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I. Obrazové přílohy 
 
Příloha č. 1 – litografie od Antonína Machka z roku 1839 
 

 
 
MACHEK, Antonín. Franz Schneider. Praha: F. Schier lithographie, 1839, 39,4 x 27,5 cm.  
Dostupné z: http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/025/878/2619313326 
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Příloha č. 2 – autograf Franze Schneidra: německé čtyřverší psané kurentem a podpis. Verše variují 
na Bolzanovo motto: Weiser, besser, lebensfroher werden. Báseň zdobí Schneidrovu litografii, 
kterou nechali zhotovit jeho žáci z Polytechnického institutu.    
 

 
 
MACHEK, Antonín. Franz Schneider. Praha: F. Schier lithographie, 1839, 39,4 x 27,5 cm.  
Dostupné z: http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/025/878/2619313326  
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3. Fotografie 
 
a) Pohled na rybník na návsi Velkého Ratmírova, u jehož břehů stával domek Schneidrových č. 67. 
 

 
 
b) Lokace domku č. 67, jenž v roce 1808 podlehl požáru a byl nahrazen novostavbou (na snímku). 
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c) Osm kilometrů dlouhá cesta z Velkého Ratmírova do Jindřichova Hradce, kterou byl Franz 
Schneider jako žák hlavní školy nucen ujít dvakrát denně. 
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d) Výřez z informační tabule, která je součástí naučné stezky na Olšanských hřbitovech. 
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II. Textové přílohy: výběr z bajek  
 

     Následující bajky a paraboly byly otištěny v časopisu Česká včela.1  

 

1. Pochodeň a svíčka 

     1. „Ubožáčku!“ řekla jedenkráte pochodeň k svíčce, „kdo si všímá bledého tvého a mdlého 
světýlka? dech dítěte zfoukne tě. Můj plamen zdoruje vichru, a letí-li ulicemi, diví se staří i mladí 
výborné jeho vlastnosti.“ Sobě povědoma, že povinnost svou vykonávala, nebaží svíčka po chvále 
a obdivování, odpověděla: „Svítím lidem, jak mohu, a na tom mám dosti. Chválí-li mne kdo nebo 
ne, mně vše jedno.“ 
     2. „I já ti dokonce nezávidím tvůj jasný oheň, ani obdivování starých a mladých,“ řekla svíčka 
dále; „mé bledé mdlé světlo nebývá sice obdivováno a chváleno, svítí ale k nejužitečnějším 
zábavám lidí, k nejkrásnějším radostem, a toho si vážím víc, než nejjasnější světlosti a 
nejhlasitějšího obdivování. Přesvědčení, že ve své povinnosti i užitečná jsem, jest mně nade 
všecko.“ 
     3. „Právě nyní znamenám poprvé,“ dopověděla svíčka, „že dokonce žádnou příčinu nemáš, mně 
se posmívati a se nade mne vynášeti. Mněť se ovšem nediví žádný, ani nevychvaluje, ale tichá a 
trvanlivá uctivost, která se mně uděluje, stojí předc za víc než pomíjející obdivování, kterým se ty 
chlubíš. – Hle! tuto stojím na krásném svícnu a ty – ta potupa mne ještě nikdy nepotkala – tyť 
stojíš tamto zaprášena v tmavém koutu.“ 
 
Rybička a pliska2  
 
     Řeka vystoupila z řečiště. Když vody své opět shromažďovala, opozdivši se rybička zůstala v 
jamce na pobřežním palouku. Pomalu vyschla i voda v jamce – tu sebou házejíc rybička v 
zoufalství, vymrštila se konečně na drn, kde se ve smrtelných úzkostech svíjela a kroutila. 
     Poskakující tam pliska vesele viděla bídu ubohé rybičky, a sednouc si outrpně k ní domlouvala 
jí přívětivě, řkouc: „Přemoz touhu svou po tmavé vodě, zde jest tak rozkošně! pohledni jen na 
jasný vzduch, na zlatou záři sluneční a na zelenost palouků; uč se užívati, co tak převábné jest a 
budeš šťastná.“ 
      Tak těšil veselý ptáček rybičku láskou a přívětivostí, komu však chybí, bez čeho dle přirozenosti 
a vlastnosti své býti nemůže, tomu není vší láskou a přívětivostí k pomožení, nedá-li se mu, čeho 
potřebuje. Než pliska svou potěchu dokončila, lekla ubohá rybička. 
 
3. Osel a kůna 
 
     Jestřáb vyletěl z lesa a holuby (sic) létali v zmatku a ouzkosti pod střechu. Nenadále padla rána, 
a děsný vrah spadl krvácející do dvora. 
     To bylo radovánek mezi čeledí holubí! Ze svých skrejší s rozkoší vylezší obletávali vrkajíce 
příbytek v širokých kotoučích. Když se opět na střechu posadili, pozdvihnuv osel hlasu svého 
křičel vzhůru na ně: „Ošklivé jest a v pravdě i hříšné, že se tak rozpustile smějete. Nepamatovali 
jste si, co náš hospodář dost často a opravdově k našim uším mluvil? Slyšte slova jeho: „S 
nešťastným míti outrpnost a milovati nepřátel svých, jest ctnost a povinnost!“ 
     Tomu ponaučení posmívali se pes a kůň, hovězí a ovčí dobytek, ba i veškerá drůbež chechtala 
se rouhavě, a hejno holubů, pozdvihnouc hlasitý smích, vzneslo se do povětří a v dalekých 
kotoučích létalo s plesem okolo příbytku. 

 
1 Pro rok 1837, ročník 4, výtisk 7 (str. 54 33, str. 263 36, str. 284 41, str. 327-8) a rok 1838, ročník 5, výtisk 10 
(str. 79). 
2 Pliska nářečně znamená konipas. 
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     Všecka zvířata nebyla ale toho samého smejšlení; kůna vystrčíc hlavu se své peleše, chválila 
moudrost osla a dobrotu srdce jeho, stýskajíc si ale hned na to proklínala zaslepenost a zkaženost 
ostatních zvířat. 
     Přijda hospodář, jenž byl všecko to viděl a slyšel, řekl k svému užaslému šedivcovi: „Slova má 
slyšel jsi dobře, a dobře jsi's je zapamatoval; hloupost ale, která mně tak špatně rozuměla, 
zasluhuje posměch a opovržení.“ – Škůdce, který není k polepšení, chrániti a záhubu jeho litovati, 
může se jen oslu ctností zdáti, a jen zločinec může přáti, aby co přemejšlí, oslem bylo. 

 
4. Stvoření motýla 
 
     Červ, živící se listím, obežrav strůmek, jemu od přírody vykázaný, docela, dal se do 
nejbolestnějšho naříkání. 
     Snesouc se outrpně bohyně Květena k němu, řekla: „Nenaříkej, dítě mé! zprostím tebe břemena 
tělesného, a udělám tobě lesknoucích se křidélek, bysi (sic) mohl lítati říší vzduchu.“ 
     Z toho byl červ nanejvýš potěšen. „I kterak budu strom k stromu létati!“ plesal; „nejněžnějších  
 listí budu hledati; ó jak štastný budu!“ 
     „Šťastným budeš,“ odpověděla Květena; „listí ale více požívati nebudeš, nýbrž vůni mých květů 
budeš do sebe ssáti a medosladkou šťávu píti z talířů jejich.“ 
     „Žádných listí?“ odvece uleklý červ, „jen vůní a šťávou? Nechej mne, bohyně, čím jsem, a dopřej 
mi zelený strom!“ 
     Děkovati mně budeš, pošetilý otroku břicha svého, že nepřipustím, bysi voliti mohl,“ řekla 
bohyně vyřknouc slovo stvoření – a z červa stal se motýl, který, sotva nový svůj život pocítiv, 
opomínouti nemohl, velebiti milostnost Květeninu. 
 
5. Strážce ráje (podobenství) 
 
1. 
     Rodičové lidí vyhnáni byvše z ráje, truchlili velice a nenalézali útěchy. I sstoupiv Pán k nim 
řekl: „Zahrada, ze které jste nyní vyšli, byla pro vás založena, pro vás zelená je, pro vás kvete, vám 
vydává vůni, pro vás dozrává ovoce. Až si ji zasloužíte[,] dám vám ji, a vy se budete procházeti pod 
stromy jejími a odpočívati v stínu její[m], a vůni ssáti do sebe a požívati ovoce její – a budete 
šťastni; vstoupíte-li však do ní nehodni: uschne, a více se nezazelená, a nikdy nepokvete, a nikdy 
nebude vydávati vůni, a žádné ovoce nevyzraje!“ Tak řekl Pán a rodičové lidí upokojili se v mysli a 
počali vzdělávati zemi, a jedli chléb svůj v potu tváří, a velebili Pána vděčným srdcem, a milovali 
se, a byli příznivi živočichům země a ptactvu nebeskému, doufajíce zasloužiti si ráje. – Člověk jest 
dobrý a šťatsný, když naplňuje naděje šlechetná srdce jeho. 
 
2. 
     Jedenkráte za jitra pudila je tajemná žádost, blížiti se k ráji. Vystoupivše na vršek, hleděli do 
ráje rozkoše, a spatřivše před rájem cherubína, hrozícího mečem plamenným, ulekli se velmi. 
Rychle vrátivše se, ne,ěli již žádost blížiti se k zahradě Páně, neb báli se hrozícího cherubína. 
Pokojnou myslí zzdělávali zemi a požívali chléb svůj v potu tváří, a velebili Pána vděčným srdcem, 
a milovali se, a byli přízniví živočichům země a ptactvu nebeskému, doufajíce zasloužiti si ráje. - 
Snadno zvítězíme nad pokušením, potlačila-li mocná bázeň Páně zlou vůli srdce. 
 
3. 
     Zpět za jitra vystoupivše po druhé na vršek, spatřili vchod otevřený, a cherubína s mečem 
plamenným neiděli. I řekla matka živých radostně k otci lidí: „Ejhle! Pán se slitoval a otevřel opět 
zahradu a hrozícícho odstranil strážce, pojďme tedy tam, jezme z ovoce jejího, sseme do sebe vůni 
a buďme šťastni.“ I oni šli. Brzo ale vrátili se, obávaje se, že ráj rozkoše pod jejich kroky uschne, a 
šli opět přes vršek a vrátili se, nebo pojal je tesklivý strach; a nechtíce více požívat chléb země, 
zapomenuli velebiti Pána a trpěli veliká muka. - Komu se hřích neukazuje hrozný a škodlivý, toho 
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činí náklonnost k hříchu zlým a nešťastným. 
 
4. 
     I pozdvihnul otec lidí oko své k nebi a modlil se k Pánu, řka: „Slituj se Pane a pošli opět 
cherubína, by mně hrozil u brány ráje rozkoše, sice nemohu zde zůstati a vzdělávati zemi, a chléb 
si dobývati, a ráje si zasloužizi. Mne to vábí do chladného stínu a k sladkému ovoci ráje rozkoše. I 
půjdu-li do něho, uschne snad zahrada, nikdy nic neposkytne, a nikdy víc neposkytne, a nikdy víc 
nebude vydávati vůni, a ovoce žádné nedozraje. Proto slituj se Pane a pošli cherubína svého, by 
mně hrozil u brány ráje rozkoše.“ I Bůh vyslyšel prosby jeho, a přistoupiv k němu řekl: „Ejhle! 
cherubín hrozí a stojí provždy u brány ráje rozkoše, ne však vždy vidí jej oko tvé.“ – Ne jen co oko 
tvé vidí, nýbrž i čemu srdce věří na svědectví Boží, má nás vésti k ctnosti a blahu.“  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 


