift uber die politischen Parteien sehr intensiv, ein paar mal 

wiederholt sich der Appel, die Leser sollen sich politisch engagieren. Es gibt 

kaum Erwáhnungen uber die Deutschen in den Jahren 1918-1920. Der Inhalt 

wird auRer den „neuen politischen Berichten" mit Jubeln uber die freie Republik 

und organisatorischen Weisungen geschaffen.

Im ersten Jahr des Protektorats Bóhmen-Máhren wird die Zahl der 

eigenen redaktionellen Beitrágen in „Ohlas od Nežárky" gesenkt. Es werden



hauptsáchlich von den offiziellen Stellen gelieferte Texte und amtliche 

Ankundigungen publiziert. Bei der Beschreibung der tschechisch-deutschen 

Beziehungen kam es zu einer markanten Veránderung im ersten Jahr des 

Protektorats. Es erscheinen positive Berichte uber die Deutschen und das 

Zusammenleben zwischen den Tschechen und Deutschen in Jindřichův 

Hradec/Neuhaus und Umgebung. Bei einigen redaktionellen Beitrágen ist 

allerdings eine Zweideutigkeit merkbar, die beweist, dass sich die Redaktion mit 

dem neuen Regime nie identifiziert hat. Die immer pro-tschechische Einstellung 

war auch fur die Wochenzeitschrift fatal -  sie wurde im Juni 1942 verboten.
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OHLAS OD Kfm.
Týdenník pro poučení a zábavu, pro zájmy obecné a společenské.

V>*M«
bň  {p e tA i í i m i M t  k a s i ř l a j .  í te š? * jiU T . j i ř w íp t - ť x n í ,  j * w t  J U w r i i y  

i .s .« i  - — , D o p te j  U i  p * ů p U a  *«• «n>piňji*#*jí, r n k p p h j r  «*.

0  důležitosti železničního spojení z  Budějovic 
na Jindřichův Hradec do Jihlavy.

Angličanům oblíbení; p ř ís lo v í: „Tim es U mnuey* 
(Cm  jsou  peníze) znělo by v jazyku obchodníků a prů
m yslníků *rychlost jsou peníze,* neboť ncjpodstatnejSím  
totiž dvojnásobným  činitelem prospívání obchodu n £i v n o t ti 
je st rych lost a sice jedna rychlost výroby h druhá rychlost 
odby tu. K  tomuto urychlení sp očívá  důležitost stro jů, zvláSte 
pám ích  strojů, téchto m ocných, pak tnoderného obchodu  
k p n i m ysl u. kteréž bychom  v našem sm yslu rozdělili 
nmbli na a troje vyrábfeí a im stroje dopravovací, podle toho  
slouží-Ii k urychlení výroby aneb k urychlení dopni vy, 
tudíž i odbytu. T ím  jsm e se  dostali k vlastním u před
m ětu rozpravy u tiší, totiž k důležitosti železných d iáh ,
téchto pravých oživovaeích žil celých  krajin a Četných 
m íst, j im iž  prospívá všeliká práce lidaká, jim iž s e  oživuje  
podnikavou} n jim iž v.kvétá blahobyt, ov*tem že jen  potud, 
pokud tom u avUdší i o statn í pod m ínk y, z  nichž jsou  nej* 
důležitější lidnatost, schopnost a pilnost obývatelstva, s íly  
a p lod iny přírodní toho kterého územ í a konečné smčr 
železnice, odkud a kam jde. S  lim ito  podmínkami sro 
vnává «c, roste i k lesá dů ležitost cáry železničné. A b y
chom  tedy' posoudili a užnuti m ohli důležitost takové
Čáry, která by se dotýkala  m ěsta našeho a krajiny naší, 
m usím e b líže  pfihlíduouti a podrobněji seznám ili se  s tím , 
které p od m ínk y a v ja k é  m íře  u nás se shledávají a o  
jaký smCr sc  právC jedná. Ž elezn ičn í sp o je m , o  nOžto 
8© J ind řich ovu  Hradci a okoln ím  m fotům  T řeboni, Stráži, 
K unižaku, Strm ilovu , N ovém  K línku, K am enici, Z irovtiici, 
P očátk ám , H orn í C erekvi a B atelovu  zejm éna jed n á , má 
sm ěrem  křižovaeím  s|K>jovaii dráhu Krantiska Josefa , od

Jk* gjf . ,1
^ luraovic  0 dráhou severozápadní v Jihlav* v dálSím pro- 1
dloužení na jih od Hudftjovk dos&lmowti spojení (snad 
přes* Paso v) s Itálií a v prodloužení na saver (snad přes 1
Ratiboř) s východním Pruskem a Ruskem. SmCr takový I
jest, pokud se hledí k obchodil světovém u, n o v ý , tiebot 
tento pohyboval se po půl tisíciletí ve směru jiném a vy
tvořil střediska obchodu Bremv a Hamburk, jichž důleži
tost po dnes ne»í ničím ohrožena aneb zmenšena. Vedle 
těchto však povstávají důležitá střediska obchodu, která 
vytvořila a vytvořuje doba pozdější a jichžto důležitost 
roste tou m ěrou, jakou postopujc vítemfi vláda a práce 
ruská v Asii, kdež nesčíslné poklady přírodní, posud roz
maru prácí lidskou nevyzdvíhm ité, jekají pilných rukou, 
aby přispívali vydatnou hřívou k blahobytu ělove&enstva ve 
dvou dílech starého světa.

Dosah tíichto zmC-n , kteří se za našich dnů zde v  
tak nazvané kolébce pokolení lidského d ejí, nejlépe po
cítila A nglie , která ve  svém  sm ýšleni a jednáni politi
ckém nebývá voděna ani tak ctižádostí, ani politickou 
váhou, nýbrž nejprve ft h lavn í zájmy obchodními. Ona 
přijala právě tak nerada zprávu, že sbory slavného voj- 
vůdce knížete ISarjatínského obsadili vítězně krajinu Sala- 
viu a dobyli Vedenu^ KÍdla Satnylovn, jako » ustrnutím  
vyslech la  po  devíti letech druhou zvfcst, žc Amu Oarja 
a S yr Darja aneb jak  se  ve starověku klassickém , když 
třm i krajinami táhl Alexandr v e lik ý , jm enovali Oxus a  
Ja x a r les, podrobeny jsou  mnei nejnebczpccnejsílio soka  
Anglivnnfi v Indii, í e  po Syr Uarju plují lod6 ílovm uké, 
9!o r.ř/ioun zv l.išm í ijjciiriiUní gubernie Furltřítáiiská, k 
Iiíito  náleží okraji Hyr Darjn a S cm ireíenskaja , a to  
pom ocí pirtplavň. již  hotových , bude spftw beim  zname
nitá uplavím cťstn, jejížto  jeden konec ssln l k  Petrohradu  
,i drn! iý až k úpatí ílin .h ikn lj a jejíito  p ttw b cn í na trh

ii Janu Knitofn lirab&tí * Buclihciina iwHdtl, al>y »o dnem i 
nud vynasoBtili vílni, čelu) by k obwu'iil I1'"1")' ‘K>l>n '' i1’’"

•|Ý>. pHmíil clraV gonoMU My.lika, Utcrý před ti.u «  »luiby
vojeu.ki vystoupil, aby ..)■*' PHi*' n k •bo" 1 °*vo'
olmu » Gobchcm a Sond ku 1’n .ie  upřclml. Ku kouči *i>n »UI

iJéiopis vypravuje, jakých pohrom uvalila válka U-idcolilcIa ! My»|ik j i i  v liudójovieieli. , , .
ItJ  Cřchft vůbre, J  uvidi. to  „byvatel.tvu. kte™ Ph ,l  ti.n ' V dloul.ých .lubich v i l ^ . 1 .  ť - u l ,  WUk

čítalo 3 miliony, kleklo |n)tora po«ten. na 800.IXX) # io  obyvatel ; li»*y v krajiníob tíeliío, to  “•> ll,“l»0 >............................
stvo toto snáwelo strnisli vltól»o druhu, déjepis ion však nezmocnil

FEUILLETON.
Z dějin města a okolí jindřicho hradeckého.

7, duhy války líťdirlilcfé.

se jesté všech podrobných zpráv o mm, kterým krajinám zvMstO 
écho ulrpčti bylo a protož podáváme jedou a takých současných 
zpráv, která obsahuje jednotlivý obraz z tó neskwníeaé frady 
ftviíelftj jakými byla vlast <>o«ká až do roka (ť)48 (do míru vesl* 
fál&kíh«) šilhána:

Když dne S?G, íervna MÍ48 ávudský Kouigamark
ifradéan a Mahs strany zradou Otovalukiho u« zmocniv, potom 
i řítřiríj a Nové an:«lu tvi'doAfjne ublehal, stala se válka tim kru- 
tejSí. Cí«»ř stWti, mciiksjc toho £a»ú v IJnoi a »védév o neAtMÍ
tia me«ta praíaká valícím, psal radé starého mést* pražského jttjfittá strach |-W« t» »i ««. o gu l̂0i ené krajiwy, tskto
30. dne uiésieo éerve«ee# >,?} Hudollu Kfdlorcdovi hraběti « V<d#e ! uk oíka » 111 y K M 1

Vyslal lady Myalik k vjíW tínl toho neřádu podplukovnlk. NV- 
, L  » oddilenlm jl.d y , .b y  toapctolky •« tuUky Mlhd. ^  
80. *«ři vtrhl No.tic « poruflkcm I.mdok-U U « *.  m , »  
Jindřichova llradco, co t »,.»«obono uomutomu.t b™ ’>
.iteřiclhu i bujAcnonti hejtmana ,á ro.ek íli.. J1Hh1> !‘ lll' rn * 
tenburku. kteří ,o  domníval, to by U. íívM ovi byl, a by .a  
todii k nim éolrni *»«bov#li m unl, nebal v sá.nku tdrioval »o
S t U  M k  a mel ii* H Udi a f, k0». * - ^ h .
1 U y la tío .  .........   vfc»k j S  •«<*;«*

•  ....... — t í S t
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iiikein a jeho dílem.
Český národ v tomto roce sloji po* 

prvé v řadách gratulantu k narozeninám  
Adolfa Iiillera a je lo teprve nedávno, co 
tento národ Mál ještě v ostrém protikladu 
proti jeho |u»lil«cc'. I tento krátký čas 
však zcela stačil. aby podal duk-.tz většinč 
národa, že Ad. Hitler nemá v úmyslu 
Českého národa využil nebo násilní- jej 
ovládal Opatření dosud ji/, provedená 
dokazuji stále více, že ji* snahou Adolfa 
Hitlera, aby i český národ byl zařazen 
opět do klidného pracovního procesu a

Zprávy domácí.
( mrlL V Praze zemřel v požehnaném  

víku 78 k*t, p. MUDr. Artur Eiselt. vrchní 
ředitel ústavu choromyslných v Bohni
cích v, v., který' trávil svůj odpočinek  
v našem mestč ivěkolik let, než přesídlil 
v nedávné době do Prahy, ahv tam hledal 
u odtorných lékařů ulehčení ve své ne
moci.

ťmrtL Ve ZnojrnČ zemřel v tlil letech 
ředitel notářské kanceláře p. Jan Ikavec. 
vauk bývalého hradeckého rejíenschoriho 
Františka Ikavce, u něhož začal se učit 
hudbě Bedřich Smetana za svého pobytu 
v Jindř. Hradci.

Sftalefc. Minulý týden uzavřel vc Vla
šimi tsfiatek cadejši rodák, p- -Ph Mr Ferdi
nand Prokeš «se slečnou Enihou Storcovou 
z  Vlašimě.

IslanoveiiL Pnoresorcin při st. reál. 
gymnasiu v Jindř. Hradci od 1. dubna 
ustanoven byl (pro latinu a němčinu) 
žal profesor J. Bartušek z Rakovníka.

Uznáni. Ministerstvo národní obrany 
vyslovilo panu podplukovolkovi pěchoty 
Jinořichu Knihoví při odchodu z činné 
služby za úspčšnou činnou službu vojen
skou. konanou v československé armádě, 
zvláštní uznáni

OHLAS OD NEŽÁRKY.

každému jednotlivému obyvateli léto ze
nu' hýla /ase opatřena práce i chléb, 
zemi pak aby byla ponechána její kultur
ní autonomie.

foský národ může prolo právem hle
děli k Vůdci a říšskému kancléři Velko- 
něinceké říše Adolfu Hitlerovi v den jeho00. uaro/euin nejen l>cz nenávisti, nýbrž 
s plnou duvěrou a jemu osobné i jeho  
prát*i zamyšlené a zapm-ulé pro český 
národ zvláště vyslovili své přání šťast
ného zdaru.

Tstní maturitní rfkoušky na zdejším 
st. reál. gymnasiu byly ustanoveny na 
dny 12 17 června za předsednictví fed.
S. Slétala z Třel>oně, kde opět bude před
sedal ředilrl zdejšího ústavu J. Trčka 
o<l 19—21 června,

l)ar 300 K zaslal naši redakci pan 
MUDr Antonín Sixl v Hradci Králové 
a pl Moric Sixlová. vdova po notáři v X. 
Bydžově k uctění památky zesnuté slečny  
Gusti Sixlové z Jindřichova Hradce míst
nímu komité pro pomoc uprchlíkům ze 
zabraného území jihočeského.

Při pouliční sltfrtc |»ořádni»é Tes. čer
veným křDoin v Jindřidiovč Hradci di*e
10. IV. 15)30 bylo vybráno 011.70 K, za 
kterýžto obnos zakoupeny budou potra
viny pro polřelaié vrstvy zdejšího oby
vatelstva.

Slavnost VzVNšera na Bílou sobotu 
letos poprvé místo o 6. hod i uč konala se  
o % 7, kdy za četné účasti prošel ob* 
vykly průvod s  chovanci Špitálu a katol. 
spolků přes náměstí už za značného, po
nurého Sera.

Soukenická kaple bude přístupna. 
Soukenická kaple přiléhající ke křížové 
chodbč u kostela sv. Jana, k níž loni na 
podzim byl probourán za/ttóný vchod a 
tím otevřela se  vyhlídka z dhodby na

Ročník LXIX.

Vajgar, IhhIc spřislupněuu veřejnosti. V 
ncjbližších dnech nu lutklad spolku #Přá- 
tel starého Hradce" budou vc vylxjuru* 
ném vchodu |>oložcny schody až na pod
lahu kaple, položenou as 1 * * m jhkI 
úrovní cliodhy.

Duchovni koncert provede chrámový 
sbor v neděli dne 16 dubna 1939 o pul 
3- hodině odpoledni v klášterním kostele v 
Jindř. Hradci s tímto pořadem:
1. Varhany: Joseí Klička: Legenda h-moll, 

hraje p. L. |anň.
2. Klarinet a varhany: K. M. Weber: Andante 

com motto z Grand dua Concertant; hraje 
p. J. Neužil.

3 .Sbor bez průvodu: Stan. Suda: „Modlitba 
(Zdrávas Královno) pro 4 hlasy solo a 8 
lilasý smíšený sbor.

4. Housle a varhany; B. Chopin: Nocturno 
hraje p. Dr. J. Šetka.

5. Zpěv a varhany: a) J. B. Foerster: Viděni 
b) W. A. Mozart: Alleluja; zpívá paní J. 
Sperková.

6. Sbor a varhany: K. Douša: Gloria Credo 
a Sanetus ze mše k oslavě sv. Václava 
pro 4 hlasy, solo a 4 hlasy smíšený sbor, 
2 trubky a 3 pozouny; zpívá chrámový 
sbor, řídí p. řed. li. Neužil.

7. Varhany: J. Š. Břich: Dvě chorálni pře
dehry. a) Kristus v poutech smrti, b) Volám 
k Tobě Ježíši, hraje p. L. Janu.

8. Sbor a vnrliany: S. Mikulka: Vstalř jest... 
smíšený sbor 2 trubky, 2 pozouny a var
hany. V. RJhovský: Sv. Cyrilu a Metho- 
ději. Smíšeny sbor, 2 trubky a 3 pozouny. 
Zpívá chrám, sbor, řídí p. řed. H. Neužil.

9 . Varhany: J. Š. Bach: Praeludium a Fuga 
G-moll, hraje p. L. Janů.

Mezi tiskem dochází milá zpráva ná
vštěvy a spoluúčinkováni na tomto koncertě 
pana Josefa B er a n a , ředitele Jeremiášovy 
jihočeské hudební školy města Č. Budějovice, 
který oíiohati program zazpíváním Biblických 
písní své tvorby. — Změna programu vy
hrazena. Výtěžek koncertu věnován bude ve 
prospěch oprav klášterních budov. Vstupné 
dobrovolné.

Akadem. spolek *Sm uý“ srdečné zve 
všechny své pHzuivce na čaj, který po- 
řáoá již zítra v sobotu 1.1. dubna o 20. 
hodině v Národním klomč.. Vstupné 1.80 K.

PftdslavenSfvo společenstva pekařů 
v Jindř. Hradci oznamuje svým členům, 
že odložená valná hromada koná se v ne
děli dne l(i. dubna v restauraci p. Plán- 
ského o  9. hodině dopoledni. Cčast všech 
členů velmi nutná. Dále se sděluje, že 
tovaryšské zkoušky' konat i se budou v 
pálek 21. dubna 1939 o  1. hod. odpol. 
ve cvičné dílnČ v živnostenských školách. 
Žádosti nutno podali nejpozději tři dny 
předem. — J a r . B u r e š ,  předseda.

Trochu barev
od Smrčka

a zkrášlíte si Váš domov.
Jak? —  Poradíme Vám ochotně

S M R Č E K
drogorle a odborný 
obchod barvářský

FOTO — S l U Í B A 
• voftavkářstvi -

Cesty, po kterých půjdeme.
Vysoké mety, k nimž naši sousedé v 

posledních letech dospěli, jscu výsledkem: 
jasného programu, organisace, [Podřízeni je
diné a při tom společné vůli a naprosté 
národní jednoty. Tyto tři předpoklady vy
tvořily zázrak všemocné sily Nikdy nestálo 
Německo tak vysoko jako dnes

Vůdce a říšský kancléř Hitler čestně 
zaručil českému národu zachováni jeho své
bytnosti- Majíce toto jeho slovo, máme 
možnost soustřediti své sily a dáti jim 
organisační směr, abychom tu stáli silni na 
kolbišti lidského ducha, v ušlechtilé soutěži 
českého člověka s  člověkem německým.

Naprostá myšlenková jednota v celém 
národě je předpokladem našeho trváni. Joden 
duch, jedna strana, jedna vlast! Co nám 
chybi na početnosti, musíme vyrovnávali svou 
jakosti. Ze starých mravních hodnot musí 
býti naše štíty. Takto vnitřně vyzbrojeni 
nemáme se Čeho obávati. Práce s německým 
lidem, věrná, upřímná a společná může nám 
přinésti jen štěstí.

Bouřné doby přejdou — a nastanou jiné, 
plné práce a tvořeni. Chceme, aby Němci v nás 
nalezli zdatné a rovnocenné spolupracovníky. 
Takto musíme chápali nový život a uvě
domovali si, že všechna naše budoucnost 
jest v nás.

O horácích se říkává, že jsou to bystři, 
přemýšliví lidé proto, íe  je k tomu nutí 
tvrdé podmínky jejich okolí, příroda, jen 
spoře uštědřujíci své dary, zápasy i o  jiné

druhy existence, vyrůstající z bidy a mnohdy 
i společenské nebo národní postaveni na 
rozhráni dvou světu. V tom všem často tito 
ottiítli lidé převyšuji občany z pohodlnějších 
a bl:iho;>ytnejšich rovin.

Našim nejžhavějším přáním musí býti, 
aby každý Cech byl člověkem charakterním. 
V charakteru, dávajícím sebevědomí, je ne
smírná vnitřní sila a odolnost. Charakteru 
se dosahuje vědomím národním, nekolísnjicí 
mravnosti a stupňující se kulturou. Člověk 
takových vlastnosti je spolehlivý a v jakém
koli postaveni si vynucuje úctu každého. Plni 
přesně své povinnosti a proto se nepotřebuje 
ohýbat.

Všechny tytí) vlastnosti oceňujei německý 
lid, protože sám na nich staví a sám je k nim 
vychováván. Dnes, kdy jsme vřazeni do jed
noho životního prostom a kdy počíná zápas 
na kolbišti duchovních hodnot a schopnosti, 
bylo by smrtelnou chybou, kdybychom se 
ukázali kulturně, mravně, technicky atd. mé- 
něcennějšimi.

Zdravé soutěženi s  vyspělými, přesnými 
a pilnými Němci může nám přinésti jen 
prospěch. Vždyť naše zájmy, jako dílčího 
útvaru v rámci Říše, budou konec konců 
k prospěchu všech. Přesně dodržovaná zá
ruka o nezkráceni naši národní svébytnosti 
povede po vzájemném poznání i k úzkým 
přátelským stykům a tak i k šťastné a bez
pečné budoucnosti naši vlasti.
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(&onnta$ beit 26. ID ffo k r 1 8 4 5

l i d e  M i l o š i  í n ,  č í  M i l k u  w  H r á d e k ?

z

Z n á te  bůžka líbezného,
D íw k y  k w ě tň é  m ladosti?

Ttvůrce citu  blallostnélio, 
Dítko p r a n é  milosti?

Znám ef ono pacholátko 
S  okem lásky ob ižn é!

Zřem li na to newinňáiko. 
S rdce naše k němu Inc.

W íte co si oblibuje,
Co zajímá jeho  c it?

Kara se čile p řiv in u je ,
K Je si stá ly  w olí byt ?

Xevvábí je j  lící růže,
N edbá na urozenost;

.Stříbro, zlato si nemůže
Z ísk a t jeh o  náklounost. .

J s a  nadhw č/.dné plodem w lasti,
W yššjm  (lijclicui nadchnut je s t ;  

N eblazí je j  zemské slasti,
*\V nichž se sk rv w á  klant a  lest

Kde mír /. oka jem u kyne.
Jem nost duše z je u u je ,

1’ctiu  á ře č  z ustou plyne,
Hozum s citem sp o ju je :

Tam si M ilek stám-k sbije.
\Y něm rozkošně přebývrá. 

S M ilostkami w ěace "  ije, 
W onnou slastí o p lýuá  !
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$ttr Wotylfatyxt, pckljrung uni» Kntřrljaltimfl fur Hermann.

. 1Í»J X> i t 3® c t t e.
. Gine ©agatelle au í ber fa?f)ionablen SEBett. ( €  S) I t i f . )

„g rem tb !" entgegnete bet © ra f, „meinfl bu benn, 
iá) fónnte je fo n irr ifd j fein, etud) nur (ni Gntferntcften 
an eine ernflfjafte fiiaifon m it einet ÍJJerfon ju  benfen, 
roelífee nebftbem, bag fie eine ©ůrgerlid&e, nod? baju 
řom auíerro&f)ltai fflolfe ©otteá ift ? —  Unb rotím i^ t 
fflatet nod) einige SWillionen meljt erfd^a^ert unb et< 
routtyert (jiilte, fo vcúrbe cfl ftd; fjůbfcty auínefjmen, roenn 
ein © ra f Gf)., beffen ffierroanbte í)of)t Sletlen im Staate 
befteiben, fo eine iDJeifatJiante ft^íópe, ro tíce einjugtfjtn 
m a n íc i ©útgerlic^e ©ebenfen trůge ! SBet roitb benn 
gleii$ an’ folc^e ernflf)afie ® in g t benfen! SIber mid) un» 
tertyált cfl, ju  feljen, roic roeit bie !£f)orljett unb G inbik 
bung bci einet folc^en ÍJJerfon gefjt, benn, pa ro le  ď h o n -  
ne u r, fie i ft ni(§t ju  gut, m it ernfihafte Slbftcfcten ju* 
ju trauen l éef)t nur, roie fie ji<$ j ie i t ! "

„Unb roarmn ni<$t?" entgegnete © ra f 3 - i „íjabeit 
ni($l etft jroei GaPaliere erfieit Siaiigefl buranie 6 trei<$e 
gema^it unb fid; mli@<$aufplelermnen ju  lief eingelaffen? 
3)a$ muji freilt<$ fol<$en 9ŘAb<$en bie ífópfe ťetbrefjen, 
roenn fte nt>í) baju ein hiibfcéeS S&rD$cn nebft einet 
baaren © íD ion  S liitg ift bejijen."

„ 34) roiQ t i  *getn glauben," Berjejte S . ■£>., „aber 
geroifš ift eí, bajš uné n i t t l í  me()t Ijctabfejt, n ity tí inelir 
unfet Slitfcfien fdjroáctt unb bie GQretbietung, roeldje man 
unž fonft jo llte , alé biefe 3R e f a t l i a n c e ,  bie io n  
StaatSroegcn verboten roetben follten. Uiberljaupt ift 
eS un»crjeil)li$, báji man ben Slbel an fo riele 'lierfo* 
tten Bctgibt, roclc^e ficb bann tm í unbebingt gleiebftellen, 
roenn aucfy ber *}?apa ober © rofpapa Sdjreibcr in  einem 
Sureau roat ober ein Gomptoir. bielt. ?ll? ob t i  mit 
bcm b l o f j e n  9l o b i l i t i r e n  abgetfyan roáre unb man 
nid jt aurf) 2t ř )n eq fiaben mújjte, um f i n t ě n  Slbel  
mifptecfcen unb repráfentiren ju  fómtcn."

„ D a í  ffiotf if i ju  aufgeflárt," feufjte ein alter ® lar- 
quié, beffen Sltern in  ben neunjiger 3 afiren ftcfc au í 
granfreicfc aejlů^tet fatten. „® eb i ílcftt, t i  roirb einmal 
fo eine@ef(íicbte gebeit, roie unter bem ftcb;ef)ntenSubroig. 
9řennt (1(6 bort) fiton  jeber Scfjufter unb Sttjneifec e t  r  
*  o n ; roie roeit ift e8 nocb son bem ^íuucte, 3 eben of)ne

U nterf^ieb c ito ycn  ju  nennen ? L e s  cx tré m e s  se 
to u c h c n t! 3 l jt  roiŘt ja  bie ©efc^ictite, roel^ie ftc^ Bot 
einiget 3 eit m it bem junpen gútfien 6 . unb bem ©rafen 
&<f). ereignete! ÍReiten uber ben ©taben, roo um bie 
Giíbuben eine Slnja^I fcMjet Eamen unb ^erren  au6 
bet ffloutgeoifie ftjeu. © ta f  Set., ein fůpetber Šieitet, 
roettet, m it (einem *}3ferbe in  bie Sube ju  teíten unb, 
of)iie abjufijen, im Jřreife jenet ©efellfc^aft eiite p o rtion  
G i6 ju  effett. Gin ffio r t, unb ber ©raune fteljt mit einem 
S a je  to r  ber Bubentftůre. 2>ie Sámc^en quitfc^en, bie ' 
^e r te n  fluebon, abet man [jat feine Gouvage; bet Sluf* 
roártet fommt baju unb unterfleljt ftc^, ba« Díop bcim 
3 ůgel ju  faffen unb jurúcfrcipen ju  roo [len. SBie bidig, 
gibt bet © ra f bem ííe rl e in í m it ber Dieitpeilfdje ůbeťá 
OJeft^t. Gine Síenge © a fft t  ftefjen fc^on lángft bei bet 
S cen e ; fotit 3 f)ťé glauben, bie Bagage nimmt bie íjíartci 
beí Slufroárterí. SWan teipt ben ©rafen »om QJferbe, 
unb roagt e i  —  c ’c s t un h o rre u r  —  fbn m it feinet 
cigeneit 9íeltpeitft6e tůcbtig buritjubláuen. 3 u beit 3 eiten 
meiner glorreicten ?1 t ) nen  ro ire fo Gtroaí SK a je ft á t 
p e r b r e c t j e n  gtroefen unb baS ©elic^ter an ben ©algen 
ober auf bie ©aleercn gefommen; aber f)ier ťlberge^t man 
bie <5 a(f>e: bie ÍJJoIijei ju tft bie Slcfcfctn unb meint, ber 
© ra f ttage felbfl ben grópten 2 ^eil bet Stírnlb unb mait 
fónne feine 3)ía§regcín etgreifen gegen biefe ójfentíit^e 
3 utet6 lroeifung 1*

„G i  ift roaf)r/' fagte ber ©aron, „m an ftebt bet 
Díacaille ju  wiel bufd; bie ginger. SBaS I;atte bet arrac 
© r a f ® — p fúr®ct»ererei roegen eiiteá íPoíijeímanneS, ben 
et ůberritt, roeil ber iře r l bie greiljeit fierau9naf)m, 
ibn juret^trocifen ju  ropUen. S ílí ob bie ý. o l i  j e i t e ;  
g e l u  au<6 fů r u n é  gelten fo llten !"

„? i5oí)ev fommt e« db^r," fuí)t bet SDřargui® fo rt, 
„bafi ftcf) biefe íeuté tá g li^  meljr berau3ne^r.ien gegen 
u n i,  alS son ber úbertriěbencn Seutfeligfeit 6 r. iWajeftát 
unb ber faifetlic^en gamilie. 3 ie^cn »or 3 ebem ben ,f)Ut, 
bet fte grúpt, roa« boct) nu t Sc^ulDigfeit io n  biefem $ a tf 
ifl, —  teben m it 3ebcm, bet gerabe ein SInliegen an fte 
tjcA, unb fejen if)rcn <Sto(j batein, g e f a n n t  unb g v  

tč
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C rf í^ c in t  » ř íf c c n l!t í$  1 3?0vi: 
Sprc ií gan |j<Sfarli$  3  í . ,  lja lb*  
jíljrU ifc  l  ff. 30  f t . ,  B itrtflj4t> r* 
l i #  43 f r .  © u n $  &>* m ít  
fre icc  S u f tn b u n g  q a n jjA ljr l . 3  ji. 
30  f r . .  I ja tfc já§ rl( í$  i  fl. 45 I r . ,  
c lc r tc ljá fy r li#  54 f r .  <5‘!N.

S n f c t a t t  a K ť t  'J f r c  iu tr b tn  
a u f5) tn c m m c n , u . b i t  q ífťa ltc iie  
*Petitjcťtc e t t t  t t r c n  S fá u m  m ít 
t  f r . ,  l í t  fcu rífrtau ftnbe  m it  2 f r .  
ISO)?, t e r ř ^ i i ť t .  5DaJ e ín jc íu c  
4 > fa tt f c M  J5 f r . « 2 ) í .  43rfcf< 
unb  © c íb  f ra n co .

iJtucitcn âl>r<ftilled JI'",;- 8. ilrGeué linft feOé. 24. ^ťbrurtr

Mi

I.
Jím 9l6rnb fiatib id> fcratiffcii.

- $a<$ť an b ií © rllcbtt meliť, ’ •
;Unb. fptatb j i t  miř, roo roirb nu tí., 

í t in c  .(jerjalterliebjU (till.

O  ®Ett, tittiitc ^ iř r ja ň c ilitt ilc ,
"  3c6: b«b' j i t  f<boit taii()r  li i tť> t '  flí 

5 1 . Ujtb ra fá te  to r ©cljiifuc&t unb Xrauct 
ltnb  S iicttífílímcij

II.

3 m  Ijtitercn 93rňbftftcife 
,§ab’ id) on ?itb<$cn flcbnd>ř,
Unb maitdjeS OlnS oofl bab’ i<b 
Jluf i l j r t  ©efunbljeU' flebrmbt.

S'ic fflrúbeť cílit, j i t  Indjtřii, ■
V i  >1 Unb fpra<ben: ® u b iji eiit 9i<irr,

>' ©oflt mit, ob ©litr oon @udi jt

Am
. @0 ndrriftb setliebt ftfjott roar.

^ tf j. iib c t liefé fit tančit,
£ a b ’ im m tt tm i (jtllrb t,
•gat (ic mi(b ímdj tagtíglî
Sici taiifťhbmaí beitfibt. •"■" i " X

•„ #. S ťq u ío b lu J  9 3 ra iin b ic r.
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$et Xorf alé ©fťicnftaiib ucitcr 3itbufíric^ucige.■ . . .  „ ?.* .
@inernflf;after SBIiff auf S861)nicň8 SSer^SIíitiffc féfyrt 

ěfrterffitž’ . baf8 u. a. in bet ŠefiSrbtrung bcv Subiifirit bas 
®[ei<$gen>i(§t jwif($cii bcn einjeínen ftacrprcit bet ffloífšwofyť 
fa ljrt' angeftrebt nxrben nuifá,: unb anbřtfeitS, bafá uttfert 

iMfÉ tiicle (Síemente inbuflrtrtter Sntvuiffíímg aufju? 
tpnfm/Péřníag, bie biáí;et bie gcfjórige;-. etietgifdje áCůrbiguitg 
imb 2Ciiét)cuturig iiidjt gefutiben-íjabeu. • SBit- 6efi^5Baffer» 
ftflfte fi!'3?íoni)c,' bte ungciifijt bertintieii; máctytige $ptf[agcr, 
bbii beňělí Ďejj iiieitclit - iiidjt brtí; toaS aíf-3iaI)ťc3‘StťrJigmf3 

■__   *ii-y :

ju  getoinrim tuáte, perroettf;et tuirb. Unb boc§ erftěu{n,;.ft 
tiuS einct 9?egifrung, bie tocife unb tuofjhcoilfnb jeben, 
f ^ r i t t  in  biefent Sebiete «u fá  ( ítm u n títn tf ií  itnte tftfij 
rifrige f f l i i t n t r  toitfcn in  UJercinen fňr..5[ti§6reitung. b tt 
tflíige tij unb praftif<$e ÍB ítfórpetiing - nújttgcr ^ D e e i t 2Ce 
unb' 1'ř itte l ;jum  .a]erfc§re m it- btm ferntn 2luá[iiiibc/._fjj 
im n tft no<$ vor^anben, luic biefá einjetne neue, 
iná StBen gcrufttie Sfnbiijhien íew tifen, benen no t^ /n jad  

■ fertbe SruSbc^nuiig, wac^fclibtr .S o fjn ^ .fiit; f^rcnTOert^t j.mi 
mut^igc 9IuSbauft im  . J tam pfc , to trljrijjm  i|f.
Otíbgefc^Aft: ftnbct .gúnbétttalifenbf: púfjig, ,vufif;rfnb..bie;S[i 
bufhríe 'auf gnt maiíc^en íPimcttn,-—• bcž fcii cinjgcn jja^rc 
unlíugbat ^etBorgeřtcíeucit tiam^aftcn. 2íuf[$iv>ungS ungcai t̂ 

. i— tto$ in ten aBinbcfii licgt, unb finc^nic^t flt in e ’3ál 
atbcitžfá^igtt Souo^ntt btá Sanbtá cín not^bútffigřž ©afti 
frijlet, toeil t i  bent G ap ita íe  ^ á u fig  an *Wut .̂;9 
b t i$ t ,  biefetbeu f i l t  in b u jlt ie tíe  3«>effe in Xfy 
t íg fe it  ju  fejen. ŠBir eractyten bíefe S^atfa^en _ý| toiěti 
Sejie^ungen ais gercc^tfcrtigt. 21 ber baž Šeflirn einěr ntu. 
3eit fleigt unbctfennbar an unfernt ^otijotite empor. ■ I ;

unb (í^et aud) bet lo^nenbfle ®goiSmu8 jeueiv eíjre; 
toettí;en Stííaĉ t lni Staate beflúube barin, eben. biefe qei 
3eit ebelftnnig ju begrúffett, bent anbevmírtš gcf^cfjcncu 3j> 
pu!3 bie tDÚnfrf)cnžtoertf;e SluSbreitung,. ben .uielfa^fk ,$  
ni^mmfirbigen ffleilrcbungeit fůr bie teligí6fe unb fíttíic^e ffic 
ebtimg be3 @ef(b(ed)tá abet ttjiílfomnune Srginjung ju  biet; 
(13 i j l ijielfei^t bet . jejige SKoment. n ié t .beť gemi^ítejíe^ 
berartige Slntegungen ; iujiuif^en bebatf eě oft ja^refáng. 
3Saí;nenž, 6tí baž gefprot^ene JJBott. ju tJ řlja t jlc^ f j é p i  
ftbetbiefž jtttb ttufere poíitifcfjen 3«flánbe nie^t eben fú r:fj 
2írt pon 3nbuflric entmutfjigetib unb babci mítffett tuir n 
bií L§crrcn 9Í. Santia; J íle itt unb. Wotpotni;
bic eben barán ftnb,. in. Jíígblto. ein .S^nltc^eá S to w  
< 3 ttin fo ^ Ie n *6 b a f0  ju erjeugen. — : Unfe.re aB o^tn f^ i 
f;át befétjalb faft tn jeber. SJřumnier irgenb’ einett ©egenflíti 
aufgcgríffen, bet betu; UtUevttflinumgSsjeifie .®elegéhfei| geb

SE tór;-1 S»9Í.-'
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ZVĚST OD NEŽÁRKY
Týdenník pro zábavu, poučení i obchodní .zťiležffosMť

Vvehiuú k*ždott boWoi v 10 hodin ráno. RodaUec a expedici.’ ' 
v kruHikupiiy-tvi AI. Laiídfrasa a svítil v Jindřichovu Hradci. 
Kukopisy posýiají redakci, a při-d placem jakož i inseráty 
expcdici franko. — Dopiv l»c/. podpisu wj nepřijímají, ru- ; 

k opisy nevriwuýí.

a. ěí*io.
N 'lktn- la t . - l ;

Vitrín Lmiiirmo.
»>itjK*v«iJnv rv'1i»k»or:

Jun. v. Žák.

•> fM liln r rn i!
j »>pe» wJUfíii* 10 kr. ítvrtl^tiiř I «}.. |ifttiei»*S I *1,
I 80 kr_ frliírořnJ 3 M. — H pi*l|ijvni ri»jlUon: tuř*iřejv t.‘* kr„ ítvril*t«r

* «l. K lir- pAII.-tn* í  »!., ua rHý rok 5 «!. 5* kr.
• K *l« *  J>, l. p íu fl t»lt«7niMA « »<i p M ji la lí .  obdritf k »  k vori rútu
| kriVnný obrax <-u |>r«'nill nU ruia,

Kalisnik a dcera purkmistrova.
Vypravov&aí % události v J in d ř ich o v i Hradci roku 1008 a  1 

(I’okraói‘vAni.)
„Děkuju ti Jene, tato tvá upřímnost ume b la ž í; že vsak  

předee laskavého nabídnutí nepřijímám, děje se proto, an do
statečné uznávám, že nemám práva, abych pro své nezničitelné  
přátelství s tebou kalil poklid rodiny vaší. Já ctím něžné 
rodinné svazky a nejsem dosti drzý, bych se opovážil se 
jich dotknou ti. Zůstaň věren, jak js i sliboval, své úloze, 
ku prospěchu národa a č lověčenstva; jevili že zde několik dní 
ještě z trávím, budeme ku přátelským schůzkám mi ti dosti času.“  

„A kde chceé hledat jakého o b y d lí? “ tázal ze Jan.
„ Dovolte, mladý pane,“ ozval se  JiH , „mám prázdnou 

světničku.*4
„Ano, tvé nabídnuti,u pravil V ácslav Jiřímu, „musím  

přijmou t i ; až  ti pozbyde času,*1 obrátil se opět k Janovi, „tedy  
mne tam nalezneš.a * •

r Jsem- přesvědčen,* pokračoval jak o  zarmoucené Jan, 
„že každý tvůj krok a každé slovo pochází z hlubokého 
rozmyslu a zajisté je s t rozumné. Proto také při svém před
sevzetí statně vytrvali můžeš, a byloby tedy marné žádati 
od tebe opak tvého úm yslu. Znám té a proto etim i  šetřím  
vít li tvou, příležitosti k  sejiti s e s  tebou za to často použij u .u P o
dali s i ruce a rozešli se. Jak byl V ácslav sám šlechetný tak 
za Šlechetného mél i každého, kdo se tak býti zdál. Neuměje se 
přetvářili nepoznal ba ani netušil toho u jiných .

Bylo poledne; Jiří se  ubíral dom u, a oko mu jen  zá
řilo radostí, že  si vede milého přítele co  hosta ku skrovnič- 
kému obědu. Co bylo nej možnější ho, sehnalo se starostlivě  
ku uctěni hosta. U Jiřího byl pravý svátek; v mysli jeho
i. Váes lávově rozbila si spokojenost a nej čistší radost utěšený 
Stánek. Na sklonku dne odebral se  V ácslav opět na hřbitov. 
Když se na hrobě rodičů byl pom odlil, rozhlížel se po hřbi
tově a uzřel ženskou černě oděnou, je ž  nejprve u kostelních 
dveří klečela, pak u některých hrobů se m odlila a je kvítím  
zdobila. Přišla i ku hrobu jeho rodičů a učinila totéž. Vácslav  
hluboce pohnut k, nejvřelejšímu díku tak ja k  se již  vécra  
k neznámému zdobiteli pohnuta cítil, spěchal k ni a počal 
vroucími slovy  z celého srdec svého dékovati za úctu a lásku, 
kteráž byla jeh o  nejdražšim rodičům prokázána. Uchopiv  
ruku ženy vroucím dikem slze ji.jib a l a končil těmito slovy: 
„Nie mne nemohlo k véčiim u diku pohnouti, neb mi není nic 
tak milé jak památka nejdražšicFi rod ičů ; protož řekněte, 
ušlechtilá pani, komu děkovat i mám.; prosím vás snažně, 
zjevte mí své  jm éno, jinak je s t má radost opět nespokoje- 

-nosti novou pokalena.u
„Já znala. “ odpovídal zvučný hlas, doj tnuti patrně je

vící, „vašeho otce, i ctím jeho pam átku, neboť jsem  se 
dozvěděla, že  pevnost jeho přesvědčeni ve víře jnnolié pří
koři mu působila, kteréž ho až v e  hrob uvrhlo. Já jsem

Marie, dcera purkmistra Mautnern ; oplakávám drahého dědnp.a 
V zanícení vděčném nezpom inal na to Vácslav, že vřele 
tiskne k ústům chvějící se  ruku panny, a ona n op om n ěla  
v soucitném  hlubokém dojmu hnědlo na to, co by jí jindy  
je j i nejjcmnějši a nej cudnější mrav byl kázal. Teprv po 
co vily  »pomněIa na to, vyňala  svou ruku z jinochovy a 
šep tajíc: „Bůh vás těš a dej vám dobrou n oc!u ubírala se 
pryč. Vácslav j i  slovy to přáni neodvětíl, ale pohled jeho  
význam ný setkavší se  je š tě  s jejím  pohledem byl vym luv- 
nějši. Po chvily  odebral se  V ácslav k milém u hostiteli a 
začal s .nad šen ím  vypravovat! o svém  setkání, ač se  mu 
zdálo, že by se slušelo krásný čin Marie nehlásati světu, 
takovou výtečnosí m ysle dívčí nechápajícímu, ale jako. 
skromnou li body žnou violku v úkrytu posvátném  chová ti*. 
JiH a Vácslav hovořili dlouho do noci ; JiH vypravoval * 
s úctou o Mautnerovi a vy ličova l ctnosti a ušlechtilost Marie* 
uváděje důkazy z jejího jednáni. Váesjavovi neušlo ani 
s lova t- a rodina t i  ho čím dále tím vice zajímala. „Musím 
té ubezpečili,41-d okončil JiH, ^že já , ač jsem  pevný katolík, . 
a' Mautněr statný zastance a podporovatel k d išn íkův , ne
chovám v celém m ěstě k žádnému více  a zaslouženější 
úcty nežli k němu.-  Po té rozprávce uvedl Jiří Vácslava 
do protější světničky na uchystané lůžko. Vácslav ulehl a 
m yslil nejprve na JiH ho, který jakožto pravý následnik 
učení Kristova, nepronásleduje jinověrců jako jeho spolu* 
vérci, ale trvaje na tom, co za pravé má, jen všude o to 
dbá, by Kristův zákon lásky skutečně v celém světě pa
noval. Ten sprostý Jiří byl vznešen svou m ysli nad tisíce 
učitelů  a knížat neom ylné církve římské. Brzy se obrátily 
m yšlénky Váeslavovy od Jiřího k dceři Mautnerově, a zdálo 
se  mu, jakoby jeho duše s její spřízněna byla. Mis to spáni 
těšil se na den a na okam žení, až by mohl sm ýšlení .sv£ 
velebené dívce sdéliti. Tato naděje ho nesmírně blažira*;’ 
vždyť nalezl ve svém  rodišti v  Marii- prvního člověka, jehož  
srdce s nim souhlasilo. M yšlénka ta byla oblažující pro 
velik é  a opuštěné srdce Vácslavovo. Nastávalo ráno, on 
časn é'vsta l a odešel na ono m ísto, kde předmět své  vd ěč
nosti a úcty poprvé spatřil. I to místo stalo se mu nyní 
je ště  dražším a pam átnějším. Den zdál se  mu velmi vá
havým krokem plynoutí, nebof on očekával příchodu večera, 
který m él Marii opét na to místo pHvésti, kdo ji poprvé 
uzřel a kamž každodenně m odliti se  chodila. Tužba se sp l
nila, Marie přišla na hřbitov a vykonala u dvéří chrání" 
vých svou modlitbu. V ácslav se z úcty neopovážil dři vi
j i  v krásném úm ysl up řek áželi: .k d yž  však vstala, přistoupil 
k ni a chtěl j i  to m nožstvo m yšlén ek , které tnu po c»-l*»u 
noc a den v hlavě kolotalv , adileti; leč v návalu netušeném


