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Přehledka
FOND: JIŘÍ REINSBERG (1918–2004)1

Karton Obsah dle inventárních čísel

1
Doklady;

Sanctae Missae
(Inv. č. 1–17)

 Inv. č. 1–8: Doklady
 1: D. rodinné; 2: D. studijní; 3: D. církevní; 4: D. vojenské; 

5: D. pedagogické činnosti; 6: D. platových poměrů; 
7: D. o zdravotním stavu; 8: D. ostatní osobní

 Inv. č. 9–17: Sanctae Missae (záznamy o mších svatých, 
které Jiří Reinsberg sloužil, a o mešních intencích, které přijal)

2
Korespondence
(Inv. č. 18–23)

 Inv. č. 18–23: Korespondence
 18–20: K. odeslaná rodinná; 21: K. odeslaná ostatní 

neúřední; 22–23: K. přijatá rodinná

3
Korespondence;

Osobní
(zápisníky;

různé)
(Inv. č. 24–36)

 Inv. č. 24–27: Korespondence
 24: K. přijatá ostatní neúřední; 25: K. přijatá ostatní úřední; 

26: K. blahopřejná; 27: K. třetích stran2

 Inv. č. 28–36: Osobní
 28–29: Poznámkové sešity ze školních let; 30–33: Skautské 

zápisníky; 34: Osobní zápisník; 35: Oznámení a připomínky
některých osobních životních milníků Jiřího Reinsberga; 
36: Různé osobní drobnosti

4
Práce vlastní

(Inv. č. 37–53)

 Inv. č. 37–53: Práce vlastní
 37: P. studentské; 38: Legio angelica, skauting, Lesní škola; 

39: Kněžský kurs; 40: P. o liturgii, liturgická obnova; 
41: Duchovní cvičení vedená Jiřím Reinsbergem; 
42: Jednotlivé drobnější vlastní práce; 43: Zápisník 
ze školení duchovenstva; 44–45: Zápisníky z let 1957 
a 1958; 46: Skaut přemýšlí o Kristu; 47–50: Příběh skauta, 
zvaného později Mýval; 51: Ostatní spisovatelská činnost; 
52: Ostatní přednášková činnost; 53: Sváteční slovo 
(Československá televize)

5
Práce cizí3

(Inv. č. 54–67)

 Inv. č. 54–67: Práce cizí
 54: Články o Jiřím Reinsbergovi; 55: Rozhovory s Jiřím 

Reinsbergem; 56: Jednotlivé drobnější cizí práce; 57: Listy 
biskupů; 58–61: Bohoslužba slova (včetně Pracovních textů 
k Bohoslužbě slova); 62: Komentáře liturgických textů; 
63: Čtení klíčovou dírkou; 64–67: Podklady

1Centrum dějin české teologie při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, fond: Jiří
Reinsberg (1918-2004). Dále jen „archivní fond“ nebo „AF“.

Centrum dějin české teologie při KTF UK v Praze: dále jen „CDČT“.
2Tzn.  korespondence,  v  níž  odesilatelem  ani  adresátem  není  Jiří  Reinsberg,  např.  vzájemná

korespondence jeho rodičů, atp.
3Oddíl zahrnuje i práce, které probíhaly ve spolupráci s Jiřím Reinsbergem nebo pod jeho vlivem,

především práce pod inv. č. 58–60 a 62–63. Blíže viz poznámku v hlavičce tabulky 5. kartonu níže.
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Přehledka
FOND: JIŘÍ REINSBERG (1918–2004)

Karton Obsah dle inventárních čísel

6
Práce cizí4;
Fotografie;

Ostatní
(Inv. č. 68–84)

 Inv. č. 68–77: Hudba
 68: Svatohavelský zpěvník; 69: Opisy některých mešních 

písní; 70: Responsoriální žalmy a antifony; 71: Zpěvník 
adventních a vánočních mešních písní; 72: Zpěvník 
„Ó- antifon“; 73–74: Roráty: 75: Chorální zpěvy; 
76: Ostatní drobné hudebniny; 77: Partitura I. komorní 
invence Jana Klusáka

 Inv. č. 78: Fotografie
 Inv. č. 79–84: Ostatní: „Křemencárna“5

 79–81: Výroční zprávy Masarykova gymnázia 
v Křemencově ulici v Praze; 82: Almanach abiturientů 
MG z r. 1937; 83: Sborník MG k 75. výročí jeho založení; 
84: Zprávy o setkávání absolventů MG z r. 1937 
a o jejich životech

7
Ostatní;
Rodinná

dokumentace
(Inv. č. 85–103)

 Inv. č. 85–86: Ostatní: různé
 85: Oznámení a pozvánky; 86: Drobné jednotliviny

 Rodinná dokumentace:
 Inv. č. 87–96: Viktor Reinsberg (1875–1938)

 87–88: Doklady studijní; 89–91: Doklady o pracovní kariéře
a platu; 92: Ostatní osobní doklady; 93: Práce vlastní; 
94 – 96: Práce cizí

 Inv. č. 97: Marie Reinsbergová (1887–1967): osobní doklady
 Inv. č. 98: Rodinná kronika Viktora a Marie Reinsbergových
 Inv. č. 99–102: Eva Reinsbergová (1910–1997)

 99: Doklady; 100: Práce vlastní; 101–102: Mezinárodní 
tábor skautek v Parc de l`Ariana, Geneva, 1927

 Inv. č. 103: Josef Reinsberg (1844–1930): Různé

4Oddíl  zahrnuje  i  cizí  práce,  na  jejichž  vznik  měl  Jiří  Reinsberg  snad  i  zásadní  vliv.  Blíže
viz poznámku v hlavičce samostatné tabulky 6. kartonu níže.

5Jde  o  dokumenty,  vztahující  se  k  Masarykově  gymnáziu  v  Křemencově  ulici  v  Praze  (dále
jen „Křemencárna“  nebo  „MG“),  spojené  především  s  jeho  absolventy  z  r.  1937,  tj.  se  třídou,
kterou pět let navštěvoval i Jiří Reinsberg. Obě zde zavedené zkratky označují v celé práci vždy tutéž
instituci,  která v  krátké  době  zdejšího  studia  Jiřího  Reinsberga  dvakrát  změnila  název  (do  r.  1930
se MG jmenovalo „První české státní reálné gymnasium v Praze II.“, v letech 1930–1931 „Masarykovo
první státní reálné gymnasium v Praze II.“, od r. 1931 „Masarykovo první státní čsl. reálné gymnasium
v Praze II.“).
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Karton 1
DOKLADY6; SANCTAE MISSAE

Inventární
číslo

Obsah

1
Doklady
rodinné7

 Rodný a křestný list; 3 listy; 1918 (1937)
 Oddací list Viktora Reinsberga a Marie Hrubé; 4 listy; 1908 
(1941)
 Křestní list Viktora Reinsberga; 4 listy; 1884 (1941)
 Křestní list Marie Hrubé; 4 listy; 1908; (1941)
 Kopulační list Josefa Reinsberga a Anny Havlíčkové; 1 list; 
1871 (1941)
 Křestní list Josefa Reinsberga; 3 listy; 1854 (1941)
 Křestní list Anny Havlíčkové; 3 listy; 1871 (1941)
 Křestní list Marie Anny  Reinsbergové; 1 list; 1825 (1940) 
[německy]
 Oddací list Karla Hrubého a Adalberty8 Zvěřinové; 1 list; 1887
 Křestní a rodný list Karla Hrubého; 4 listy; 1940 (1941)
 Křestní a rodný list Adalberty Zvěřinové; 4 listy; 1940 (1941)
 Křestní a rodný list Josefa Víta Zvěřiny; 1 list; 1940
 Křestní a rodný list Marie Glaserové; 1 list; 1940

2
Doklady
studijní

 Pochvalný lístek žáku 3. třídy (školní rok 1926/1927); 2 lístky; 
1926–1927
 Školní zpráva (vysvědčení) z 1.–5. třídy obecné školy; 5 listů; 
1924–1929
 Frekventační vysvědčení (umožňující přijetí na střední školu); 
1 list; 1929
 Pololetní výkazy a výroční vysvědčení z  1.–5. třídy gymnázia 
(MG); 10 listů; 1930–1934
 Pololetní výkazy a výroční vysvědčení ze 6.–8. třídy gymnázia 
(Jiráskovo státní čsl. gymnasium v Praze); 6 listů; 1935–1937
 Vysvědčení dospělosti; 12 listů; 1937
 Potvrzení o úspěšném absolvování dvouletého kurzu filosofie; 
3 listy; 1939 [latinsky]
 Bakalářský diplom z filosofie; 1 list; 1939 [latinsky]
 Překlad bakalářského diplomu z filosofie (do češtiny); 4 listy; 
1956
 Bakalářský diplom z teologie; 1 list; 1941 [latinsky]
 Licenciátní diplom z teologie; 1 list; 1943 [latinsky]

6Kde není v názvu dokumentu uvedeno jinak, jedná se o doklad vztahující se k Jiřímu Reinsbergovi.
7Dokumenty v této složce neřazeny chronologicky, ale genealogicky, dle blízkosti vztahu osob v nich

uvedených k Jiřímu Reinsbergovi.
8V některých dokumentech užívána počeštěná forma jména, „Vojtěška“. Pro sjednocení jejího jména v

celé práci užívána latinská forma, z níž pochází v příbuzenstvu Reinsbergově běžně užívané oslovení
„Berta“.
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Karton 1
DOKLADY; SANCTAE MISSAE

Inventární
číslo

Obsah

 Překlad licenciátního diplomu z teologie (do češtiny); 3 listy; 
1956
 Výpis studijních výsledků ze studia filosofie v letech 
1937 – 1939; 1 list; 1946 [latinsky]
 Výpis studijních výsledků ze studia teologie9 v letech 
1939 – 1944; 1 list; 1946 [latinsky]
 Žádost o povolení nostrifikace zkoušky licenciátu; 2 listy; 1947
 Žádost o povolení nostrifikace licenciátu; 2 listy; 1949

3
Doklady
církevní

 Památka na svaté biřmování; 2 listy (formátu 107×175 mm); 
1930
 Vyrozumění o provizorním přijetí do semináře a výzva 
k nástupu; 1 list; 1937
 Potvrzení o biřmování; 1 list; 1938 [latinsky]
 Deklarace, že Jiří Reinsberg je alumnem Nepomucena; 1 list; 
1939 [italsky]
 Vyloučení židovského původu Jiřího Reinsberga; 1 list; 1940 
[latinsky]
 Doklady kněžské činnosti Jiřího Reinsberga v Itálii:

 legitimace Unionis cleri pro missionibus10; 1 ks; 1942; 
[latinsky]

 legitimace della Pontificia opera di San Pietro Apostolo; 
1 ks; 1943 [italsky]

 legitimace della Pontificia opera della Santa Infanzia; 1 ks; 
1943 [italsky]

 pamětní obrázek stého výročí dell`Opera della S. Infanzia; 
1 ks; [1943] [italsky]

 obrázek Panny Marie Růžencové z Fatimy; 1 ks; 
nedatováno [italsky]

 modlitba Pia XII. za duchovní povolání; 1 dvojlist (formátu 
81×122 mm); nedatováno [italsky]

 legitimace della Pontificia opera della Propagazione 
della Fede; 1 ks; 1943 [italsky]

 příslib ohledně kinematografických představení; 2 listy 
(formátu 80×122 mm); nedatováno [italsky]

 legitimace Unionis cleri pro missionibus; 1 ks; 1945; 
[latinsky]

 jmenovky Jiřího Reinsberga; 2 ks; nedatováno

9Zahrnuje kromě studijních výsledků v rámci bakalářského a licenciátního studia i výsledky v rámci
studia doktorského.

10Členství  Jiřího  Reinsberga  v  Unii  souvisí  s  dokumentem  Udělení  duchovních  [privilegií]
na sedm let, od Apoštolské Penitenciárie viz níže pod tímto inv. č.
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Karton 1
DOKLADY; SANCTAE MISSAE

Inventární
číslo

Obsah

 Prohlášení kandidáta před udělením první tonsury (koncept); 
1 list; 1939 [latinsky]
 Prohlášení kandidáta před podjáhenským svěcením (koncept); 
1 list; 1942 [latinsky]
 Oznámení pražské konsistoři o svěceních přijatých v Římě; 
1 list; 1942 [částečně latinsky]
 Dekrety potvrzující udělení: tonsury; ostiariátu a lektorátu; 
služby exorcisty a akolytátu; podjáhenství; jáhenství; kněžství; 
6 listů; 1939–1942 [latinsky]
 Autentiky ostatků: sv. Václava, knížete a mučedníka; sv. Jiří, 
mučedníka; sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka; svatých Jana 
Nepomuckého, mučedníka, a Cyrila, [řeholníka a kněze], apoštola 
Slovanů; 4 listy; 1941–1943 [latinsky]
 Potvrzení o požehnání kalicha a pateny; 1 list; 1943 [částečně 
latinsky]
 Udělení duchovních [privilegií] na sedm let, od Apoštolské 
Penitenciárie11; 1 list; 1943 [latinsky]
 Udělení pravomoci čs. vojenskému duchovnímu po dobu války; 
2 listy; 1945 [latinsky]
 Ustanovení kaplanem v Berouně; 3 listy; 1946 [latinsky]
 Vyrozumění o ustanovení kaplanem v Berouně; 1 list; 1946
 Kanonická mise pro výuku náboženství na gymnasiu v Berouně 
ve školním roce 1945/1946; 1 list; 1946
 Potvrzení o době trvání studií v Římě, vojenské službě v Anglii, 
návratu do vlasti a o demobilisaci; 1 list; 1946
 Potvrzení o schopnosti zastávat službu v duchovní správě; 
2 listy; 1946
 Ustanovení druhým kaplanem u Panny Marie před Týnem; 
3 listy; 1946 [latinsky]
 Kanonická mise pro výuku náboženství na MG ve školním roce 
1946/1947; 1 list; 1947
 Povolení k absenci (ve farnosti); 1 list; 1947 [latinsky]
 Sdělení osobních dat účastníka odboje pro MŠO (žádost 
o přiznání charakteru zahraničního vojáka); 2 listy; 1947
 Doporučení k udělení církevní úchvaly druhému dílu knihy 
Skaut přemýšlí o Kristu12; 1 list; 1948

11Souvisí s členstvím Jiřího Reinsberga v Unioni cleri pro missionibus (in  Doklady kněžské činnosti
Jiřího Reinsberga v Itálii výše pod tímto inv. č.

12Ke knize Skaut přemýšlí o Kristu srv. inv. č. 46.
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Karton 1
DOKLADY; SANCTAE MISSAE

Inventární
číslo

Obsah

 Jmenování zmocněncem pro Arcidiecézní svaz katolické charity 
v Praze (obsahuje dvě přílohy: Organisační řád Ústředí svazů 
katolické charity v ČSR [zlomek]; Dodatek k organisačnímu řádu); 
3 listy; 1948
 Jmenování členem komise pro návrh nových stanov Ústředí 
svazů katolické charity a pozvánka na zasedání stanovové komise; 
1 list; 1948
 Pověření k vyučování náboženství na 1. SŠ v Praze na Smíchově
ve školním roce 1948/1949; 1 list; 1948
 Pověření k vyučování náboženství na 2. SŠ v Praze v Břevnově 
ve školním roce 1948/1949; 1 list; 1949
 Ustanovení interkalárním administrátorem u Panny Marie 
před Týnem; 3 listy; 1949 [latinsky]
 Vyrozumění o ustanovení interkalárním administrátorem 
u Panny Marie před Týnem; 1 list; 1949
 Udělení jurisdikce pro dobu prodlévání v litoměřické diecézi; 
3 listy; 1949 [latinsky]
 Jmenování členem komise pro Biblické závody v I. městském 
vikariátě; 1 list; 1949
 Jmenování hlavním referentem pro pastoraci mládeže III. sekce 
Arcidiecésního pastoračního ústředí v Praze; 1 list; 1949
 Jmenování členem komise pro zkoumání ve věcech biblických; 
3 listy; 1949 [latinsky]
 Pověření k vyučování náboženství na 2. a 4. národní škole 
v Praze I. ve školním roce 1951/1952; 1 list; 1951
 Ustanovení administr. u Panny Marie před Týnem; 3 listy; 1953
 Udělení zpovědní jurisdikce v českobuď. diecézi; 1 list; 1968
 Vyrozumění o jmenování vikářem I. městského vikariátu 
v Praze; 3 listy; 1969
 Jmenování vikářem I. pražského vikariátu (dekret); 3 listy; 1969 
[latinsky]
 Státní souhlas ke jmenování P. F. Klímy vikářem I. městského 
vikariátu a vzetí odvolání P. Jiřího Reinsberga na vědomí; 3 listy; 
1973
 Ustanovení farářem u Panny Marie před Týnem; 3 listy; 1975
 Zřeknutí se úřadu faráře (dle kán. 538 Kodexu kanonického 
práva); 1 list (formátu 152×110 mm); 1993 [latinsky]
 Ustanovení emeritním farářem u Panny Marie před Týnem; 
1 list a 1 obálka; 1994
 Dodatek k dekretu (jmenování do funkce diecézním biskupem 
na dobu určitou); 1 list; 1998
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Karton 1
DOKLADY; SANCTAE MISSAE

Inventární
číslo

Obsah

4
Doklady
vojenské

 Potvrzení o odročení odvodu; 1 list; 1938
 Žádost o odklad presenční služby; 1 list; 1939Žádost o zařazení 
do pomocných služeb; 1 list; 1939
 Předvolání k projednání otázky vojenské služby; 1 list; 1944
 Visačka z prádelny; 1 ks; 1945 [anglicky]
 Propustky (povolení k opuštění jednotky); 6 listů; 1945 
[částečně anglicky]
 Prohlášení a potvrzení, že Jiří Reinsberg dosud nepředložil 
peníze k výměně; 1 list; 1945
 Potvrzení o propuštění z vojenské činné služby; 1 list; 1945
 Potvrzení o národnostní spolehlivosti (vydané  ze strany 
Vojenské nemocnice); 1 list; 1946
 Potvrzení o službě v čs. zahraniční armádě; 1 list; 1946
 Žádost o vydání vojenského listu a výzva k jejímu doplnění; 
1 list; 1946
 Potvrzení o jmenování podporučíkem duchovní služby v záloze; 
1 list; 1946
 Žádost o vydání vojenského listu; 1 list; 1946
 Žádost o zaslání přihlášky pro záložní důstojníky; 1 list; 1947
 Potvrzení o službě v čs. zahr. vojsku a o národně a státně 
spolehlivém chování během služby; 2 listy; 1947
 Předvolání k přezkoušení vojenských i osobních dokladů; 1 list; 
1951
 Žádost o přiznání práva účastníka odboje; 2 listy; 1972
 Výpočet starobního důchodu účastníka odboje; 1 list; 
nedatováno13

 Vyrozumění o zaslání osvědčení o účasti na národním boji 
za osvobození; 1 list a 1 obálka; 1972
 Osvědčení účastníka národního boje za osvobození; 5 listů; 1972
 Upozornění na povinnost důstojníka v záloze zachovávat státní 
a služební tajemství; 1 list; nedatováno

5
Doklady

pedagogické
činnosti14

 Ustanovení vedlejším učitelem na gymnáziu v Berouně; 1 list; 
1946
 Vyrozumění o odměně za vyučování náb. v Berouně; 1 list; 1946
 Ustanovení vedlejším učitelem na MG na školní roky 1946/1947
a 1947/1948; 2 listy; 1947
 Vyrozumění o změně v učebném úkolu a odměně; 1 list; 1947
 Vyrozumění o změně v odměně za učebný úkol; 1 list; 1948

13Ponecháno na tomto místě pro souvislost s předchozím dokumentem.
14Další doklady pedagogické činnosti Jiřího Reinsberga jsou uloženy in Dokumenty církevní, inv. č. 3

(kanonické mise a pověření k výuce náboženství).
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Karton 1
DOKLADY; SANCTAE MISSAE

Inventární
číslo

Obsah

6
Doklady
platových
poměrů15

 Platové výměry z let 1946–1990; 11 listů
 Platový výměr ze 13. 7. 1946; 3. 10. 1946; 10. 3. 1947; 

26. 7. 1948; 20. 6. 1949; 26. 10. 1949; 12. 11. 1950; 
30. 1. 1976; 21. 11. 1978; 18. 6. 1981 a z 9. 1. 1990.

7
Doklady

o zdravotním
stavu

 Lékařské vysvědčení; 1 list; 1937
 Lékařské vysvědčení; 1 list; 1945
 Účet ke koupi brýlí; 1 list; 1945 [anglicky]
 Úřední lékařské vysvědčení; 1 list; 1950
 Návrh na léčení v lázních; 1 list; 1951
 Zpráva ošetřujícímu lékaři po operaci oka; 1 list; 1989

8
Doklady

ostatní osobní

 Osvědčení o státním občanství; 2 listy; 1930 (1937)
 Prohlášení zletilým; 1 list; 1938
 Místopřísežné prohlášení o domovském právu, národnosti 
a státní příslušnosti; 1 list; 1946
 Domovský list; 3 listy; 1946
 Osvědčení o čs. státním občanství; 4 listy; 1946
 Vysvědčení zachovalosti; 1 list; 1946
 Potvrzení o české národnosti a státní a politické spolehlivosti; 
1 list; 1946
 Potvrzení, že proti Jiřímu Reinsbergovi není vedeno žádné 
trestní řízení; 1 list; 1946
 Místopřísežné prohlášení o služebním přidělení a pobírání 
potravinových lístků; 1 list; 1948
 Osvědčení o státní a národní spolehlivosti; 1 list; 1948
 Potvrzení k žádosti o vydání výjezdní doložky (s volně 
přiloženým Upozorněním pro žadatele o výjezdní doložku); 2 listy 
(formátu A6); 1978
 Rozhodnutí o žádosti o povolení cesty do Rakouska a Itálie 
(zamítnutí); 1 list; 1978
 Vyrozumění o poukazu 10.000,- Kčs jako výrazu pomoci 
při nápravě minulých křivd i uznání za úsilí o duchovní obrodu 
národa; 1 list a 1 obálka; 1990

9  Sanctae Missae16 19. 12. 1942–11. 2. 1948 et Onera Missarum17 
19. 12. 1942–31. 1. 1949; 1 svazek (formátu 240×163 mm; 74 listů)
[latinsky, částečně anglicky]

15Další (drobné) zmínky ohledně financí porůznu ve fondu, např. in  Doklady pedagogické činnosti,
inv. č. 5.

16Záznamy o mších svatých, které Jiří Reinsberg sloužil.
17Záznamy o mešních intencích a stipendiích, které Jiří Reinsberg přijal.
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Karton 1
DOKLADY; SANCTAE MISSAE

Inventární
číslo

Obsah

10  Sanctae Missae 12. 2. 1948–6. 5. 1957; 1 svazek (formátu A5; 
66 listů a 2 vložené lístky s poznámkami) [převážně latinsky]

11  Sanctae Missae 7. 5. 1957–19. 6. 1962; 1 svazek (formátu A5; 
42 listů a 4 vložené lístky) [převážně latinsky]

12  Sanctae Missae 20. 6. 1962–3. 3. 1969; 1 svazek (formátu A5; 
61 listů a 1 vložený výstřižek18) [převážně latinsky]

13  Sanctae Missae 4. 3. 1969–3. 10. 1976; 1 svazek (formátu A5; 
62 listů a 1 další list vložený) [převážně latinsky]

14  Sanctae Missae 3. 10. 1976–2. 9. 1982; 1 svazek (formátu A5; 
58 listů a 2 další listy vložené19) [převážně latinsky]

15  Sanctae Missae 3. 9. 1982–7. 12. 1987; 1 svazek (formátu A5; 
61 listů a 1 další list vložený) [převážně latinsky]

16  Sanctae Missae 7. 12. 1987–3. 10. 1994; 1 svazek (formátu A5; 
57 listů) [převážně latinsky]

17  Sanctae Missae 4. 10. 1994–22. 10. 1997; 1 svazek (formátu A5;
36 listů a 1 vložená pohlednice) [převážně latinsky]

18Novinový výstřižek s oznámením o úmrtí Marie Reinsbergové.
19Seznamy zemřelých a nově přistoupivších členů Sodalitatis trecentorum.
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KORESPONDENCE20
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Obsah

18
Korespondence

odeslaná rodinná
I

 Korespondence odeslaná členům rodiny211938–1939 (1931) 
[zlomky italsky a latinsky]; z toho:

 1931: 4 listy22 a 2 obálky
 1938: 101 listů, 21 dopisnic a 5 obálek23

 1939: 85 listů, 11 dopisnic a 1 obálka24

20Veškerá  korespondence  v  tomto  kartonu  je  rodinná.  Není  třízena  přísně  dle  dvojic  odesilatele
a příjemce,  protože  tvoří  celek:  jednotlivé  prvky  byly  často  posílány  společně  nebo  adresovány
více osobám  najednou  a  vzájemně  se  osvětlují  a  doplňují.  Např.  Eva  Reinsbergová  (sestra  Jiřího
Reinsberga) své listy důsledně datuje, zatímco Marie Reinsbergová (jeho matka) ne vždy, navíc téměř
pokaždé  bez vročení;  protože  je  však  posílaly  většinou  společně,  lze  chybějící  dataci  listů  Marie
Reinsbergové často dovodit. Proto je tedy rodinná korespondence třízena pouze na odeslanou a přijatou
a dále již jen chronologicky seřazena.

Charakter  korespondence  mají  dále  některé  dokumenty,  zařazené  pod inv.  č.  2–6,  8,  17 (vložena
pohlednice, poslaná blíže neurčenou Marcelou Jiřímu Reinsbergovi z Říma), 36, 38, 57, 70, 84; 89–91
a 99.

Některé  další  prvky korespondence  jsou integrální  součástí  osobních zápisníků Jiřího Reinsberga,
srv. např.  pohlednici  z  Fučíkovy  chaty  z  20.  2.  1949,  adresovanou  Marii  a  Evě  Reinsbergovým,
inv. č. 33, s. 29.

21Obvykle  adresováno  rodičům  a  Evě  Reinsbergové,  jen  řidčeji  zmínka  o  bratrovi,  Svantevítu
Reinsbergovi. Po smrti otce (Viktora Reinsberga; zemřel 5. 11. 1938) adresováno obvykle společně Marii
a Evě Reinsbergovým, zmínky o Svantevítu častější (do ledna 1942, kdy zahynul v koncentračním táboře
v Mauthausenu).

22Vše  adresováno  Viktoru  Reinsbergovi;  přitom dvakrát  je  na  témže  listě  po  dvou  samostatných
dopisech, zvlášť od Jiřího Reinsberga a zvlášť od Marie Reinsbergové.

23Mezi uvedené prvky dále ve formě přílohy vloženy dva lístky s poznámkami, několik fotografií,
jedno vánoční  přání  s obrázkem Útěku sv. rodiny do Egypta a  tři  vylisované květiny nebo svazečky
květin.

V obálce  s datací  29.  9.  [1938]  byla  v pozůstalosti  Jiřího Reinsberga  vložena dvě  cvičná  kázání
(O vlastnostech  církve  a  o  prosbě  Otčenáše  „Neuvoď nás  v  pokušení“).  Obě byla  v  rámci  pořádání
AF vytřízena a zařazena mezi ostatní studentské práce, srv. inv. č. 37. V téže obálce je zřejmě druhotně
vložen lístek s receptem na karamelový krém a s dalšími poznámkami v rukopise Marie Reinsbergové.

Některé  dopisy zahrnují  drobné pozdravy od jiných  osob Reinsbergovým,  nebo adresované  Jiřím
Reinsbergem  jiným  osobám:  např.  v  dopise  z  29.  3.  1938  připsáno  blahopřání  Anastázii,  v  dopise
z 29. 5. 1938  pozdrav  Reinsbergovým  od  Fanouše  [Vaňka];  Jiří  Reinsberg  častěji  prosí  své  rodiče
o vyřízení pozdravu Špalkovi – Špalindovi, atp.

Hluboce působivá je poznámka Marie Reinsbergové na jedné z prázdných obálek: „Tohle psaníčko
mi dejte do hrobu.“

24Mezi  uvedené  prvky dále  ve  formě  přílohy vložen  jeden  list  notace  chorálních  zpěvů z  neděle
Vzkříšení (latinsky), jedna fotografie, přepis básně Dobrý král Václav (z knihy BITNAR, V. Věnec básní
o  sv.  Václavu.  Vigilie,  sv.  7,  Praha,  1929;  u  tohoto  přepisu  se  nepodařilo  zjistit  dataci  odeslání,
proto zařazena  volně  na  konec  složky)  a  čtyři  vylisované  květiny  nebo  svazečky  květin,  vložené
buď v malé obálce, nebo (v jednom případě) v přeloženém lístku s programem koncertu.
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19
Korespondence

odeslaná rodinná
II

 Korespondence odeslaná členům rodiny 1941–1944 (1940) 
[zlomky italsky, latinsky, německy]; z toho:

 1940: 1 dopisnice25

 1941: 11 listů a 3 dopisnice26

 1942: 62 listů, 22 dopisnic a 1 obálka27

 1943: 50 listů, 35 dopisnic a 3 obálky28

 1944: 6 listů, 16 dopisnic a 2 obálky29

20
Korespondence

odeslaná rodinná
III

 Korespondence odeslaná členům rodiny 1945 (1966) [zlomky 
anglicky a francouzsky]; z toho:

 1945: 24 listů a 16 obálek30

 1966: 1 list

21
Korespondence

odeslaná
ostatní neúřední31

 Dušanovi [příjmení neuvedeno]; 2 listy; [1941]32

 Eduardu Theimerovi; 1 obálka; 1945
 Antonínu Mandlovi; 1 dopisnice; 1949

25Adresována Svantevítu Reinsbergovi.
26Mezi  uvedené  prvky  dále  ve  formě  přílohy  vložen  jeden  obrázek  „Ex  libris  Jiří  Reinsberg +“

s reprodukcí [linoritu sv. Vojtěcha].
27Mezi  uvedené prvky dále ve formě přílohy vložena  jedna fotografie,  jedna  kresba  Panny Marie

s Dítětem Ježíšem, sign. Mariem Strettim, a oznámení kněžského svěcení Františka Hájka.
28Mezi uvedené prvky dále ve formě přílohy vloženy dva lístky censury pošty, odůvodňující návrat

dopisu k odesilateli, a z knih Jiřího Reinsberga známý lístek se vzkazem „Prosíme, nezmenšujte obsah
tohoto balíčku, který je určen pro hladového.“ (psáno v češtině, němčině a italštině), srv. REINSBERG,
Jiří  (ed.).  Moje archa úmluvy:  vzpomínky  Jiřího Reinsberga rovera Amundsena.  1.  vydání.  Skautské
deníky, sv. 6. Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR, 2000.

29Mezi uvedené prvky dále ve formě přílohy vložena sešitová publikace RIVERA, Giuseppe Garibi.
Cenni storici sulla miracolosa immagine di N. S. di Guadalupe. Roma: Tip. della Pont. Univ. Gregoriana,
1939; 12 listů (formátu A6) [italsky], dále 2 ks modlitebních obrázků, 4 listy formulářů vzkazu hledané
osobě ve formátu 123×175 mm [německy], tiskopis Quartiere generale di generale Alexander. Messaggio
speciale  ai  cittadini  di  Roma,  1  list [italsky],  tiskopis  ROOSEVELT,  Franklin  D.  – CHURCHILL,
Winston. Annuncio, 1 list [italsky] a leták s programem koncertu (1 list).

30Mezi uvedené prvky dále ve formě přílohy vložen primiční obrázek Karla Pilíka, telegram s adresou
výcvikového centra v Cambridge [francouzsky], 4 fotografie a 1 pastelkou kolorovaná perokresba (osel
v krajině s větrným mlýnem) s notovým zápisem skautské písně o šedivém oslu.

31Charakter  ostatní  odeslané  korespondence  mají  též  některé  doklady,  zařazené  pod  inv.  č.  2–4;
ty jsou však vždy úředního rázu.

32Jde o koncept dopisu Jiřího Reinsberga Dušanovi, který byl v pozůstalosti Jiřího Reinsberga přiložen
k Dušanovu dopisu Jiřímu Reinsberga z 24. 3. 1941, uloženému in Nezjištění in Korespondence přijatá
ostatní neúřední, inv. č. 24.
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22
Korespondence
přijatá rodinná I

 Korespondence přijatá od členů rodiny 1939 (1937; 1938), 
z toho:

 1937: 1 dopisnice a 3 obálky33

 1938: 2 listy34 a 4 obálky
 1939: 99 listů, 5 dopisnic a 4 obálky35

23
Korespondence

přijatá rodinná II

 Korespondence přijatá od členů rodiny 1940–1941 (1943; 1944) 
[zlomky italsky a německy], z toho:

 1940: 76 listů36

 1941: 77 listů a 1 dopisnice37

 1943: 6 listů38

 1944: 1 list a 4 dopisnice

33Mezi uvedenými prvky dále ve formě přílohy vložen nedatovaný lístek s poznámkami a vzkazem
od Evy Reinsbergové.

34Jde o nedatovanou odpověď Evy Reinsbergové na dopisnici Jiřího Reinsberga z 21. 2. 1938.
35V uvedených prvcích připsáno několik pozdravů i delších vzkazů i od osob mimo nejbližší rodinné

příslušníky; jejich autory jsou [P. Method Klement], Triton, Máňa a Karel [Mrázkovi] a Eduard Klener.
K této části přijaté rodinné korespondence patří dále vzkaz od Evy Reinsbergové, připsaný na dopis

od Míly z 8. 8. 1939, uložený in Legio angelica a Mawadani in Korespondence přijatá ostatní neúřední,
inv. č. 24.

36Mezi uvedené prvky dále ve formě přílohy vložen jeden malý papírový sáček se třemi drobnými
vylisovanými květy.

Některé  listy  zahrnují  vzkazy  či  kratší  dopisy  od  dalších  osob,  mimo  nejbližší  členy  rodiny;
jejich autory jsou Špalinda (3 ks, z toho dva dopisy), P. Method Klement (3 ks, z toho dva dopisy), Máňa
a Karel  [Mrázkovi],  R.  Mrázková,  Květa,  Mrázek,  Sláva Hlaváč  a H.  L.  Starosta  (každý po jednom
vzkazu).

37Některé listy zahrnují vzkazy a jeden kratší dopis od dalších osob, mimo nejbližší členy rodiny;
jejich  autory  jsou  P.  Method  Klement  (5  ks),  Mrázek,  P.  Ambrož,  M.  Mandlová,  Keymarová
(každý po jednom vzkazu) a Míla (dopis).

38Mezi uvedené prvky dále ve formě přílohy vložen jeden lístek se vzkazem „Dostáváme všichni
všechny Vaše dopisy a píšeme pravidelně.“ (v češtině a němčině).
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24
Korespondence
přijatá ostatní

neúřední39

 Benediktini (Beuron, Emauzy, Grüssau); 4 listy, 10 pohlednic 
či dopisnic a 1 obálka; 1933–1941 [zlomky německy a polsky]40

 Beran Josef; 1 list a 2 pohlednice; 1965–196941

 Boháč Jan Nepomuk; 2 listy a 1 dopisnice; 1937–1938
 Coppa Giovanni; 5 listů a 2 dopisnice; 1992–1997 [italsky]
 Fabian Antonín; 2 listy; 195842

 Jammacurta Vincenzo; 3 listy; 1946 [italsky]
 Klener Eduard; 8 listů a 3 dopisnice; 1939–1941
 Korejs Bohuslav; 4 listy; 1992
 Kulač Jaroslav; 4 listy; 1939–1941
 Legio angelica a Mawadani:

 Klement Karel Method; 4 listy, 1 pohlednice a 2 obálky; 
1938 – 1940 ([1972])43

 Pavelka J.; 1 list; nedatováno
 Pavelka Ladislav; 4 listy; 1939–194044

 Pokorný Ladislav; 1 dopisnice; 1941
 ostatní; 8 listů, 10 pohlednic či dopisnic a 3 obálky; 

1939 – 1948 (1993, 2001) [zlomky anglicky]45

 Lobleowiesová Zdenka; 1 list a 1 obálka; 1940
 Mandl Antonín; 3 listy a 1 obálka; 1937–194646

 Mrázkovi, Karel a Marie; 4 listy a 1 pohlednice; 1939–194147

 Myslivec Josef; 4 listy a 2 lístky (formátu A6); 1967 [ – 1971]48

39Třízena do složek abecedně dle odesílatele.
40Listy  jsou  různého  formátu  od  A6  po  A5.  Mezi  pohlednicemi  se  nachází  5  ks  s  fotografií

Beuronského kláštera.  Odesílateli  jednotlivých  prvků jsou fr.  Benedikt,  Joannes,  Vít,  Jan,  Marcellus,
Michael, M., Vavřinec, Pavel.

41Mezi uvedené prvky dále ve formě přílohy vložena jedna dopisnice adresovaná Marii Reinsbergové
a jedna fotografie Josefa kard. Berana s papežem Pavlem VI. ze 30. 12. 1968.

42V pozůstalosti Jiřího Reinsberga k dopisu přiložen samostatný článek FABIAN, Antonín. Památce
profesora MUDra Viktora Reinsberga; ten je nyní uložen pod inv. č. 96.

43Mezi uvedené prvky dále vloženy dva malé lístky se vzkazem. Na obálce s datací  20. 10. 1939
(dle poštovního razítka)  nalepena fotografie  P. Methoda Klementa s oddílem skautů  [Legio  angeliky]
v Klatovech.

44Mezi uvedené prvky dále ve formě přílohy vloženo poděkování za kondolenci.
45Mezi  uvedené  prvky dále  vložena  3  vánoční  přání  či  novoročenky,  2  malé  lístky  se  vzkazem,

1 modlitební obrázek a oznámení kněžského svěcení a primice Pavla Budského.
Mezi odesilateli jsou Dóďa, Triton, Míla, Jaroslav Šubert a mnozí další (formou podpisů členů tábora

na společné pohlednici, atp.).
46Mezi uvedené prvky dále vloženo oznámení o kněžském svěcení Antonína Mandla.
47Mezi uvedené prvky dále vložen jeden nedatovaný lístek se vzkazem.
48Z toho dva listy jsou pouze strojovým přepisem dopisu Josefa Myslivce ve znění publikovaném

in Čtení klíčovou dírkou 1990, [roč. 1, č. 1], s. 1–2. V dopisech a lístcích Dr. Myslivce nalézáme náznaky
o fungování jeho spolupráce s Jiřím Reinsbergem na Komentářích k liturgickým textům a na dalších
společných dílech; srv. např. inv. č. 58–60, 62, 68.
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 Němcová Gerarda; 2 listy; nedatováno
 Orel Dobroslav; 2 listy a 1 obálka; 1940–1941
 Pačes Tomáš; 1 list; 1987
 Pávová Eva; 1 list; 1966
 Reich Marion; 1 list, 1 pohlednice a 1 obálka; 1966 a 1977 
[francouzsky]
 Schlägerová Hermina, teta Julie a Zdenka; 1 dopisnice, 1 lístek 
(formátu A6) a 1 obálka; 1940–1941
 Soukup Václav; 1 list a 1 obálka; 194549

 Stráník F.; 1 dopisnice; 1940
 Stretti Mario a [Heidler] Sáša; 1 pohlednice; 1939
 Strettiová Zdenka; 2 listy; 1941
 Škarvada, Jaroslav; 1 list; 2001
 [Šol] V.; 1 list; 1941
 Špalinda; 2 listy; 193950

 Tichý František; 1 dopisnice; 1940
 Tylínek Alois; 2 listy; [1937]
 Vacková Růžena; 1 pohlednice; 1986
 Vlk Miloslav; 1 list a 1 obálka; 1994
 Zvěřina Josef; 3 listy a 2 dopisnice; 1940–194151

 Nezjištění:
 Ž. F.; 2 listy; 1966
 K. V.; 2 listy; 1965
 Cyril; 4 listy; 1993–1996
 Dušan; 3 listy; 194152

 Jožin; 1 lístek (formátu A6); nedatováno
 Ostatní (bez podpisu); 3 listy a 1 obálka; 196653

25
Korespondence
přijatá ostatní

úřední54

 Arcibiskupský seminář Praha; Žádost o oznámení domovské 
příslušnosti; 1 dopisnice; 1937

49Mezi uvedené prvky dále ve formě přílohy vložena drobná fotografie z vojenského prostředí.
50Jeden z obou dopisů není datován.
51Na jedné dopisnici připsán vzkaz od Sáši [Heidlera].
52U tohoto dopisu byl  v pozůstalosti  Jiřího Reinsberga  přiložen koncept  dopisu Jiřího Reinsberga

Dušanovi, který lze nyní nalézt in Korespondence odeslaná ostatní neúřední, inv. č. 21.
53Podpisy  jsou  z  listů  evidentně  záměrně  odtrženy,  zřejmě  vzhledem  k  citlivosti  obsahu  dopisů

(jde o názory  na  liturgii  a  její  jednotlivé  prvky  a  v  dalším  případě  o  stížnost  návštěvnice  chrámu,
pobouřené obrazem kojící Madony).

54Charakter úřední korespondence mají dále některé dokumenty řazené v inv. č. 2–6, 8 a 38; mezi nimi
je i korespondence odeslaná.
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 Arcibiskupství pražské:
 Kapitulní konsistoř a Berounský arcibiskupský vikariátní 

úřad; Oznámení konsistoře vikariátnímu úřadu v Berouně 
o přeložení Jiřího Reinsberga z Berouna k Týnu a dopis 
berounského vikáře Jiřímu Reinsbergovi v této věci; 1 list; 
1946

 Apoštolská administratura; Žádost o referát o bohoslužbě 
slova v praxi na vikariátních liturgických konferencích 
tachovského a karlovarského vikariátu55; 1 list; 1967

 Apoštolská administratura; Poděkování při odchodu 
z funkce vikáře; 3 listy; 1974

 Tomášek František; Výzva k sepsání návrhu katechezí 
pro snoubence56; 1 list; 1980

 Arcibiskupství pražské; Pokyny pro předání farního úřadu 
a vyjádření vděčnosti za další působení s titulem emeritní 
farář; 1 list a 1 obálka; 1994

 Arcibiskupství pražské; Pokyny pro podání žádosti 
o starobní důchod; 1 list; 1994

 Arcibiskupský vikariátní úřad v Karlových Varech; Prosba 
o referát na vikariátní liturgické konferenci karlovarského vikariátu;
1 list a 1 obálka; 1967
 Arcibiskupský vikariátní úřad tachovský:

 Prosba o přednášku o praxi obnovené liturgie na vikariátní 
liturgické konferenci ve Stříbře; 1 list; 1966

 Pozvánka na vikariátní liturgickou konferenci v Plané; 
1 list a 1 obálka; 1967

 Celostátní mírový výbor katolického duchovenstva v Praze; 
Pozvánka na besedu o katolickém tisku a biblistice; 1 list; 1952
 Obvodní národní výbor v Praze 1; Vyrozumění o občanské 
povinnosti složit slib věrnosti republice a pozvánka k jeho složení; 
1 list a 1 obálka; 1950
 Okresní akční výbor národní fronty Praha 1; Pozvánka 
na veřejný projev; 1 list; 1949
 Římskokatolický farní úřad Brno – Královo Pole; Podnět 
od Ladislava Simajchla k referátu na téma „Služba kněze 
v dnešním světě“57, s přílohou „Rozvrh přednášek pro pastorálně 
liturgické konference 1969“; 2 listy; 1969
 Římskokatolický farní úřad Zdice; Prosba o kázání ve Zdicích, 
při oslavě sv. Kříže58; 1 list; 1946

55Srv. Bohoslužba slova v praxi, inv. č. 40.
56Srv. Katecheze snoubenců, inv. č. 42.
57Srv. Služba kněze v dnešním světě, inv. č. 42.
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 Ústřední duchovní rada Junáka:
 Poděkování a prosba o další pomoc ve věci převzetí zařízení

kaple; 1 list a 1 obálka; 1946
 Poděkování za kladné vyřízení žádosti o odprodej zařízení 

kaple a prosba o umožnění jeho přepravy; 1 list; 1946
 Ústřední národní výbor HMP, Referát pro lidovou správu, 
církevní oddělení:

 Pozvánka na 14tidenní kurs k seznámení se s politickými 
a hospodářskými otázkami státu; 1 list; 1950

 Pozvánka na II. etapu školení řím. kat. duchovenstva59; 
1 list a 1 obálka; 1952

 [Odesílatel nezjištěn]; Oznámení úmrtí matky; 1 list (telegram); 
1967

26
Korespondence
blahopřejná60

 Blahopřání a poděkování za přání (celkem 30 ks) [některé prvky 
italsky]:

 Apoštolská administratura v Praze ([Vaněk František] 
a Machač Jan); 1 list (formátu A5); 1969

 Arcibiskupství pražské (Vlk Miloslav, Paďour Jiří, Malý 
Václav, Škarvada Jaroslav); 1 list; 1998

 Berounské sestřičky; 1 lístek (formátu A7); 1946
 Coppa Giovanni; 1 list; 1997
 Hlouch Josef; 2 listy (formátu A6); nedatováno
 SM Innocenta; 1 modlitební obrázek; [1967]
 Lobkowicz František Václav; 2 listy; [1998] a 2003
 Machula; 1 pohlednice; 1947
 Malý Václav; 3 listy a 1 obálka; 1998–2003
 Opasek Anastáz; 2 listy (formátu A5); [1947/1948]
 Pícha Mořic; 2 listy (formátu A6); 1947–[1948]
 Radkovský František; 1 list; 2002
 Re Giovanni Battista; 1 list; 1997
 Sandri Leonardo; 2 listy; 2002
 Tomášek František; 4 listy a 2 obálky; 1968–1978
 Trochta Štěpán; 3 listy (z toho 1 formátu A6, zbylé 

dva formátu A5) a 1 obálka; 1970–1973
 [Vaněk František]; 1 list; 1986
 Vlk Miloslav; 4 listy ( z toho 1 formátu A5); 1992–2002
 Vlk Miloslav, Malý Václav, Herbst Karel, Slavík [Michael];

1 list; 2003

58Srv. Kristův Kříž – znamení míru, inv. č. 52.
59Srv. Zápisník z II. etapy školení římsko-katolického duchovenstva, inv. č. 43.
60V AF je korespondence tohoto druhu pouze přijatá; jména v seznamu znamenají tudíž odesílatele.
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27
Korespondencetř

etích stran61

 Bezdíček Josef [Reinsbergové Marii]; 1 list (formátu 
133×80 mm); 1940
 Bidílko Břetislav Kužeku Bohlavovi; 1 list (formátu 88×67 mm)
a 1 obálka; 1941
 Budil, V. Reinsbergu Viktorovi; 1 pohlednice; 1933
 [Fišákovi] [nezjištěnému adresátovi], rodině Davídkově 
a všem Vltavanům; 1 list; 1972
 Hájek František [Reinsbergové Marii]; 1 list (formátu A6); 1943
 Kašpar Karel Dr. Podroužkovi; 3 listy a 1 obálka; 1935–1937
 Kašpar Karel Reinsbergu Viktorovi; 1 navštívenka a 1 obálka; 
1938
 Kašpar Karel Reinsbergové Marii; 3 listy (jeden formátu A5, 
dva formátu 154×120 mm), 1 navštívenka a 3 obálky; 1938–1941
 Kohout Pavel Reinsbergové Marii; 1 obálka; 1940
 Korejs Bohuslav Myslivci Josefovi62; 1 list; 1971
 Kulač Jaroslav Reinsbergové Marii; 1 list; 194463

 Kulač Jaroslav [nezjištěnému adresátovi]; 2 listy; 1970
 Němcová Gerarda Reinsbergové Marii; 1 list, 1 pohlednice 
a 1 fotografie; 1942 a 1945 (196664)
 Reinsberg Svantevít Reinsbergové Gretě65; 12 lístků (různých 
formátů); [1941–1942] [převážně německy]
 Reinsberg Viktor Reinsbergové Marii; 1 list (formátu A5) 
a 1 obálka; 1938
 Reinsbergová Marie Reinsbergu Viktorovi; 1 list; 193166

 Rochovanská-Hahnová M. Reinsbergové Marii; 1 pohlednice; 
[1942]
 Schaller Marian Arciděkanskému úřadu na Smíchově; 
1 navštívenka a 1 obálka; nedatováno

61Tzn.  korespondence,  v  níž  odesilatelem  ani  adresátem  není  Jiří  Reinsberg,  např.  vzájemná
korespondence jeho rodičů, korespondence jeho bratra Svantevíta Reinsberga se svou manželkou Gretou,
atp.

62Dopis Bohuslava Korejse se pojí s inv. č. 70 – Responsa.
63Připojena je stručná zpráva Jana Stejskala o situaci v římské koleji Nepomucenum z 29. 11. 1943

(život v koleji je zcela normální, všichni jsou v pořádku).
64Datace  1966  náleží  parte  Mater  Gerardy  Němcové,  přiložené  k  její  korespondenci  s  Marií

Reinsbergovou.  Obojí bylo v pozůstalosti Jiřího Reinsberga volně vloženo k zadním deskám  Rodinné
kroniky Viktora a Marie Reinsbergových, srv. inv. č. 98.

65Jde o lístky posílané Gretě ze Svantevítovy internace nacisty.
66Tento  list  byl  určen  k  odeslání  společně  s  dopisem  Jiřího  Reinsberga  otci  z  11.  1.  1931,

srv. inv. č. 18.
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 Státní ústav pro projektování závodů chemického průmyslu, 
Chemoprojekt, Reinsbergové Evě; Odmítnutí nabídky služeb 
a sdělení o nevyhovění podmínkám pro zaměstnání ve státním 
aparátu67; 1 list; 1958
 Stork Alois Reinsbergové Marii; 1 list; 1942
 Štátný referát na ochranu pamiatok na Slovensku Reinsbergu 
Viktorovi; 4 listy a 2 fotografie; 1923
 Synková Viktorie Reinsbergové Evě; 1 pohlednice; 1991
 Vaněk František Reinsbergové Marii; 2 listy (formátu A6); 
1941–1942
 Korespondence k Mařenčině úrazu68:

 Bindrová Karla; 1 navštívenka; [1898]
 Bíba Boh.; 1 navštívenka; 1898
 Hennery K.; 2 listy (formátu 111×149 mm); 1898
 Meinentl; 3 listy (110×175 mm); 1898
 Paroubek Otokar; 1 navštívenka; [1898]
 Růžičkovy Laura a Anna; 2 listy (formátu 111×174 mm); 

1898
 [Wofek] Václav; 2 listy (formátu 124×201 mm); 1898
 Zdeborský Julius; 1 navštívenka; 1898

 Korespondence ke svatbě Svantevíta Reinsberga (adresovaná 
jemu):

 Girsovi; 1 list; 1939
 Kafka Václav; 1 list; 1939
 [Kafková] Marianne; 2 listy; 1939
 Stretti-Zamponi Jaromír a Zdenka; 1 list; 1939

 Nezjištění:
 Anastázie Reinsbergovým Marii a Evě; 1 list a 1 obálka; 

1943
 Lud. P. Reinsbergu Viktorovi; 1 pohlednice; 1938
 [Manej] slečně Kroové; 2 listy a 1 obálka; 1937
 SM Nolasky a spolusestry Reinsbergové Marii; 2 listy 

(formátu A5); 1942
 Václav Reinsbergové Evě; 1 list a 1 obálka; 1945
 [podpis nečitelný] vážené slečně; 1 list; 1936
 [týž] své ženě; 1 list (formátu 210×113 mm); 1936

67List  z Chemoprojektu je žřejmě odpovědí na ucházení se Evy Reinsbergové o nové zaměstnání.
Souvisí s dokumentem Odvolání – žádost o přešetření prověrky, inv. č. 99.

68Jde  o  korespondenci  adresovanou  Karlu  Hrubému  a  jeho  dceři  Marii  (později  Reinsbergové),
která byla zraněna při tragédii parníku František Josef I. na Vltavě r. 1898.

PI – 20



Karton 3
KORESPONDENCE; OSOBNÍ (ZÁPISNÍKY; RŮZNÉ)

Inventární
číslo

Obsah

28
Osobní I

 Poznámkový sešit ze školních let (s nápisem „Jiří Reinsberg 
219 P.P. I. TŘ.“); 1 svazek (formátu 103×168 mm; 24 listů) [1929]

29
Osobní II

 Poznámkový sešit ze školních let; 1 svazek (formátu 
165×205 mm; 14 listů) [1933]

30
Osobní III

 Skautský zápisník69 I. (s nápisem „Zápisník Jiří Reinsberg“); 
1 svazek (formátu 163×202 mm; 34 listů70); [1936–1937]

31
Osobní IV

 Skautský zápisník III. (s nápisem „SZ III.“); 1 svazek (formátu 
163×201 mm; 88 listů71); 1939–1944 [zlomky latinsky a italsky]

32
Osobní V

 Skautský zápisník 1947 (s nápisem „SZ 1947“); 1 svazek 
(formátu A5; 52 listů72); 1945–1947 [zlomky latinsky a anglicky]

33
Osobní VI

 Skautský zápisník 1948 (s nápisem „SZ 1948“); 1 svazek 
(formátu A5; 42 listů73); [1948–? (1975)] [zlomky latinsky 
a anglicky]

34
Osobní VII

 Osobní zápisník (s nápisem „Kufr“); 1 svazek (formátu A5; 
58 listů74); nedatován

69Skautské zápisníky (inv. č. 30–33) jsou tvořeny vždy dvěma částmi: zepředu skautským (posléze
roverským) zápisníkem, zezadu zápisníkem kulturním; obě jsou chápány jako dvě části téhož zápisníku.

70V zápisníku dále volně vložené 3 další lístky menšího formátu a 1 obrázek Pána Ježíše Krista.
71Dále  v  zápisníku  volně  vložena  1  pohlednice,  1  novoročenka  Jiřího  Reinsberga  1981,  obrázek

Tří králů k 19. 12. 1999 od F. A.,  dvě kresby Jiřího Reinsberga (Asissi 1940 – celkový pohled na město;
Asissi 1942), 1 pozvánka Legio angeliky na program Vzpomínky ze sakristií a táborů (2 listy formátu A6)
a 1 vylisovaná květina.

Zápisník  obsahuje  mnoho  kreseb,  skic,  vlepených  obrázků  a  fotografií.  Je  rovněž  stránkován,
a to z každé strany zvlášť (to  souvisí s jeho dělením na dvě části, srv. pozn. k inv. č. 30.

72Dále v zápisníku volně vloženy dva novinové výstřižky,  5 lístků s poznámkami, kožená záložka,
dvě pohlednice,  list z kalendáře-diáře,  pozvánka Duchovní rady Junáka na oslavy sv. Jiří 1947, skica
hlavy vojáka s helmou a oznámení o zřízení Plzeňské diecéze a jmenování jejího 1. biskupa, spojené
s pozváním na jeho instalaci.

Zápisník  opět  obsahuje  mnoho  kreseb,  skic,  vlepených  obrázků  a  fotografií  a  je  stránkován
opět z každé strany zvlášť (srv. předchozí poznámky).

73Dále v zápisníku volně vloženy dva malé poznámkové lístky, modlitební obrázek, 8 obrázků či skic,
6 pohlednic,  vstupenka na hrad Rabí,  legitimace  Jiřího Reinsberga  jako zakládajícího člena Českého
spolku  pro  komorní  hudbu  v  Praze  r.  1948–1949,  blahopřání  od  Jaroslava  Brabence  a  pozvánka
na Skautskou Rally junáckého střediska Mawadani 18. 11. 1945 (česky a anglicky).

Zápisník  opět  obsahuje  mnoho  kreseb,  skic,  vlepených  obrázků  a  fotografií;  stránkován
je však jen částečně.

74Dále  v  zápisníku  volně  vložen  1  novinový  výstřižek,  2  savé  papíry  („pijáky“)  a  1  lístek
s poznámkami.

Zápisník se od předchozích dosti liší: nemá charakter osobních životopisných zápisků, prokládaných
množstvím skic či vlepených obrázků nebo fotografií, ale obsahuje naproti tomu stručnou genealogickou
poznámku  jakoby  k  rodině  Jiřího  Reinsberga  (ovšem  lišící  se  od  skutečnosti),  výpisky  z  údajných
osobních  poznámek strýce  Jiřího  Reinsberga,  přehled  knih  Bible,  stručné  údaje  o  některých  svatých
a o evangeliích a několik dalších poznámek; popsáno je pouze prvních 8 listů zápisníku.

Může jít o první poznámky k zamýšlenému literárnímu dílu, nejspíše pak k Příběhu skauta, zvaného
později Mýval, srv. inv. č. 47–50.
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35
Osobní VIII

 Oznámení a připomínky některých osobních životních milníků 
Jiřího Reinsberga:

 Oznámení kněžského svěcení a primice; 1 list; 1942 
[částečně italsky]

 Oznámení 25. výročí kněžského svěcení; 2 listy; 1967 
[latinsky]

 Oznámení 40. výročí kněžského svěcení; 1 list; 1982 
[latinsky]

 Oznámení 60. výročí kněžského svěcení a mše svaté 
na poděkování (2 typy); 4 listy (formátu 100×128 mm); 
2002 [částečně latinsky]

 Upomínková fotografie k úmrtí Jiřího Reinsberga; 3 listy 
(formátu A6); [2004]

 Oznámení úmrtí Jiřího Reinsberga; 3 listy; 2004

36
Osobní IX

 Různé osobní drobnosti (celkem 13 ks, z toho dva prvky 
sestávají z více částí):

 Časopis z dětských let75; 4 listy (formátu A6) [1927]
 Poznámkový zápisník [ze střední školy]; 1 svazek (formátu 

90×145 mm; 16 listů76) [1937]
 Drobné poznámky na útržcích papíru; 3 lístky (různého 

formátu, z nichž největší 96×69 mm); [1937–1945] 
[1 ks italsky]

 Kresba krajiny se srubem (pastelka); 1 list (formátu A6); 
nedatováno

 List z kalendáře/diáře; 1 list (formátu A6); [1948]
 Poznámkový lístek s připnutým modlitebním obrázkem 

a novinovým výstřižkem; 1 list (formátu A6); nedatováno
 Složka z doby studií v Římě77; 1 ks; [1943] [zlomky 

slovensky, anglicky a francouzsky]
 Modlitba k milujícímu Bohu; 2 listy; nedatováno
 Modlitební obrázek („primiční“ obrázek Jiřího Reinsberga, 

z r. 1945); 1 ks; 1945
 Lístek „Zpovídá se“ s rozpisem řádných zpovědních hodin; 

1 ks; nedatováno
 Obálka s nalepeným obrázkem „Ex libris Jiří Reinsberg. +“;

1 ks; nedatováno

75Zřejmě vlastnoručně vyrobený Jiřím Reinsbergem.
76Dále volně vloženy 2 lístky s poznámkami.
77Obsahuje:  fotografii  bohoslovce  [Jeana Chaimlera] s  věnováním Jiřímu Reinsbergovi  (anglicky),

1943;  vstupenku  do  Vatikánské  basiliky,  nedatovanou;  obálku  adresovanou  Jiřímu  Reinsbergovi,
nedatovanou; 4 listy (formátu A6) návrhu grafiky s chrámovou kopulí a křížem, nedatované; zdravici
„Novokňazom“, 2 listy, nedatovanou (slovensky).
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 Diplom čestného členství Jiřího Reinsberga ve Vltavanu; 
1 list; 1971

 Obrázek Tří králů – koledníčků od F. A. k 19. 12. 2000; 
1 list (formátu A6); 2000
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37
Studentské práce

 Chléb náš vezdejší dej nám dnes [cvičné kázání]; 3 listy; 1936
 Neuvoď nás v pokušení [cvičné kázání]; 4 listy; [1938]78

 Nulla poena sine lege [Expozice úsloví a způsoby výkladu 
nesouladu kánonů 2222 §1 a 2195 §2]; 7 listů; [1939] [italsky, 
zlomky latinsky]
 O vlastnostech církve [cvičné kázání]; 7 listů; [1938]79

 Tomu, kdo miluje Boha, všechno napomáhá k dobrému [kázání];
6 listů; 1941
 Proč se Boží Syn vtělil [kázání]; 22 listů; 1942 [zlomky latinsky 
a německy]

38
Legio angelica;

Skauting;
Lesní škola80

 Okružní list P. Methoda Klementa ze 13. 1. 1937; 1 list; 1937
 Sborový rozkaz ke 25. a 26. 4. 1937; 1 list; 1937
 Rozkaz na 4. 5. 1937; 1 list; 1937
 Sborový rozkaz k nočnímu cvičení 5. 6. 1937; 1 list; 1937
 Oznámení o jmenování Jiřího Reinsberga tajemníkem sboru IX. 
P. Methodem Klementem a potvrzení o řádném ohlášení tohoto 
jmenování oddílovému vedoucímu; 1 list; 1937
 Rozkaz na tábor; 1 list; 1937
 Maják 1946, [roč. 1], č. 1 (časopis 47. střediska „Junáka“ 
v Praze II); 6 listů; 1946
 Potvrzení o složení nováčkovské zkoušky (Beroun, Zadní 
Třebáň, Zdice, Králův Dvůr, Horní Mokropsy); 7 listů 
(formátu A6); 1946
 Pozvání na uvedení Dr. Berana do úřadu pražského arcibiskupa; 
1 list; [1946]
 Žádost o převzetí funkce duchovního rádce jamboreeové 
výpravy; 1 list; 1947
 Program holdu pražské mládeže sv. Vojtěchu 24. 4. 1947; 1 list; 
1947
 Pořad průvodu s ostatky sv. Vojtěcha špalírem mládeže 
24. 4. 1947; 1 list; 1947
 List s drobnými poznámkami Jiřího Reinsberga [z organizační 
schůze skautského vedení]; 1 list; [1947]
 Organisační řád duchovní rady Junáka z 6. 6. 1947; 4 listy 
(formátu A6); 1947

78Toto  kázání  a  dále  kázání  O vlastnostech  církve bylo  v  pozůstalosti  Jiřího  Reisnberga  uloženo
jako součást korespondence, srv. poznámku k r. 1938, inv. č. 18.

79Srv. předchozí poznámku.
80Jde o tématický celek,  corpus.  Některé  ze zde uložených dokumentů nepocházejí  sice  od Jiřího

Reinsberga,  ani  nelze  říci,  že  by  šlo  o  kolektivní  dílo,  na  němž  by  se  Jiří  Reinsberg  byl  podílel,
ale jsou zde přesto ponechány, a to právě s ohledem na zachování integrity celku.
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 Základní informace o Zemské lesní škole 29. 6–12. 7. 1947 
v Červeném Hrádku u Sedlčan (rozkaz); 1 list; 1947
 Základní informace o kursu pro duchovní rádce při Lesní škole 
na Červeném Hrádku u Sedlčan 28. 7.–2. 8. 1947 (rozkaz; 
Kněžský kurs); 1 list; 1947
 Denní rozkazy na 29. 7.–1. 8. 1947 (Kněžský kurs Č. Hrádek); 
7 listů (formátu A5); 1947
 Rozvrh práce v „Kursu pro duchovní rádce Junáka“ 
Červený Hrádek u Sedlčan; 8 listů; 1947
 Seznam absolventů [Kněžského kursu]; 1 list; [1947]
 Prosba o zpětnou vazbu na Kněžský kurs; 1 list; 1947
 Průvodní list dotazníku pro vedoucí lesních škol; 1 list; 1947
 Legitimace Jiřího Reinsberga jako člena duchovní rady, 
opravňující k účasti a volbám na Junáckém sněmu 1948; 1 ks; 1948
 Sdělení o pověření Jiřího Reinsberga zastupováním 
J. E. Š. Trochty na schůzích v ústředí skautské výchovy a omluva 
[Trochtovy] nepřítomnosti; 1 list; 1948
 Průkaz na 33% slevu na železnici pro účastníka Junáckého 
sněmu 28.–29. 2. 1948 ve Zlíně; 1 ks; 1948
 Pozvánka na setkání k 50. výročí vzniku skautského střediska 
Mawadani pro Jiřího Reinsberga; 2 listy; [1995]
 Pozvánka Ekumenické lesní školy na VIII. skautský seminář 
o výchově mládeže a formaci vůdců; 1 list; 1997
 Nedatované práce a dokumenty:

 Prosba o přítomnost v Ústřední duchovní radě za účelem 
sestavení Zemské duchovní rady a Arcidiecézní duchovní 
rady; 1 list [2. pol. 40. let 20. stol.]

 Hlášení informačního kursu Skautů Legio angelica; 1 list
 Ať mluví skutky... [článek o Lesní škole v neurčeném 

periodiku]; 2 listy
 Úmluva o spojení Svazu Junáků skautů a skautek 

s ostatními autonomními skautskými organizacemi 
za vzniku spolku „Junák“; 2 listy

 Modlitební kniha Mawadani; 1 sešit (6 listů kromě obálky)
 Promluva o skautingu v ČSR [dvě jazykové verze]; 4 listy; 

[částečně francouzsky]
 Promluva o propojení skautingu a náboženství; 3 listy
 Promluva o řádu kruhu sv. Václava ve skautingu 

[při příležitosti Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi]; 
2 listy
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 Promluva o kladném vztahu papeže Pia XII. ke skautingu 
a o setkání Jiřího Reinsberga a Štěpána Trochty 
s tímto papežem81; 3 listy

 Poznámky k několika odborrným zkouškám (průvodce, 
zahradník, přírodovědec, poutník); 1 list

 Čtyři body ke zkoušce vlčat (poznámky); 1 list
 Poznámky k 1. a 2. stupni skautskému; 1 list
 Výpisky z Organisačního řádu duchovní rady Junáka 

(k bodu Zemský duchovní rádce); 1 list
 Různé ostatní drobnosti82:

 První sešit liturgický (karta se známkami za ministrování 
pro každou neděli a slavnost liturgického roku); 2 listy 
a 1 arch známek (56 ks známek)

 Vlaková jízdenka; 2 ks; 1947–1948
 Vizitky a lístky s kontakty; 3 ks
 Skici a kresby; 13 lístků (různých formátů)83

 Fotografie [Barokní zámeček, na jehož nádvoří tři muži; 
snad místo konání některého ze skautských táborů]; 
1 ks; [1. pol. 20. stol.]

 Dopisnice s přetiskem rukopisu staročeské písně 
ke sv. Václavu; 1 ks

 Ranní modlitba papeže Jana XXIII.; 1 list
 Don Špagát (báseň); 2 listy
 Lístek s drobnými poznámkami; 1 list

39
Kněžský kurs84

 Program Kněžského kursu; 1 sešit (formátu A5; 16 listů); 
1946 – 1947

 Program kursu z r. 1946 [9.–13. 7. 1946]
 Program kursu ÚDR Červený Hrádek 28. 7.–2. 8. 1947

40
Práce o liturgii;

Liturgická
obnova

 Liturgie (rukopis a přípravné poznámky článku REINSBERG, 
Jiří. Liturgie. In CHUDOBA, Bohdan (ed.). Bohosloví: co a jak číst
pro studium jeho jednotlivých oborů. Úvod do studia, sv. 2. Praha: 
Vyšehrad, 1946, s. 39–43.); 14 listů; [1946]
 Obnova liturgická a obnova kostela s hlediska kněze [článek 
pro Katolické noviny / Katolický týdeník] (tři verze); 24 listů

81Srv. Poselství sv. Otce skautům, inv. č. 52.
82Ponechány  zde,  protože  před  pořádáním  AF  vloženy  mezi  ostatními  skautskými  dokumenty;

mají tedy pravděpodobně vazbu na prostředí Legio angeliky.
83Z toho 3 lístky jsou signované (avšak signatura není dobře čitelná: [„Ho“]) a datované 1946.
84Jedná  se  o  samostatný  poznámkový  sešit.  Ke  kněžskému  kursu  srv.  dále  vícero  dokumentů

pod inv. č. 38.
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 Bohoslužba slova v praxi (referát)85; 3 listy a 1 lístek 
s poznámkami (s paterem nových církevních přikázání 
z 28. 11. 1966); [1967]
 Bohoslužba slova; 6 listů; [1994]
 Ostatní [podklady]:

 Oběžník o konání oblastních liturgických konferencí 
[v Arcidiecézi pražské]; 1 list; 1967

 Informační bulletin Výtvarné sekce liturgické komise 
arcidiecéze pražské č. 1, květen 1969; 5 listů; 1969

 Upozornění k místu a době konání schůzek Výtvarné sekce 
[liturgické komise arcidiecéze pražské]; 1 list; [1969]

 Informační bulletin Výtvarné sekce liturgické komise 
arcidiecéze pražské č. 2, červenec 1969; 8 listů; 1969

 Informační bulletin Výtvarné sekce liturgické komise 
arcidiecéze pražské č. 3, říjen 1969; 2 listy; 1969

 Oběžník Sekretariátu Výtvarné sekce liturgické komise 
v Praze č. 1, leden 1970 [zlomek]; 4 listy; 1970

 Oběžník Sekretariátu Výtvarné sekce liturgické komise 
v Praze č. 2, březen 1970; 2 listy; 1970

41
Duchovní
cvičení86

 Nabídka duchovních cvičení na Apoštolské administratuře; 
1 list; 1969
 Pozvánky na rekolekce 21. 3. (bez vročení); 29. 3. 1969; 
20. 12. 1969; 5 listů; [1969]
 Časový rozpis programu rekolekcí (různé verze); 7 listů; 
[1969– 1970]
 Skici; 1 list (formátu A5)87; nedatováno
 Seznam [účastníků exercicií] s udáním profese a adresy; 3 listy; 
nedatováno

85K podnětu pro referát i k dataci srv. Apoštolská administratura: Žádost o referát o bohoslužbě slova
v praxi na vikariátních liturgických konferencích tachovského a karlovarského vikariátu;  Arcibiskupský
vikariátní úřad v Karlových Varech: Prosba o referát na vikariátní liturgické konferenci karlovarského
vikariátu;  Arcibiskupský  vikariátní  úřad  tachovský:  Prosba  o  přednášku  o  praxi  obnovené  liturgie
na vikariátní liturgické konferenci ve Stříbře, inv. č. 25.

86K  duchovním  cvičením  viz  dále  drobnou  poznámku  Rozvrh  [duchovního  cvičení] v zápisníku
pod inv. č. 48.

87Ponecháno zde, podle původního umístění v pozůstalosti Jiřího Reinsberga a pro pravděpodobnou
souvislost s prostředím rekolekcí, která by jinak nezůstala zřejmá.
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42
Jednotlivé

drobnější vlastní
práce88

 Katecheze snoubenců89

 dvě téměř shodné verze katecheze snoubenců; jedna další 
verze pracovní; 30 listů; [1980]

 Oběžník č. 9, 14. 9. 1967 (v něm pod č. j. 3651 článek 
Poučení a příprava snoubenců) [podklad pro zpracování 
katecheze snoubenců v r. 1980]; 3 listy; 1967

 Služba kněze v dnešním světě (referát pro vikariátní liturgické 
konference; 5 různých verzí)90; 23 listů; [1969]
 Svatý Filip Neri; 13 listů; nedatováno

 Svatý Filip Neri [článek]
 Memorandum Filipa Neri Klementu VIII. papeži 

(překlad Jiří Reinsberg)
 Vlastnoruční resoluce papežova napsaná pod memorandum 

(překlad Jiří Reinsberg)
 Co znamená milovat Boha? Proč jsme na světě? (promluva 
na [rekolekčním] kursu pro ženy/dívky); 5 listů; nedatováno
 Jan z Litvy Božkovi z Prahy pozdravení [promluva ve formě 
dopisu]; 4 listy; nedatováno
 Příběh staré knihovny; 4 listy; nedatováno
 Spiritualita sv. Prokopa; 4 listy; nedatováno
 Promluvy k dětem (5 ks); nedatováno

 „Já obmýšlím myšlenky pokoje a ne trápení“; 2 listy
 K podobenství o rozsévači; 1 list
 O postu (dvě verze); 3 listy
 O utrpení a modlitbě; 1 list
 „Vyloučí vás...protože nepoznali Otce ani mne“ (dvě verze);

2 listy
 Ostatní drobné promluvy či statě (16 ks)91; většinou nedatováno

 Kajetán Matoušek (nekrolog); 1 list; [1994]
 Wosmeho dnja. Katolski Posoł 1970; roč. 20, č. 6 

(Velikonoce), s. 3192; 4 listy [lužickosrbsky]

88Práce jsou zde řazeny dle rozsahu od nejrozsáhlejších sestupně (pro absenci datace u většiny z nich,
značnou různost jejich tématického zaměření i pro rozdílnost jejich rozsahů).

89K podnětu pro zpracování návrhu katechezí pro snoubence srv. Tomášek František; Výzva k sepsání
návrhu katechezí pro snoubence, inv. č. 25.

90K  podnětu  pro  sepsání  referátu  a  k  jeho  zasazení  do  kontextu  širšího  společného  díla
srv. Římskokatolický farní úřad Brno – Královo Pole; Podnět od Ladislava Simajchla k referátu na téma
„Služba kněze v dnešním světě“,  s  přílohou „Rozvrh přednášek pro pastorálně liturgické konference
1969“, inv. č. 25.

91Dalších 8 ks promluv je obsaženo v zápisníku pod inv. č. 47, srv. Koncepty kázání na neděle doby
velikonoční tamtéž.

92Kdo článek přeložil do lužické srbštiny, není zřejmé. Tentýž článek vyšel česky in Cyrilometodějský
kalendář 1970, s. 77.
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 Narození Páně; Svatá Rodina; Nový rok93; 4 listy; 1997
 Bohemus (kopie článku z neurčené tiskoviny); 1 list
 Dopis kněze sestře o povolání; 3 listy
 Kostel – místo Boží, brána nebe; 1 list
 Povolání Samuela – povolání ministranta; 1 list
 Kristus Král (promluva k ministrantům); 2 listy
 Češi dodávají světu nové světce. Brzká beatifikace 

[Marie Restituty Kafkové]94; 1 list; [1997]
 Čin (dvě verze: Čin a opravdovost; Čin a poctivost); 2 listy
 Očišťování Panny Marie; 1 list
 Všichni svatí; 1 list
 Cesta Boha k člověku (koncept); 1 list
 Spojení s Bohem (koncept); 1 list; [částečně latinsky]
 Advent (nedokončeno); 1 list

 Nedatované práce, u nichž je autorství Jiřího Reinsberga 
pravděpodobné, ale ne jisté:

 Dialog s mým nevěřícím sousedem; 4 listy
 O Signore; 1 list [italsky]
 O tajemství manželského vztahu; 7 listů
 Od Ježíška; 1 list
 Písmo svaté a my – ne ti druzí; 9 listů
 Svatost zítřka.; 5 listů
 Svatý Benedikt a mnišství; 8 listů
 Ubohé manželky; 1 list

 Různé drobné poznámky [k liturgii, ke kázání]; 20 lístků 
(různých formátů blízkých 100×210 mm) nedatováno

43
Zápisník

ze školení
duchovenstva

 Zápisník z II. etapy školení římsko-katolického duchovenstva95 
7. 7. – 19. 7. 1952; 1 svazek (formátu A5; 38 listů96); 1952

44
Zápisník
z r. 1957

 Zápisník z r. 1957 [koncepční přípravné poznámky k duchovním
cvičením, nebo k sérii kázání, nebo poznámky z vlastního 
rozjímání97]; 1 svazek (form. A6; 42 listů a 1 modliteb. obr.); 1957

93Tři homilie, publikované in Katolický týdeník 1997, roč. 8, č. 51–52.
94Publikováno in Čtení klíčovou dírkou 1997–1998, 6/97–1/98, s. 15.
95Srv.  Ústřední  národní  výbor  HMP,  Referát  pro  lidovou  správu,  církevní  oddělení:  Pozvánka

na II. etapu školení řím. kat. duchovenstva, inv. č. 25.
96Dále vložena jedna účtenka, jeden složený list savého papíru („piják“) a jeden list výpočtu daně

ze mzdy.
97Pokud by šlo o poznámky z osobního rozjímání Jiřího Reinsberga,  patřily by zápisníky,  uložené

pod inv.  č.  44  a  45  spíše  do  oddílu  „Osobní“  než  do  „Práce  vlastní“.  Jsou  však  ponechány  zde,
protože se nám zdá pravděpodobnější, že jde spíše o přípravu k duchovním cvičením nebo rozvrh větší
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45
Zápisník
z r. 1958

 Zápisník z r. 1958 [koncepční přípravné poznámky k duchovním
cvičením, nebo k sérii kázání, nebo snad poznámky z vlastního 
rozjímání98]; 1 svazek (formátu A6; 42 listů a 1 list savého papíru, 
„piják“); 1958

46
Skaut přemýšlí

o Kristu

 Skaut přemýšlí o Kristu (překlady, pracovní verze a poznámky 
ke knize a jejím jednotlivým částem) [zlomky francouzsky]

 SEVIN, R. P. J. Junácká rozjímání na slova Evangelia. 
I. Ježíšovo dětství. (překlad a úprava první ze tří částí knihy 
Skaut přemýšlí o Kristu, strojopis); 23 listů; překlad 1937, 
vydáno 194799

 SEVIN, P. J. Skautská rojímání na slova Evangelia. I. díl. 
Ježíšovo dětství. (pracovní verze překladu a úpravy díla, 
rukopis); 12 listů; [1937]

 SEVIN, Jacques. Skaut přemýšlí o Kristu (rukopis druhé 
ze tří částí knihy100); 33 listů (formátu 120×210 mm) [1948]

 Skaut přemýšlí o Kristu, 3. díl, dokončení.101; 1 sešit 
(formátu A5; 4 listy a dalších 33 volně vložených listů 
různého formátu); [1991]

 Jsem chudý (strojopisný zlomek pracovní verze jedné 
[nepublikované] kapitoly knihy); 1 list; nedatováno

47
Příběh skauta,

zvaného později
Mýval I

 Ze zápisníku jednoho kluka102; 7 listů; nedatováno
 Ze zápisníku jednoho kluka; 1 svazek (formátu A5; 60 listů 
a 1 list volně vložený); nedatováno

 obsah: rozpis postav příběhu; základní časový a ideový plán 
díla; pracovní rukopis několika částí díla; rodokmen (strom)
jakoby rodiny Jiřího Reinsberga, znaky jakoby sourozenců 

série kázání.
98Srv. předchozí poznámku.
99Srv. REINSBERG, Jiří – SEVIN, Jacques.  Skaut přemýšlí o Kristu: Meditace na Evangelia. Setba

Boží, sv.1. Praha: Bohuslav Rupp, 1947.
100Srv. Doporučení k udělení církevní úchvaly druhému dílu knihy Skaut přemýšlí o Kristu, inv. č. 3.
101Srv. též   Rozvrh části díla Skaut přemýšlí o Kristu,  inv. č. 48. Úplné dílo bylo publikováno jako

REINSBERG, Jiří – SEVIN, Jacques. Skaut přemýšlí o Kristu. 1. úplné vydání. Praha: Scriptum, 1992.
102Pod inv. č. 47 jsou zahrnuty tři pracovní verze práce, která byla pod názvem Příběh skauta, zvaného

později Mýval publikována in REINSBERG, Jiří – SVOBODA, Bohumil. Hospodin rozjasnil svou tvář:
rozhovory s Bohumilem Svobodou. 2., rozšířené vydání. Praha: Vyšehrad, 2004; str. 160–206.

Jedna  z  prvních  verzí  byla  publikována  jako  REINSBERG,  Jiří.  Ze  zápisníku  jednoho  kluka.
Cyrilometodějský kalendář 1970. Praha: Česká katolická Charita, Ústřední církevní nakladatelství, 1969,
s. 153–158.

K dílu srv. dále inv. č. 48–50.
Jednotlivé dochované pracovní verze práce nesou různé názvy: Ze zápisníku jednoho kluka; Dvanáct

měsíců;  Dvanáct měsíců, historie kluka, kterému je jedenáct;  Historie skauta, zvaného později Mýval.
Tři verze pod inv. č.  47 zasazují  příběh jakoby do prostředí  širokého příbuzenstva Jiřího Reinsberga
(srv. však následující poznámku).
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Reinsbergových a jejich bratranců a sestřenic103.
 dále: Koncepty kázání na neděle doby velikonoční (8 ks; 

v témže zápisníku zezadu)
 Dvanáct měsíců, historie kluka, kterému je jedenáct (strojopis 
díla, chybí závěr); 37 listů; nedatováno

48
Příběh skauta,

zvaného později
Mýval II

 Dvanáct měsíců104 (černý zápisník s obrázkem Eskymáka); 
1 svazek (formátu A5; 56 listů105) nedatováno

 obsah: rozpis postav příběhu; základní časový a ideový plán 
díla; znaky (erby) postav příběhu; modlitba na začátku dne; 
pracovní rukopis části díla

 dále: rozvrh části díla Skaut přemýšlí o Kristu106

 (zezadu v zápisníku): rozvrh [duchovního cvičení107] 
[částečně latinsky]

49
Příběh skauta,

zvaného později
Mýval III

 Dvanáct měsíců, P. Amundsen108 (takto nadepsaný černý 
zápisník); 1 svazek (formátu A5; 62 listů a 1 volně vložený list 
savého papíru, „piják“); nedatováno [částečně francouzsky]

 obsah: modlitba na začátku dne [francouzsky]; rozpis postav
příběhu a jejich znaků (erbů); rukopis díla s četnými 
drobnými ilustracemi

 (v zápisníku zezadu) Týnec n. S. Kostel sv. Šimona a Judy 
(poznámky k dějinám kostela)

50
Příběh skauta,

zvaného později
Mýval IV

 Začíná se historie skauta Jiřího, zvaného později Mýval109; 
66 listů; nedatováno
 Poznámky (rozvrh druhé etapy díla: příběh situován do prostředí
skautského oddílu; obsahuje několik ilustrujících skic); 11 listů 
(různého formátu, mezi cca 100×210 mm až A5); nedatováno

103Otázka spolehlivého rozlišení  autobiografických  prvků příběhu  od  prvků autorem domyšlených
však vyžaduje další podrobné studium.

104Další fáze díla z inv. č. 47. Zde je však již příběh zasazen nikoli do [částečně fiktivního] prostředí
příbuzenských  vztahů  Reinsbergových,  ale  do  rámce  skautského  oddílu.  Totéž  platí  i  pro  všechny
následné  fáze.  I  zde  by  ke  spolehlivému  rozlišení  autobiografických  prvků  od  prvků  autorem
domyšlených bylo potřeba další podrobné studium.

105Dále vložen jeden lístek s citátem Dominika Pecky, další jeden s citátem Bar 3,34 a dva papírové,
nakreslené a vystřižené osobní erby velikosti přibližně 30×40 mm.

106Srv. inv. č.  46.  Pod inv. č.  48 se k dílu  Skaut přemýšlí  o Kristu vztahuje pouze jediná strana
zápisníku, řazená bez rozlišení mezi ostatními listy zápisníku, na nichž se rozvíjí dílo Dvanáct měsíců;
zmíněná  strana  obsahuje  rozvrh  zamýšleného  dokončení  díla  Skaut  přemýšlí  o  Kristu,  od  kapitoly
Vdovina oběť (publikováno jako Oběť, srv. REINSBERG, Jiří – SEVIN, Jacques. Skaut, s. 78.) po Petrův
primát (U jezera Genezaretského, srv. tamtéž, s. 117.), s množstvím biblických odkazů.

107Více k duchovním cvičením viz in inv. č. 41.
108Další, poslední rukopisná pracovní verze díla z inv. č. 47–48 (nedokončeno).
109Poslední verze díla z inv. č.  47–49, dochovaná v archivním fondu. Obsah až na drobné detaily

shodný  s  verzí  příběhu  publikovanou  in  REINSBERG,  Jiří  –  SVOBODA,  Bohumil. Hospodin,
s. 160 – 206.
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51
Ostatní

spisovatelská
činnost

 Pozvánka na autogramiádu knihy Probíhejte Jeruzalém 
a sviťte110; 2 listy; nedatováno

52
Ostatní

přednášková
činnost111

 Poselství sv. Otce skautům (přednáška v rámci Oslavného večera
na počest Sv. Otce Pia XII.112; pozvánka na tento večer 
a jeho program); 3 listy (z toho 2 listy formátu A6); 1946 
[zlomky latinsky a italsky]
 Kristův Kříž – znamení míru (letáky zvoucí na kázání v rámci 
Oslav sv. Kříže ve Zdicích113); 3 listy; 1946
 Věčné město Řím (letáky zvoucí na přednášku); 2 listy; 1946
 Křesťanství v roce 2000 (Tisíc let od smrti sv. Vojtěcha; leták); 
1 list; 1997
 Být křesťanem tady a teď: Identita křesťana (leták); 1 list; 1997

53
Sváteční slovo114

 Československá televize: Sváteční slovo
 Smlouva o vytvoření díla; 1 list; 1991
 [Sváteční slovo] (dvě verze, vždy rukopis a strojopis); 

6 listů; [1991]

110REINSBERG, Jiří (ed. et. al.).  Probíhejte Jeruzalém a sviťte. 1. vydání. Praha: Česká křesťanská
akademie, 1996.

111Tzn. mimo dokumentaci přednáškové činnosti roztroušené porůznu, např. pod inv. č. 38–42, 44–45.
Pod inv. č. 52 se nenacházejí vlastní přednášky, ale pouze doklady o nich, nejčastěji pozvánky či letáky
na tyto přednášky zvoucí.

112K vystoupení  Jiřího  Reinsberga  během tohoto  večera  srv.  Promluvu  o  kladném vztahu papeže
Pia XII. ke skautingu a o setkání Jiřího Reinsberga a Štěpána Trochty s tímto papežem, inv. č. 38.

113K podnětu  k  tomuto  kázání  a  k  jeho  kontextu  srv.  Římskokatolický  farní  úřad  Zdice;  Prosba
o kázání ve Zdicích, při oslavě sv. Kříže, inv. č. 25.

114Československá televize. Sváteční slovo. Č. 2/91 (1991).
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54
Články o Jiřím
Reinsbergovi

 CZECH, Jan. Úvodem (Závěrem); 2 listy; nedatováno
 ČÍRTEK, Pavel. Den s páterem Reinsbergem116; 2 listy; 2000
 FLIEDR, Bob. Vánoční přání pátera Reinsberga; 1 list (výstřižek
z Lidových novin); nedatováno
 JANEČKOVÁ, Alžběta. Jiří Reinsberg nekřtil Ebenům kazety, 
ale křtil Ebeny117; 2 listy; [1997]
 MATÁSKOVÁ, Simona – ŠTROBOVÁ, Alena. Genus 
(neurčený článek v TV Menu); 1 list; [1995]
 SMETÁČEK, Pavel. Kněžské jubileum v Týnu118; 1 list; 1993

55
Rozhovory s

Jiřím
Reinsbergem

 JINDRÁK, František – SMOLA, Josef. Člověk je utkán 
z lásky119; 2 listy; 1993
 KOLÁČEK, [Josef]. Jak je u nás doma? (neurčená tiskovina, 
s. 30–32); 3 listy
 MEJSTŘÍK, Martin. Setkání (neurčená tiskovina, s. 72–78); 
4 listy; [1997]
 MELICHOVÁ, Alena. Dar víry jednou v sobě objeví každý; 
(kopie článku; pracovní strojopis120 s rukopisnými poznámkami 
a pracovním názvem Evropou obchází strašidlo křesťanství; připsán
vzkaz Jiřího Reinsberga [Aleně Melichové]); 21 listů; 1994
 MELICHOVÁ, Alena. Sex je nádherná věc121; 1 list; [1994]
 PAULAS, Jan. Žijeme pořád v paradoxu122; 1 list; 1997
 PEDRO. Br. Amundsen – P. Jiří Reinsberg123; 3 listy; [1997]

115Karton zahrnuje i rozsáhlé partie cizí práce, která jistě probíhala ve spolupráci s Jiřím Reinsbergem
či pod jeho vlivem, především práce pod inv. č. 58–60 a 62–63. Zmíněný vliv mohl znamenat buď pouze
podnět k dílu, nebo poskytnutí potřebných podkladů autorovi, nebo koordinaci společného díla více osob,
nebo i významnou míru autorské spolupráce. O skutečné míře vlivu však není snadné rozhodnout.

Dále  karton  obsahuje  práce  (pod  inv.  č.  64–66),  které  jsou  excerpcemi  různých  cizích  děl.
Není však zřejmé, kdo excerpce pořídil.

116ČÍRTEK, Pavel. Den s páterem Reinsbergem. Magazín Práva 2000, [roč. neuveden, č. neuvedeno] 
s. 4–5.

117JANEČKOVÁ,  Alžběta.  Jiří  Reinsberg  nekřtil  Ebenům  kazety,  ale  křtil  Ebeny.  Hlas 1997,
[roč. neuveden], č. 1, s. 8–9.

Připojena promluva REINSBERG,  Jiří.  Utajený dar.  In  REINSBERG,  Jiří  (ed.  et  al.).  Probíhejte
Jeruzalém  a  sviťte:  nedělní  povídání  pro  ty,  kteří  musejí  ráno  vstávat.  4.  vydání  (v  KNA  2.)
Malý duchovní život, sv. 134. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, s. 23–25.

118SMETÁČEK, Pavel. Kněžské jubileum v Týnu. Katolický týdeník, 1993, roč. 4, č. 5, s. 4.
119JINDRÁK, František – SMOLA, Josef. Člověk je utkán z lásky. Večerník Praha 1993, roč. 3, 

č. 250, příloha Dobrý večer, s. 1.
120Strojopis  obsahuje  též  článek  Štěstí  je  nedělitelné,  který  vyšel  v  Ty  a  já  pod  názvem

Sex je nádherná věc, srv. následující položku seznamu.
121MELICHOVÁ, Alena. Sex je nádherná věc. Ty a já [vročení, ročník ani číslo neuvedeno], s. 24–25.
122PAULAS, Jan. Žijeme pořád v paradoxu. Katolický týdeník 1997, č. 2, [strana neuvedena].
123PEDRO. Br. Amundsen – P. Jiří Reinsberg.  Čin  [k 90. výročí světového skautingu;  bližší určení

neuvedeno; podpis Pedro je zřejmou přezdívkou].

PI – 35



Karton 5
PRÁCE CIZÍ

Inventární
číslo

Obsah

 PEROUTKA, Ferdinand. Moje hranice je moje svoboda124; 
4 listy; 1994
 RULF, Jiří. Život je pěkná broskvička125; 3 listy; 1994
 ŠMERGLOVÁ, Michaela. Štěstí nejde řezat na kusy a prodávat 
na deka126; 1 list; 1999
 VYŠOHLÍD, Zdeněk. S Msgre J. Reinsbergem o přírodě 
i o spáse127; 2 listy; nedatováno

56
Jednotlivé

drobnější cizí
práce128

 Analgetika z etického hlediska; 4 listy
 CAZIN, Paul. Próza pro čas velikonoční. (Úryvek; překlad 
z francouzštiny Eva Florianová.); 3 listy
 Co víme o symbolice vánoc?; 2 listy
 Co znamená Amen?129; 1 list
 Dva králové z proroctví Danielova; 4 listy
 HENGSTENBERG, H. E. Askeze nástrojem Boží prozřetelnosti 
a vedení. (Překlad František Pastor.); 7 listů
 Já jsem pastýř dobrý...; 2 listy
 KAUCKÝ [křestní jméno neuv.]. (Zlomek oslavné řeči.); 2 listy
 KOREJS, Bohuslav. Zpívejte Hospodinu píseň novou (Ž 97,1), 
ale jakou?130; 3 listy; 1973
 Mše sv. s texty z Didaché; 1 list (formátu A6)
 O pověře; 3 listy
 QUOIST, Michel. Čas.; 1 list
 PFLIEGLER, Michael. Mlčení svaté noci. (Překlad František 
Pastor.); 4 listy
 SMOLÍK, Josef. Vzpomínám Antonína Mandla. (Článek 
z neurčené tiskoviny.); 1 list
 STORK, Alois. Důležitá rada pro každého vojína; 4 listy 
(formátu 75×119 mm)
 ŠVECOVÁ, Anna: Vzpomínáme na Otce biskupa Matouška. 
(Článek z neurčené tiskoviny.); 2 listy
 Tajemství sfingy; 8 listů
 Vidění Daniele proroka; 3 listy
 Víno; 1 list

124PEROUTKA, Ferdinand. Moje hranice je moje svoboda. Hlas 1994, [roč. neuveden] č. 8, s. 14–15.
125RULF, Jiří. Život je pěkná broskvička. Reflex 1994, roč. 5, č. 42, s. [18]–20.
126ŠMERGLOVÁ, Michaela. Štěstí nejde řezat na kusy a prodávat na deka. Lidové noviny 1999, 

roč. 12, č. 299, s. 20.
127VYŠOHLÍD,  Zdeněk.  S  Msgre.  J.  Reinsbergem  o  přírodě  i  o  spáse.  Týden [vročení  a  ročník

neuvedeny], č. 34/35, s. 4.
128Autorství a datace často neuvedeny.
129Co znamená Amen? Čtení klíčovou dírkou 1997 – 1998, č. 6/97–1/98, s. 20.
130Poznámky ke druhému českému ordinariu, s připsaným vzkazem Jiřímu Reinsbergovi.
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57
Listy biskupů131

 Otcovská slova svatého Otce k čsl. kolonii v Římě 28. 9. 1944132;
1 list; 1944
 Dopis vojenského ordináře, biskupa Jamese Deye, čs. kaplanům;
2 listy; 1945 [anglicky]
 Osobní dopis arcibiskupa Vlka kněžím arcidiecéze; 2 listy; 1992
 Dopis arcibiskupa Vlka týnským farníkům; 2 listy a 1 obálka; 
1994
 Promluva Giovanniho Coppy o velikonoční vigilii; 3 listy; 2000

58
Bohoslužba

slova I

  REINSBERG, Jiři – MYSLIVEC, Josef  [(et al.)]. Schválené 
pracovní texty k bohoslužbě slova133; 1970–1971

 Pracovní texty k bohoslužbě slova, schválené ONV Praha 
30. 11. 1970, s. 1–13, č.j. 368/70-M; 13 listů a 1 lístek 
s titulním grafématem; 1970

 Pracovní texty k bohoslužbě slova, schválené ONV Praha 
20. 1. 1971, s. 1–15, č.j. 31/71-M; 15 listů a 1 lístek 
s titulním grafématem; 1971

 Pracovní texty k bohoslužbě slova, schválené ONV Praha 
3. [3]. 1971, s. 33–48, č.j. 78/71-M; 16 listů a 1 lístek 
s titulním grafématem; 1971

 Pracovní texty k bohoslužbě slova, schválené ONV Praha 
1. 4. 1971, s. 49–64, č.j. 144/71-M; 16 listů a 1 lístek 
s titulním grafématem; 1971

 Pracovní texty k bohoslužbě slova, schválené ONV Praha 
29. 4. 1971, s. 1–32, č.j. 206/71-M; 32 listů a 1 lístek 
s titulním grafématem; 1971

 Pracovní texty k bohoslužbě slova, schválené ONV Praha 
31. 8. 1971, s. 97–112, č.j. 301/71-M; 16 listů a 1 lístek 
s titulním grafématem; 1971

 Pracovní texty k bohoslužbě slova, schválené ONV Praha 
6. 10. 1971, s. 114–129, č.j. 328/71-M; 16 listů a 3 lístky 
s částí schválených textů; 1971

59
Bohoslužba

slova II

 REINSBERG, Jiři – MYSLIVEC, Josef  [(et al.)]. Pracovní 
texty k bohoslužbě slova 1970, č. 6. Matka Boží před Týnem 
a sv. Havel; 6 listů; 1970

131Jedná se o dopisy či promluvy jednotlivých biskupů ke konkrétním skupinám osob.
132Přepis v češtině. Originál publikován in Osservatore Romano 1944, č. 229 (29. 9. 1944).
133Ke spolupráci Jiřího Reinsberga s Josefem Myslivcem srv. Myslivec Josef in Korespondence přijatá

ostatní neúřední, inv. č. 24.
K Pracovním textům k bohoslužbě slova srv. dále inv. č. 59–60.

PI – 37



Karton 5
PRÁCE CIZÍ

Inventární
číslo

Obsah

60
Bohoslužba

slova III

 REINSBERG, Jiři – MYSLIVEC, Josef  [(et al.)]. Pracovní 
verze zlomku Pracovních textů k bohoslužbě slova; 4 listy; [1970]

61
Bohoslužba
slova IV134

 Adventní bohoslužba slova; 3 listy; nedatováno
 Kající bohoslužba slova; 4 listy; nedatováno
 Ekumenická bohoslužba slova; 3 listy; [1969]

62
Komentáře

liturgických textů

 [REINSBERG, Jiři – MYSLIVEC, Josef135]. Komentáře 
liturgických textů. Nedatováno.

 Cyklus A – úvod do liturgických textů nedělí a některých 
svátků; 60 listů

 Cyklus A – komentáře 1. čtení nedělí a některých svátků; 
8 listů

 Cyklus A – komentáře 2. čtení nedělí a některých svátků; 
10 listů

 Cyklus B – úvod do liturgických textů nedělí a některých 
svátků; 54 listů

 Cyklus B – komentáře 1. čtení nedělí a některých svátků; 
9 listů

 Cyklus C – úvod do liturgických textů nedělí a některých 
svátků; 56 listů

 Cyklus C – komentáře 1. čtení nedělí a některých svátků; 
8 listů

 Cyklus C – komentáře 2. čtení nedělí a některých svátků; 
14 listů

 Pracovní verze komentářů některých 2. nedělních čtení 
cyklu A; 11 listů

 Pracovní verze úvodu do liturgických textů některých nedělí
cyklu B; 3 listy

 Pracovní verze komentářů některých 1. nedělních čtení 
cyklu B; 5 listů

 Pracovní verze komentářů některých 2. nedělních čtení 
cyklu B; 7 listů

 Pracovní verze komentářů některých 2. nedělních čtení 
cyklu C; 13 listů

134Programy tří bohoslužeb slova. Autorství neuvedeno.
135Ke spolupráci Jiřího Reinsberga s Josefem Myslivcem srv. poznámku k inv. č. 58.
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63
Čtení klíčovou

dírkou

 Podklady pro Čtení klíčovou dírkou136

 BERNARD Z CLAIRVAUX137. O utrpení Krista 
a o bolestech a hořekování jeho Matky; 2/92; 10 listů 
[zlomek latinsky]

 BONAVENTURA. Svatost jako cesta k moudrosti; 2/90; 
3 listy

 FALTIS, Dalibor C. Laskavý člověk138; 1/92; 1 list
 GIORDANI, Inigo. Paměti bezelstného křesťana: Válka 

[5/94], Fokolarín [3–4/94]; 9 listů
 GUARDINI, Romano. Brána139; 1/90; 2 listy
 GUARDINI, Romano. Spravedlnost a co nad ní je (kapitola 

z knihy Der Herr); 3–4/91; 8 listů
 GUARDINI, Romano. Vděčnost; 6/91; 3 listy
 LORENZ, Willy. Monolog o Čechách140; 1/97; 4 listy
 KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ. Dokonalý křesťan; [5/95];

1 list
 MAKARIOS EGYPTSKÝ. Poznej, člověče; 11/94; 1 list
 MÁŠA, Miloslav. Kázání o sv. Jiří (dvě verze); 1/90; 5 listů
 POHUNKOVÁ, D.[agmar]. Rozhovor s Růženou 

Vackovou141; 3–4/91; 2 listy
 POKORNÁ, Jarmila. Mimóza a trnovník; [2–3/96]; 2 listy
 POKORNÁ, Jarmila. Mimóza a trnovník II.; [2–3/96]; 

2 listy
 SALESKÝ, František. O zbožnosti; 1/92 a 5/95; 1 list
 SUSA, Zdeněk. Evangelík o Mariánském sloupu; 6/91; 

1 list
 STEIN, Bedřich. Dobrý dělník na vinici Páně142; [92]; 1 list
 VYKOUKAL, Arnošt: Liturgie exotickými květy?; 1/90; 

3 listy
 ZVĚŘINA, Josef: Zadlužený život. (Nekrolog Růženy 

Vackové.); 3 listy

136Za názvem díla uvedeno číslo Čtení klíčovou dírkou, v němž bylo dílo publikováno.
137Redakce  dílo  připsala  Bernardovi  z  Clairvaux,  přestože  připustila  nejistotu  vzhledem

k jeho autorství. Opatřila překlad díla též stručným úvodem a závěrem. Srv. Čtení klíčovou dírkou 1992,
roč. , č. 2, s. 22–28.

138FALTIS, Dalibor C. Laskavý člověk. Svobodné noviny [1947], roč. 3, č. 122, s. 1–2.
139Připsán  rukopisně  úvod  [Jiřího  Reinsberga]  o  vstupu do  sakristie  u  sv.  Havla,  kterým  vcházel

sv. Jan Nepomucký.
140Překlad z publikace LORENZ,  Willy.  Monolog über Böhmen.  München,  Wien:  Verlag  Herold,

1964, s. 9–15.
141Autorizovaný doslovný přepis rozhovoru s Dr.  Růženou Vackovou, uskutečněného 29. 5. 1982,

během pobytu Dr. Vackové v nemocnici po náhlé cévní mozkové příhodě spojené s poruchou řeči.
142STEIN, Bedřich. Dobrý dělník na vinici Páně. Svobodné noviny 1946, roč. 2, č. 241.
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64
Podklady I

 K liturgickému prostoru143; 57 listů
 GÜLDEN, Josef. Stavba kostela v duchu koncilu. 

In HEMPEL. Umění v posvátné službě.
 Kolínská diecézní synoda. Zásady pro stavbu kostela.
 Sakrální umění – liturgické nářadí a roucha 

(podle Konstituce o posvátné liturgii 2. vatikánského 
koncilu, Sacrosanctum concilium)

 GROSCHE, Robert. Pokus o teologii stavby kostela.
 JUNGMANN, Josef Andreas. Liturgie a kostel.
 SCHWARZ, Rudolf. [název neuveden] (o architektuře 

pro liturgii)
 KREITMAIER, Josef. [název neuveden] (o umění 

pro liturgii)
 GUARDINI, Romano. Poselství prázdna.
 METZQER, Fritz. Architektura utvrzuje ve víře.
 RÉGAMEY, Pie. Výzdoba kostelů.
 GUARDINI, Romano. Náboženský obraz a posvátný obraz.
 RÉGAMEY, Pie. Umělecká díla – svátosti lidské lásky.
 HENZE, Anton. Zodpovědnost a možnosti zadavatele.
 RÉGAMEY, Pie. [název neuveden] (o potřebě norem)

65
Podklady II

 FRIES, Heinrich. Odmytologisování a theologická pravda. 
In Gott im Welt (sborník)144. Festgabe für Karl Rahner. Herder, 
1964, I, s. 366–391; 27 listů

66
Podklady III

 NIKOLAINEN, Aimo T. Otázka historického Ježíše a vzniku 
křesťanské víry z dnešního hlediska. Universitas 1963, 
[roč. 18, č. 6] s. 609nn.; 7 listů

67
Podklady IV

 K liturgickému roku145

 GUARDINI, Romano. Kázání k církevnímu roku. Únor, 
neděle Septuagesima, Podobenství o dělnících na vinici; 
4 listy

 GUARDINI, Romano. Kázání k církevnímu roku. 
Podobenství o rozsévači; 5 listů

143Vše  sešito  v  jedněch  deskách,  v  uvedeném  pořadí.  Zřejmě  se  jedná  o  excerpce  z  děl,
k nimž zde kromě autorství a názvu nejsou uvedeny další údaje. Není ani zřejmé, kdo excerpce pořídil.

144Není  zřejmé,  zda  se  jedná  o  úplný  překlad,  či  jen  o  excerpci.  Není  ani  zřejmé,  kdo  překlad
(a případně excerpci) pořídil.

145Různé texty  k době před začátkem doby postní, k vlastní době postní a zlomky k době velikonoční:
kázání, články, úvahy, atp.; bibliografická citace ani datace většinou neuvedeny. Zde uspořádány nejprve
abecedně do podsložek dle autora, v rámci podsložek pak dle svého pořadí v průběhu liturgického roku.
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 GUARDINI, Romano. Kázání k církevnímu roku. Neděle 
Sexagesima, předpostí, Vyšel rozsévač, aby rozséval símě 
své...; 4 listy

 GUARDINI, Romano. Svaté velikonoce. Tři promluvy 
ve Veliké noci. I. Svatá noc; II. Veliká noc; III. Křest; 
4 listy

 Hedwigsblatt146 1965, č. 7; Únor. Neděle Septuagesima. 
Místo spoluprožívání – nové prožívání; 3 listy

 Hedwigsblatt 1965, č. 8; Předpostí. Neděle Sexagesima. 
Úspěch a neúspěch; 3 listy

 Hedwigsblatt 1965, č. 9; Neděle Quinquagesima. 
Vždyť nejsem slepý!; 3 listy

 Hedwigsblatt 1965, č. 10; První neděle postní. Ultimatum 
Bohu.; 2 listy

 Hedwigsblatt 1965, č. 11; Druhá neděle postní. Sedmý den.;
3 listy

 Hedwigsblatt 1965, č. 12; Třetí neděle postní. Boží Slovo 
soukromá četba?; 4 listy

 Hedwigsblatt 1965, č. 13; Čtvrtá neděle postní. Laetare 
Jerusalem!; 4 listy

 Hedwigsblatt 1965, č. 14; Pátá neděle postní – smrtná. 
Pašije se stávají přítomností.; 2 listy

 Hedwigsblatt 1965, č. 15; Květná neděle. Druhá pašijová 
neděle. Vítězosláva kříže.; 3 listy

 KOCKELMANN, Paul J. Postní rozjímání. Osidlo 
se strhalo. O svaté svátosti Pokání (2).; 2 listy

 LÖHR, Aemiliana OSB. Rok Páně. Neděle Septuagesima. 
Svaté závodění.; 4 listy

 LÖHR, Aemiliana OSB. Rok Páně. Předpostí. Neděle 
Sexagesima. Pohnul jsi, Hospodine, zemí.; 3 listy

 LÖHR, Aemiliana OSB. Rok Páně. Neděle Quinquagesima.
Kristus tě osvítí.; 3 listy

 LÖHR, Aemiliana OSB. Rok Páně. První neděle postní. 
Nyní je čas spásy.; 3 listy

 LÖHR, Aemiliana OSB. Rok Páně. Druhá neděle postní. 
Proměnění.; 3 listy

 LÖHR, Aemiliana OSB. Rok Páně. Třetí neděle postní. 
Blahoslavení, kteří přebývají v tvém domě.; 8 listů

146Veškeré odkazy na Hedwigsblatt: jde o články převzaté z tohoto periodika; ročník a bližší určení
článků neuvedeny.
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 LÖHR, Aemiliana OSB. Rok Páně. Čtvrtá neděle postní. 
Svaté město – neděle Laetare.; 8 listů

 LÖHR, Aemiliana OSB. Rok Páně. Pátá neděle postní 
– smrtná. To čiňte na mou památku.; 4 listy

 LÖHR, Aemiliana OSB. Rok Páně. Květná neděle.; 3 listy
 PARSCH, Pius. Rok spásy. Neděle Septuagesima. 

Doba Velikonoční.; 12 listů
 PARSCH, Pius. Předpostí. Neděle Sexagesima. Noe, Pavel, 

Kristus.; 6 listů
 PARSCH, Pius. Neděle Quinquagesima. Vrchol doby 

předpostní.; 14 listů
 PARSCH, Pius. Postní doba. Hodnota postu.; 2 listy
 PARSCH, Pius. Rok spásy. Doba postní. První neděle 

postní.; 14 listů
 PARSCH, Pius. Druhá neděle postní. Toto je vůle Boží, 

vaše posvěcení.; 5 listů
 [PARSCH, Pius]. Druhý týden postní.; 8 listů
 PARSCH, Pius. Třetí neděle postní. Štace u sv. Vavřince.; 

4 listy
 [PARSCH, Pius]. Třetí týden postní.; 8 listů
 PARSCH, Pius. Čtvrtá neděle postní. Štace u sv. Kříže 

„v Jerusalemě“.; 8 listů
 PARSCH, Pius. Čtvrtý týden postní.; 18 listů
 PARSCH, Pius. 24. března: Svatého Gabriela archanděla. 

25. března: Zvěstování blahoslavené Panny Marie.; 2 listy
 PARSCH, Pius. Pátá neděle postní. Smrtná neděle. Štace 

u sv. Petra.; 3 listy
 PARSCH, Pius. Květná neděle. Štace u sv. Jana v Lateráně.;

3 listy
 [PARSCH, Pius]. Svatý týden.; 11 listů
 RAHNER, Hugo – RAHNER, Karl. [název neuveden] 

(modlitba); 1 list (ústřižek)
 SUENENS, Leo Joseph. Co máme dělat po koncilu 

pro obnovu Církve?; 3 listy
 WEIGL, F. N. Matky Voglové světoširá láska147;

SCHNEIDER, Reinhold. [název neuveden] (báseň);
BECHER, Luise. Zvěstování.; celkem 3 listy

147Toto a následující dvě díla jsou ve strojopisu zahrnuta pod společný nadpis „Zvěstování blahoslav.
Panny Marie 25. března“.
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68
Hudba I

 [REINSBERG, Jiří – MYSLIVEC, Josef (et al.)]. Svatohavelský 
zpěvník.150

 Mešní písně
 EBEN, Petr. Druhá (Pavelská); 4 listy; nedatováno
 [KINDLER, Evžen]. Šestá (O Duchu svatém); 2 listy; 1967
 [MYSLIVEC, Josef – KINDLER, Evžen]. Devátá 

(O podobenstvích; připsána 2. varianta 2. Děkovné písně); 
2 listy; 1967

 [autor151 neuveden]. Čtvrtá (Eucharistická), Šestá (O Duchu 
svatém), Sedmá, Osmá, Devátá, Desátá, Dvacátá 
(Mariánská); 12 listů; nedatováno

 [autor neuveden]. Jedenáctá (Prorocká, Postní; pro části 
Introit a Agnus dvě verze); 7 listů; nedatováno

 KOLEKTIV. Třináctá (Ekumenická; KREJČÍ, Iša. 
Graduale.; KLUSÁK, Jan. K homilii.; EBEN, Petr. 
Offertorium.; VOSTŘÁK, Zbyněk. Sanctus.; 
BURGHAUSER, Jarmil. Agnus.); 6 listů a 1 obálka; 1965

 KINDLER, Evžen. Šestnáctá (Emauzská); 2 listy; nedat.
 SLAVICKÝ, Klement. Sedmnáctá (Druhá Pavelská); 

5 listů; 1966
 KLUSÁK, Jan. Osmnáctá (O Kristu Králi); 4 listy; 1967
 SKLENIČKA, Karel. Devatenáctá (O svatém Kříži)152; 

4 listy; nedatováno
 [D., L.]. Dvacátá (Mariánská); 6 listů; 1966
 [autor neuveden]. Dvacátá (Mariánská); 5 listů; nedatováno
 [autor neuveden]. Dvě česká gloria; 4 listy; [1968]

148Pod  inv.  č.  68–76  jsou  zahrnuty  práce  hudebního  charakteru,  které  vznikaly,  byly  pořizovány
nebo užívány  ve  farnosti  Panny Marie  před  Týnem  v  době  vedení  této  farnosti  Jiřím  Reinsbergem.
Ten měl  jistě  vliv  na  vznik  některých  z  nich  (především  děl  pod  inv.  č.  68  a  70),  pravděpodobně
i vliv zcela zásadní, bez něhož by díla nevznikla; míru jeho autorství však nejsme schopni určit přesně.

149Dokumentace vzájemných vztahů absolventů MG z r. 1937. Obsahuje pod inv. č. 84 i několik prací,
jejichž autorem je Jiří Reinsberg. Ty jsou zde však ponechány jako součást rozsáhlejšího celku.

150Jedná se o notové zápisy jednotlivých prvků Svatohavelského zpěvníku, většinou otextované, někdy
v  různých  verzích.  Pod  tímto  inv.  č.  byly  ponechány ty  prvky,  které  byly  (ač  třeba  po  úpravě)
publikovány  in  REINSBERG,  Jiří  (et  al.).  Cantus  Sangalenses  Pragenses.  2.  vydání.  [Praha]:
[Římskokatolická  farnost  Panny  Marie  před  Týnem],  1968.  K ostatním  prvkům  hudební  produkce
ve farnosti Panny Marie před Týnem srv. inv. č. 69–77.

Inventární seznam sice v zásadě sleduje obsah Cantus sangalenses Pragenses, avšak protože některé
prvky jsou v AF zapsány na společném listu, nekopíruje jej zcela důsledně.

151Autorství  v  rámci  hudební  produkce  zahrnuté  v  AF  často  znamená  autorství  úpravy  nápěvů
či varhanních  doprovodů  starších  děl.  Pro  odkazy  na  původní  písně  či  nápěvy  srv.  Původ  nápěvů
in REINSBERG, Jiří (et al.). Cantus Sangalenses, s. 161–164.

152Na tomtéž archu připsány antifony k přijímání a píseň Obětní průvod III.;  v našem seznamu jsou
uvedeny  a odkázány  na  příslušných  místech  podle  obsahu  in  REINSBERG,  Jiří  (et  al.).  Cantus
sangalenses.
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 Obětní průvody
 SKLENIČKA, Karel: Obětní průvod I.153; 2 listy; 

nedatováno
 KINDLER, Evžen: Obětní průvod II.; 2 listy; nedatováno
 MYSLIVEC, Josef – RICHTER, Jiří. Obětní průvod III.154; 

1 list; nedatováno
 [autor neuveden]. Obětní průvod IV.; 1 list; nedatováno

 Antifony k sv. přijímání155

 Přijměte, bratři
 Naplň, Pane
 Okuste a vizte
 Přistupte k Pánu
 Dej nám, Pane
 Dík Tobě, Kriste Králi
 Pán náš a Bůh náš
 Žehnej, Pane, naší církvi
 V Tebe věříme
 Kristus mezi námi
 Radujme se v Pánu
 Kristu Králi dík
 Milost jeho budiž s námi
 Pane, zůstaň s námi
 Ty jsi naše síla
 Chvála buď Kristu
 Díky Tobě, Otče
 Spas, Pane, lid svůj
 Jeden je svatý
 Přistup k Pánu

 Děkovné písně156

 [BEHM, Martin – BACH, J. S. – MACEK]. Děkovná 
píseň I. (V den oslav); 1 list; [1968]

 VOSTŘÁK, Zbyněk. Děkovná píseň II. (Dík tobě)157; 
2 listy; 1967

153Na  zadní  straně  tohoto  díla  dále  připsána  Mešní  píseň  ke  cti  Bolestné  Matky  Páně,
která in REINSBERG, Jiří (et al.). Cantus Sangalenses nebyla publikována.

154Druhá verze připsána na arch Devatenácté, srv. výše v tomto inv. č.
155Jedná  se  o  všechny  antifony,  publikované  in  REINSBERG,  Jiří  (et  al.).  Cantus  sangalenses;

s. 78 – 80, pod č.  28–47. Prvních 9 antifon v našem seznamu (po  V Tebe věříme včetně)  je připsáno
na arch  Devatenácté,  srv.  výše  v  tomto  inv.  č.  K  šesti  následujícím  (od  Kristus  mezi  námi včetně
po Ty jsi naše síla včetně) je uveden i příslušný žalm.

156Jedna varianta Děkovné písně II. je připsána na arch Deváté, srv. výše v tomto inv. č.
157Připsáno věnování Dr. Josefu Myslivcovi.

PI – 44



Karton 6
PRÁCE CIZÍ; FOTOGRAFIE; OSTATNÍ: „KŘEMENCÁRNA“

Inventární
číslo

Obsah

 [autor neuveden]. Děkovná píseň III. (Milostí svou); 1 list; 
nedatováno

 KINDLER, Evžen. Děkovná píseň IV. (Ve jménu Páně; 
dvě verze); 3 listy; nedatováno

 Bohoslužba slova
 KINDLER, Evžen: Bohoslužba slova II. (Liturgie slova II.; 

pro části Úvod a Modlitba věřících dvě verze); 6 listů; 1967
 Ostatní písně:

 Vstalť jest této chvíle; 2 listy; nedatováno
 Hospodine, studnice dobroty; 1 list; nedatováno
 Hospodine, Otče žádoucí; 5 listů (z toho 4 listy 

formátu A6); nedatováno
 Mešní píseň vánoční (Nastal nám den veselý; Vizmež 

pacholíčka; Poslouchejte křesťané; Předivná věc 
jest se stala; Tvůrci svému děkujíc; S trůnu Otce svého; 
Pána svého vítejme; Jezulátko krásné; Vítej nám, Bože 
vtělený; Položen v jesličky; Děkujemeť, ó Bože náš); 1 list; 
nedatováno

 EBEN, Petr. Antifonální zpěv postní II. (Pracovní text 
komise pro Jednotný kancionál); 1 list; nedatováno

69
Hudba II

 Opisy některých mešních písní158; 1 sešit (formátu 256×170 mm;
10 listů); nedatováno

70
Hudba III

 [EBEN, Petr – KOREJS, Bohuslav – MYSLIVEC, Josef 
– PAVEL, M.]. Responsa159. (Žalmy a antifony.); nedatováno

 Lístek s několika poznámkami Bohuslava Korejse Josefu 
Myslivcovi; 1 list (formátu 70×190 mm) a 1 obálka

 Texty některých žalmů a jejich odpovědí; 8 listů
 Seznam žalmů s odpověďmi k vyjmenovaným příležitostem

(K nedělnímu svěcení vody a k výkropu mezi rokem 
a v čas velikonoční; odpovědi k recitovaným žalmům 
v adventu, o vánocích, v postu, o velikonocích, mezi rokem,
k ekumenické bohoslužbě; žalmové zpěvy s odpověďmi 
v adventu, o vánocích, o Zjevení Páně, v postu, ve Svatém 
týdnu, ve Svatou noc, o Velikonocích, o Nanebevstoupení 
Páně, o Letnicích, o slavnosti Těla a Krve Páně, 
mezi rokem, za zemřelé; zpěvy po druhém čtení).; 2 listy

158Rukopisný notový a textový zápis 35 písní, opsaných snad z nějakého kancionálu (u některých písní
zde uveden odkaz na stranu). Mohlo jít o podklad pro použití jako inspirace v týnské farnosti; některé
ze zde zapsaných písní byly použity in REINSBERG, Jiří (et al.). Cantus sangalenses, např. Hospodine,
studnice dobroty, srv. Ostatní písně, inv. č. 68.

159K responsoriálním žalmům v této složce srv.  dopis z 19. 11. 1971 in  Korejs Bohuslav Myslivci
Josefovi, inv. č. 27.
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 KOREJS, Bohuslav [(et al.)]. Notové zápisy jednotlivých 
žalmových odpovědí a žalmů s odpověďmi160.; 39 listů

71
Hudba IV

 Zpěvník adventních a vánočních mešních písní
(notový a textový zápis adventní antifony Ejhle, Hospodin 
přijde, čtyř adventních a tří vánočních písní ke mši svaté 
a tří koled, v úpravě snad z r. 1914.); 1 sešit 
(formátu 150×236 mm; 12 listů); nedatováno

72
Hudba V

 Zpěvník „Ó-antifon“ (notový a textový zápis adventních 
mešních vstupních antifon pro 17.–23. prosince.); 
1 sešit (formátu 173×259 mm; 4 listy); nedatováno

73
Hudba VI

 Roráty I; nedatováno
 Seznam písní (rukopisný seznam úvodních a závěrečných 

mešních adventních písní a písní k rorátní mši svaté 
pro jednotlivé dny v týdnu, neděle a dny předvánočního 
týdne); 2 listy

 Notový a textový zápis rorátních písní161; 
18 listů a 1 přilepený lístek (formátu 118×210 mm)

 Notový a textový zápis dalších 14 rorátních písní 
(především vstupních mešních písní a písní k přijímání)162; 
2 listy

74
Hudba VII

 Roráty II
 Notový a textový zápis mešních rorátních písní 

pro 1.– 4. neděli adventní; 15 listů; nedatováno

75
Hudba VIII

 Chorální zpěvy163; nedatováno [latinsky]
 O slavnosti Ježíše Krista Krále; 2 listy
 O slavnosti Všech svatých; 4 listy
 O Narození Páně; 4 listy
 O Zjevení Páně; 4 listy

160Řazeny podle výše uvedeného seznamu (= obsahu). U některých žalmů zde doloženy různé verze.
161Obsah odpovídá předchozímu seznamu.
162Nejsou  uvedeny  v  předchozím  seznamu,  ale  chybí  v  předchozím  notovém  zápisu,

v němž je na ně odkazováno.
163Notové (v pneumách) a textové zápisy antifon a žalmů ke čtyřem uvedeným církevním svátkům.
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76
Hudba IX

 Ostatní drobné hudebniny164; nedatováno
 Acclamationes (Christus vincit); 2 listy [latinsky]
 Adeste fideles, Rorate coeli desuper; 3 listy [část. latinsky]
 Aj, radost velikou; 1 list
 Blíž k Tobě, Bože můj; 2 listy
 Boha my chceme; 1 list
 Mandatum novum, Timeamus et amemus, Ubi caritas; 1 list 

[latinsky]
 Matičko Kristova (dle Svatováclavského zpěvníku); 1 list 

(formátu 115×155 mm); 1939
 MÁCHA, Jaroslav – GROOVÁ, A. Ó, Panno věrná; 2 listy 

(formátu A6); 1946
 Mir is alles ans165; 1 list [německy]
 Místo k Betlému a Narodil se Kristus Pán; 4 listy
 O filii et filiae; 2 listy [částečně latinsky]
 Ó, Matko Páně; 1 list
 Odkud, Jene, smutně kráčíš; 1 list
 Otče náš, vyslyš nás; 1 list
 Píseň k Panně Marii Fatimské (V dolině Iria); 2 listy
 Píseň k Panně Marii Fatimské (V dolině Iria),

O filii et filiae, Ó Panno věrná; 2 listy
 Pojďte ke mně všichni; 1 list
 V Tvé srdce, Jezu; 1 list
 Všeliká moudrost166; 1 list
 Zásvětná modlitba k mateř. Srdci Panny Marie167; 2 listy
 Zdrávas, Maria!; Blíž k Tobě, Bože můj; Otče náš, vyslyš 

nás; Pojďte ke mně všichni; Odkud, Jene, smutně kráčíš; 
2 listy

77
Hudba X

 KLUSÁK, Jan. I. Invenzione per orchestra da camera. 
Partitura. (Komp. 1961). 1. vydání. Praha: Státní hudební 
vydavatelství, 1964. Předmluva: Vladimír Lébl.; 22 listů; 1964 
[česky, rusky, německy a anglicky, zlomky italsky]

164Notové a/nebo textové zápisy církevních zpěvů k různým příležitostem. Sem by dále patřila Mešní
píseň ke cti Bolestné Matky Páně, zapsaná na zadní straně Skleničkova Obětního průvodu I., srv. Obětní
průvody, inv. č. 68.

165Nejde  o  náboženskou  píseň;  je  zde  však  ponechána  z  respektu  k  jejímu  původnímu  umístění
mezi těmito ostatními hudebninami. Jinde v archivním fondu navíc není žádná složka, do které by patříla
spíše než sem.

166Notový zápis deseti snad antifon či žalmových odpovědí, z toho u tří i text. Autorství ani datace
neuvedeny.

167Nejde o píseň; text je  zde však ponechán z respektu ke svému původnímu umístění mezi těmito
hudebninami.
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78
Fotografie168

 č. 1: [Viktor a Marie Reinsbergovi s Evou a Svantem]; 1 ks; 
[1911]
 č. 2–3: [Svante Reinsberg s Annou Reinsbergovou a chůvou]; 
2 ks; [1911]
 č. 4: Instalace rektora prof. [Bohuslava] Tomsy; 1 ks; [1933]
 č. 5: [Kněz, muž, žena a mladík stojící v antikizujícím portiku]; 
1 ks; [1. pol. 20. stol.]
 č. 6: [Viktor Reinsberg s kolegy v nemocničním prostředí]; 1 ks; 
[30. léta 20. stol.]
 č. 7: Karel kardinál Kašpar, kníže arcibiskup, primas český; 1 ks;
[1935–1941]
 č. 8: Kázání P. Klementa 23. 4. 1939169; 1 ks; [1939]
 č. 9: [Hold pražské mládeže sv. Vojtěchu: Arcibiskup J. Beran 
žehná Praze a celé zemi lebkou sv. Vojtěcha]; 1 ks; [24. 4. 1947]
 č. 10: Visitace sv. Vojtěcha v Berouně; 1 ks; 20. 7. 1947
 č. 11: [Pontifikální liturgický průvod s tumbovým relikviářem, 
na Hradčanském náměstí]; [1. pol. 20. stol.]
 č. 12: Jiří Reinsberg oddávající, v chrámu Matky Boží 
před Týnem; 1 ks; 23. 10. 1952
 č. 13: Jiří Reinsberg oddávající; 1 ks; [50. léta 20. stol.]
 č. 14–18: Jiří Reinsberg; 5 ks; [60.–70. léta 20. stol.]
 č. 19–20: [Ustanovení jistého přítele Jiřího Reinsberga 
vyšehradským kanovníkem]170; 2 ks; 26. 10. 1975
 č. 21–22: [děti manželů Žákových]; 2 ks; 1979 a 1980
 č. 23: Pohled na kostel sv. Františka z Assisi a kostel 
Nejsv. Salvátora na Křížovnickém náměstí, z Karlova mostu;
1 ks; [1979]
 č. 24–32: Jiří Reinsberg oddávající; 9 ks; [1980]
 č. 33: Jiří Reinsberg při eucharistické oběti; 1 ks;
[zač. 80. let 20. stol.]
 č. 34–37: Jiří Reinsberg oddávající; 4 ks; [zač. 80. let 20. stol.]
 č. 38: Křtitelnice; 1 ks; [1982]
 č. 39: Jindřich u hmotnostního spektrometru; 1 ks; 1982
 č. 40–41: Jiří Reinsberg pohřbívající, na hřbitově; 2 ks;
[80. léta 20. stol.]

168Pod tímto inv. č. celkem 70 ks fotografií. Dalších asi 160 snímků je součástí inv. č. 18–20, 24 a 27
(vloženy nebo  vlepeny v  korespondenci);  31–33 (vloženy nebo  vlepeny ve  skautských  zápisnících);
35– 36; 38; dále 54–55, 81, 83–85, 93–94, 97–98 a 103 (z velké většiny tištěné, např. jako součást článků,
v různých tiskovinách).

169Kopie fotografie,  uveřejněné 30. 4. 1939 v  Lidových listech,  srv.  Skautský zápisník III.,  fol. 11,
inv. č. 31.

170S věnováním vzácnému příteli Jiřímu Reinsbergovi a nečitelným podpisem.
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 č. 42: [František kardinál Tomášek v davu před Arcibiskupským 
palácem]; [1989]
 č. 43–50: Jiří Reinsberg oddávající; 8 ks; [zač. 90. let 20. stol.]
 č. 51: [Společná fotografie nově pokřtěných či biřmovaných 
či neofytů či scholy]; 1 ks; [1996]
 č. 52: [svatba]; 1 ks; [90. léta 20. stol.]
 č. 53–54: František kardinál Tomášek
s papežem Janem Pavlem II.;  2 ks; [80. léta 20. stol.]
 č. 55: [kaple se zvoničkou]; 1 ks; [2. pol. 20. stol.]
 č. 56: [domácí kříž]; 1 ks; [2. pol. 20. stol.]
 č. 57–70: [fotografie rodiny Röschovy] (Jiří Reinsberg na jedné 
z nich, jako oddávající); 14 ks; [2. pol. 20. stol.]

79
„Křemencárna“ I

 Roční zpráva Masarykova I. státního gymnasia v Praze II. 
Křemencova ul. za školní rok 1930–1931. Praha: Masarykovo 
I. státní gymnasium v Praze II., 1931.; 42 listů

80
„Křemencárna“ II

 Zpráva Masarykova I. státního čs. reálného gymnasia 
v Křemencově ulici v Praze za školní rok [1932–]1933. 
Praha: Masarykovo I. státní čs. reálné gymnasium, 1933.; 
24 listů a 1 mapový list171

81
„Křemencárna“

III

 Zpráva Masarykova I. státního čs. reálného gymnasia 
v Křemencové ulici v Praze za školní rok 1933–1934. 
Praha: Masarykovo I. státní čs. reálné gymnasium v Křemencové 
ulici v Praze, 1934.; 14 listů a 1 vložená fotografie

82
„Křemencárna“

IV

 Commentarii de bello 1929–1937
aneb osm let jsem u vás sloužil. Praha: VIII. B. Masarykova 
reálného gymnasia Křemencová, 1937. (Almanach abiturientů 
MG r.1937.); 16 listů; [zlomky latinsky, anglicky, německy, 
francouzsky]

83
„Křemencárna“

V

 Sborník Masarykova státního reálného gymnasia v Praze II, 
Křemencova ulice 1871–1946: Vzpomínky – svědectví – doklady 
– vzory. Praha: Sbor pro oslavu 75. výročí ústavu, 1948.; 122 listů; 
[zlomky rusky, řecky, latinsky, francouzsky, polsky aj.]

171Mapa Horo-vodopisného přehledu Československé republiky s podpisem „Majitel Jiří Reinsberg
IV. B“.
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84
„Křemencárna“

VI

 Zprávy o setkávání absolventů Masarykova gymnasia 
v Křemencově ul. z r. 1937 a o jejich životech172:

 Zpráva o výročním setkání r. 1970 (po 33 letech); 1 list; 
1970

 Výroční setkání r. 1972 (po 35 letech)173; 10 listů; 1972
 Zpráva o výročním setkání r. 1975 (po 37 letech); 3 listy; 

1975
 Com[m]entarii de bello 1937–1977 aneb almanach VIII.-B 

Křemencová 1937 po 40 letech174; 53 listů; 1977
 Commentarii de bello 1937–1987 aneb almanach VIII.-B 

Křemencová 1937 po 50 letech175; 30 listů; 1987
 Zpráva o výročním setkání r. 1994176 (po 57 letech); 4 listy; 

1994
 Zpráva o výročním setkání r. 1997177 (po 60 letech); 9 listů; 

1997
 Zlomky k výročnímu setkání r. 1998178 (po 61 letech); 

5 listů; 1998
 Dopis Jiřího Reinsberga Přemyslu Novotnému179; 1 list; 

nedatováno
 Seznam absolventů; 1 list; [90. léta 20. stol.]
 Pozvánka na všestudetský sjezd ke 120. výročí založení 

gymnasia v Křemencově ul.; 1 list; 1991Dopis [Jiřímu 
Reinsbergovi] od Beďárka180; 1 list; 1991

172Jedná se o pozvánky na výroční  setkání,  zprávy o těchto setkáních a o autobiografické zprávy,
které jednotliví absolventi  sestavili k jednotlivým výročím maturity a které pak byly každému z nich
rozesílány.  Mezi nimi jsou i  zlomky adresované Jiřímu Reinsbergovi  nebo jím psané,  a dále několik
fotografií, zachycujících mj. i Jiřího Reinsberga. Všechny tyto prvky jsou zde ponechány jako integrální
součást většího celku.

173Obsahuje:  pozvánku  s  výzvou  k  sepsání  stručné  autobiografické  kompozice;  zprávu
o uskutečněném setkání; sedm kompozic a průvodní dopis k nim.

174Obsahuje:  pozvánku  na  schůzku;  adresář  absolventů;  upomínku  o  napsání  autobiografické
kompozice;  zápis  z  uskutečněného  setkání;  průvodní  list  k  rozesílanému  almanachu;  dvě  fotografie
účastníků setkání; 24 kompozic, z toho 3 od bývalých třídních profesorů, 21 od absolventů (mezi nimi
i kompozice Jiřího Reinsberga).

175Obsahuje:  seznam  abiturientů;  zápis  o  výročním  setkání;  zápis  ze  zahraničního  setkání
spolužáků - emigrantů; 19 kompozic (mezi nimi i kompozice Jiřího Reinsberga).

176Obsahuje: zprávu o uskutečněném setkání; seznam absolventů; dvě autobiografické kompozice.
177Obsahuje: zprávu o uskutečněném setkání; dvě autobiografické kompozice; autobiografický dopis

Václava Roubíka Jiřímu Reinsbergovi  s poznámkami k setkání a s přiloženým Roubíkovým článkem
o humoru; dvě barevné reprodukce 22 fotografií ze setkání (ve formě plakátu).

178Pět dopisů, zahrnujících gratulace, vzpomínky na společné zážitky i autobiografické zprávy.
179Ponechán  zde  jako  integrální  součást  širšího  celku.  Nedatován,  ale  dle  formy  i  obsahu

může jít o průvodní dopis kompozice Jiřího Reinsberga pro almanach z r. 1977.
180Ohlas oslavy 120. výročí MG. Ponechán zde jako integrální součást širšího celku.
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85
Ostatní I

 Oznámení a pozvánky [neadresováno]
 Český spolek pro komorní hudbu v Praze. Jedenáctý řádný 

koncert; 1 list; [1939]
 Metropolitní kapitula u sv. Víta. Parte Karla kardinála 

Kašpara; 2 listy; 1941
 Jan Mastyľak. Obhajoba doktorské teze na Orientálním 

institutu; 1 list (formátu 135×104 mm); [1941] [latinsky]
 Arcidiecésní pastorační ústředí. Slavnostní hold pražské 

arcidiecése novému arcipastýři Dr. Josefu Beranovi;
1 list (formátu 176×111 mm); [1946]

 [Katolická Charita]. Pozvánka na Koncert katolické charity; 
4 listy (formátu 214×100 mm)182; [1947]

 Rada obvodního národního výboru v Praze 1. Přátelská 
beseda; 2 listy; [1950]

 [Rytířský řád křižovníků s Červenou hvězdou]. Parte 
P. Josefa Merella O. Cr.; 2 listy; [1984]

 Tomáš Halík. Oznámení o kněžském svěcení; 2 listy 
(formátu A6); [1990]

 Katedrální kapitula u svatého Mikuláše v Českých 
Budějovicích. Oznámení jmenování Miloslava Vlka 
českobudějovickým biskupem a oznámení jeho biskupského
svěcení; 2 listy; 1990

 František kardinál Tomášek. Oznámení jmenování Františka
Radkovského a Václava Františka Lobkowicze biskupy 
a oznámení jejich biskupského svěcení; 1 ks; [1990] 
[částečně latinsky]

 Arcibiskup Miloslav Vlk; Metropolitní kapitula u sv. Víta 
v Praze. Parte Františka kardinála Tomáška; 1 list; [1992]

 Český výbor pro převoz a umístění sochy Panny Marie 
z exilu – Klášter premonstrátů na Strahově. Slavnost 
přivítání sochy Panny Marie v Praze; 2 listy183; [1993]

 Salesiánská provincie Praha. Slavnostní akademie 
u příležitosti 25. výročí úmrtí Štěpána kardinála Trochty; 
2 listy (formátu 72×210 mm); [1999]

181Jde o dokumentaci  Viktora,  Marie, Evy a Josefa Reinsbergových, která byla už před pořádáním
AF uložena v rámci pozůstalosti Jiřího Reinsberga z většiny v samostatných složkách.

182Na jednom z nich dvě drobné skici, jejichž autorem je pravděpodobně Jiří Reinsberg.
183Na  1.  listě  připevněna  tmavěmodrá  stužka  s  natištěným  obrázkem  Panny  Marie  a  s  nápisy,

připomínajícími slavnost přivítání sochy Panny Marie z exilu v Praze.
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86
Ostatní II

 Drobné jednotliviny184

 [autor neuveden]. Smuteční lkání a pohřební ceremoniel 
při pohřbu školního roku; 2 listy; 29. 6. 1937

 [Puup, Alfons]. Lístek s podpisem Alfonse Puupa; 
1 list (formátu A6); nedatováno

 [autor neuveden]. [Aktualizace seznamu Sodalitatis 
trecentorum] (seznam 59 kněží); 2 listy; nedatováno

 Salesiánský chlapecký domov J. Em. Dr. Karla kardinála 
Kašpara. Pohlednice na podporu budování chlapeckého 
domova; 1 pohlednice; nedatováno

 Lidová demokracie 1945, roč. I., č. 147.
(výtisk ze dne 1. 11. 1945, II. vydání.185); 2 listy; 1945

 [autor neuveden]. Co dělám jinak...186; 1 list (novinový 
výstřižek); [1970]

 [autor neuveden]. Navštívenka Karla Davídka; 2 listy 
(formátu 158×105 mm); nedatováno

 [autor neuveden]. Visačka fotoaparátu Retina; 1 ks; 
nedatováno [částečně německy]

 Česká státní spořitelna. Podmínky pro zřízení a vedení 
sporožirového účtu; 1 list; 28. 2. 1991

87
Viktor Reinsberg

I

 Doklady studijní:
 Školní zpráva obecné školy u nejsv. Trojice v Praze, 

ze školního roku 1885–1886, o způsobilosti postoupit 
do vyšší třídy; 1 list; 1886

 Frequentační vysvědčení (umožňující přijetí na střední 
školu); 1 list; 1886

 Vysvědčení z c. k. I. reálného a vyšš. gymnasia v Praze 
z 1.–8. třídy, vždy pololetní i závěrečné; 16 listů; 
1887 – 1894

 Vysvědčení maturitní na c. k. reálném a vyšším gymnasiu 
v Praze; 2 listy; 1894

 Potvrzení z pražského magistrátu, že Vítězslav Reinsberg 
není vojákem, pro účel zápisu na VŠ; 1 list; 1894

 Potvrzení o zápisu ke studiu na lékařské fakultě 
Karlo- Ferdinandovy university; 1 list; 1894 [latinsky]

 Potvrzení o studiu pro účely vojenské, 3 listy; 1895–1898

184Jen některé jsou datovány; ostatní vřazeny dle datace hypotetické.
185Zde na s. 2 článek Obnova měny a záložníci, podepsaný značnou „jiv“, v němž si záložní důstojník

stýská  na (finanční)  upozaďování záložních důstojníků ze strany státu.  Některé  okolnosti  připomínají
situaci Jiřího Reinsberga.

186Článek na novinovém výstřižku (tiskovina neurčena); rozhovor s Karlem Davídkem, kostelníkem
u Panny Marie před Týnem.
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 Potvrzení o absolvovaných kurzech během VŠ studia 
(výpis); 2 listy; 1899 [částečně latinsky]

 VŠ Diplom (MUDr.); 2 listy; 1900 [latinsky]

88
Viktor Reinsberg

II

 Index Lectionum; 1 svazek (formátu 107×219 mm; 14 listů); 
1894–1899 [částečně latinsky]

89
Viktor Reinsberg

III

 Doklady o pracovní kariéře a o platu (různí původci, Praha):
 Výkaz o praxi externího lékaře; 2 listy; 1900–1903
 Potvrzení o praxi na psychiatrické klinice; 2 listy; 

1902 a 1903
 Potvrzení o zahraničním kurzu a praxi v roce 1906 (2 ks); 

4 listy; 1907 [německy]
 Vyrozumění o svěření místa substituta sekundáře II. třídy 

na interním odd. prof. Thomayera; 2 listy; 1903
 Jmenování sekundářem II. třídy do konce r. 1904; 2 listy; 

1903
 Přidělení služby sekundáře II. třídy na dermatologickém 

odd.; 2 listy; 1904
 Jmenování sekundářem II. třídy do konce r. 1905; 2 listy; 

1904
 Vyrozumění o neprodloužení další služby hospitanta; 

2 listy; 1905
 Jmenování asistentem české lékařské fakulty 

při dermatologické klinice; 1 list; 1906
 Vysvědčení od primáře prof. Janovského (kvalifikující 

Viktora Reinsberga pro službu primáře); 2 listy; 1907

90
Viktor Reinsberg

IV

 Doklady o pracovní kariéře a o platu (původce: Zemský výbor 
markrabství moravského):

 Udělení místa primáře odd. pro nemoce kožní a syfilis 
v mor. zemské nem. v Olomouci; 2 listy; 1908

 Poukaz platu primáře po složení přísahy primáře; 2 listy; 
1908

 Vyrozumění o usnesení mor. zemského výboru o zařazení 
Viktora Reinsberga do VIII. hodnostní třídy zemských 
úředníků; 2 listy; 1908

 Vyrozumění o usnesení mor. zem. výboru o propůjčení 
zvýšeného platu II. stupně služného VIII. hodnostní třídy 
zemských úředníků; 2 listy; 1913

 Vyrozumění o přiřčení služného I. stupně  VII. hodnostní 
třídy zemských úředníků; 2 listy; 1915
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 Pověření zastupováním místa primáře a přednosty 
dermatologického odd. mor. zemské nem. v Brně a výzva 
k nástupu; 2 listy; 1915

 Vyrozumění o úpravě platu vzhledem k zastupování primáře
na kožním odd. mor. zemské nem. v Brně; 2 listy; 1915

 Udělení místa primáře a přednosty kožního 
odd. mor. zemské nem. v Brně; 2 listy; 1915

 Vyrozumění o mimořádném přídavku k platu na rok 1916; 
1 list; 1916

 Vyrozumění o změně mimořádného přídavku na rok 1918; 
1 list; 1918

 Vyrozumění o udělení služného II. stupně VII. hodnostní 
třídy zemských úředníků; 1 list; 1918

 Vyrozumění o zařazení do III. stupně VII. hodnostní třídy; 
1 list; 1919

 Zproštění služby primáře v Brně následkem jmenování 
řádným profesorem na universitě Komenského v Bratislavě;
2 listy; 1920

 Uvědomění o uvolnění z dalšího vedení kožního 
odd. v Brně a o jméně nástupce; 2 listy; 1920

91
Viktor Reinsberg

V

 Doklady o pracovní kariéře a o platu (původce: Ministerstvo 
školství a národní osvěty):

 Vyrozumění o zařazení do 1. stupně VI. hodnostní třídy 
a o zařazení do 2. stupně VI. hodnostní třídy; 2 listy; 1920

 Jmenování řádným profesorem na čs. státní universitě 
Komenského v Bratislavě a pozvání k převzetí nového 
učitelského úřadu i vedení kliniky pro nemoci kožní 
a příjičné v Bratislavě, ke spolupůsobení při budování 
lékařské fakulty i zmíněné kliniky v Bratislavě;  2 listy; 
1920

 Postup do vyšších platových požitků (2. stupeň V. hodnostní
třídy); 1 list; 1923

 Platový výměr; 1 list; červenec 1926
 Platový výměr; 1 list; srpen 1926
 Zamítnutí žádosti o přiznání slovenské výhody; 1 list; 1927
 Platový výměr; 1 list; 1929
 Platový výměr; 1 list; 1932
 Vyrozumění o platovém postupu (ze strany Dekanstva 

lekárskej fakulty university Komenského v Bratislavě; 
k němu přiložen následující platový výměr); 1 list; 1935
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 Platový výměr (přiložen k předchozímu vyrozumění 
o platovém postupu); 1 list; 1935

 Žádost o přeložení do trvalé výslužby (s přílohou, srv. 
následující dokument); 1 list; 1938 [slovensky]

 Popis služby a průkaz výslužného (příloha předchozí žádosti
o přeložení do trvalé výslužby); 2 listy; 1938

92
Viktor Reinsberg

VI

 Ostatní osobní doklady Viktora Reinsberga:
 Památka Svátosti svatého biřmování Vítězslava Vácslava 

Reinsberga; 2 listy (formátu 95×145 mm); 1888
 Revers: svolení Josefa Reinsberga k jednoroční 

dobrovolnické vojenské službě Vítězslava Reinsberga; 
2 listy; 1898

 Vlastní životopis Viktora Reinsberga (dva různé koncepty 
a čistopis); 5 listů; nedatováno

 Smrtný list Viktora Reinsberga; 1 list; 1938

93
Viktor Reinsberg

VII

 Práce vlastní187:
 REINSBERG, Viktor. Zajímavé případy průmyslových 

dermatos. Zvláštní otisk z Časopisu lékařův českých 1916, 
č. 31; 2 výtisky (po 6-ti listech); 1916

 REINSBERG, Viktor – KADLICKÝ, R. 
Lymphogranulomatosis cutis et conjunctivae bulbi. Zvláštní 
otisk z České dermatologie, roč. 4, sešit 6–7; 9 listů; [1923]

 REINSBERG, Viktor: O významu sensibilisace 
a desensibilisace v dermatologii. Zvláštní otisk z České 
dermatologie, roč. 5, sešit 6; 4 listy; 1924

 REINSBERG, Viktor – KADLICKÝ, R. 
Lymphogranulomatosis cutis et conjunctivae bulbi. Zvláštní 
otisk z periodika Acta dermato-venereologica 1924, vol. 5, 
fasc. 3; Stockholm: Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt 
&Söner, 1924; 3 výtisky (po 7-mi listech); 1924 
[francouzsky]

 Česká dermatologie 1938, roč. 18, sešit 8–9.; (výtisk 
časopisu; Viktor Reinsberg uveden jako jeden z řídících 
vydavatelů. V tomto čísle publikován nekrolog 
ŠAMBERGER, [F.]. Prof. Dr. Viktor Reinsberg. Tamtéž, 
s. neuvedena [LXV nebo 193].); 25 listů; 1938

187U  některých  článků  rukopisně  připsáno  věnování  Marii  Reinsbergové,  u  jednoho  Josefu
Reinsbergovi.
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94
Viktor Reinsberg

VIII

 Práce cizí:
 Sborník k šedesátinám Viktora Reinsberga (obsahuje 

odborné práce jeho žáků a přátel, dále jeho fotografii 
a oslavný článek o něm); 1 svazek (formátu 161×236 mm; 
55 listů); [1935] [zlomky slovensky, francouzsky, anglicky, 
německy, polsky]

95
Viktor Reinsberg

IX

 Práce cizí – drobnější články:
 TOMÁNEK, Evald. Boj proti lidským nákazám 

a Společnost národů. Zvláštní otisk z Časopisu lékařů 
českých 1934, č. 30.; 2 listy; [1934]

 TOMÁNEK, Evald. Rockfellerova nadace. Zvláštní otisk 
z Bratislavských lekárských listů 1935, roč. 15, seš. 8.; 
2 listy; [1935]

 Lidové noviny 1938, roč. 46, č. 560 (Zde na s. 3 
nepodepsaný článek Prof. dr. Viktor Reinsberg zemřel.); 
2 listy; 7. 11. 1938

 Slovenská politika 1938, roč. XIX, č. 256
(Zde na s. 3 nepodepsaný článek Prof. dr. Viktor Reinsberg 
umrel.); 2 listy; 8. 11. 1938 [slovensky]

 Našinec 1938, č. 255
(Zde na s. 4 článek Prof. dr. Reinsberg zemřel. Článek 
podepsán zkratkou „mir“.); 1 list; 8. 11. 1938

 Neurčený novinový výstřižek se čtyřmi články: 1) ČTK. 
Opětný pokus Britů o vylodění u Marsa Matrú ztrokotal; 
Útok ve Stalingradě pokračuje. 2) Britové útočí 
bez úspěchu. 3) SOVOVÁ, Lucie. Pozdní květ. 3) 
TOMEČEK, Jaromír. Zvoník a rorýs, bratří.; 1 list; [1942]

 96
Viktor Reinsberg

X

 Práce cizí:
 FABIAN, Antonín. Památce profesora MUDra Viktora 

Reinsberga188; 8 listů; 1958

188Jde  o  strojopis  článku,  přiloženého  k  dopisu  Jiřímu  Reinsbergovi,  srv.  Fabian  Antonín
in Korespondence přijatá ostatní neúřední,  inv. č. 24. Jedná se o životopisnou vzpomínku na Viktora
Reinsberga při příležitosti 20. výročí  jeho úmrtí, mapující především oblast jeho pracovního zaměření
a podávající  i  přehled jeho publikovaných prací.  Článek byl  určen k publikování v prosincovém čísle
Čs. dermatologie 1958, srv. tamtéž.
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97
Marie

Reinsbergová

 Osobní doklady:
 Udělení měšťanského práva v královském hlavním městě 

Praze Karlu Hrubému, jeho manželce Adalbertě, nar. 1864, 
a nezletilé dceři Marii [budoucí Reinsbergové], nar. 1887; 
2 listy; 1888

 Vysvědčení ze 4. třídy Městské vyšší dívčí školy v Praze; 
1 list; 1901

 Vysvědčení o způsobilosti učiti jazyku francouzskému; 
2 listy; 1906

 Propuštění z moci otcovské a Notářský překlad propuštění 
z moci otcovské; 3 listy; 1906 a 1909 [překlad německy]

 Notářský překlad křestního listu Marie Zdeňky Hrubé; 
2 listy; 1909 [německy]

 Notářský překlad oddacího listu Viktora Reinsberga a Marie
roz. Hrubé; 2 listy; 1909 [německy]

 vytržený list z občanského průkazu Marie Reinsbergové 
(s její fotografií, podpisem, popisem osoby a otiskem palce 
pravé ruky); 1 list (formátu 85×124 mm); nedatováno

 Úmrtní list Marie Reinsbergové; 2 listy (formátu A6); 1967
 Parte Marie Reinsbergové; 1 list; 1967
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Rodinná kronika

 Rodinná kronika Viktora a Marie Reinsbergových (obsahuje 
životopis každého z manželů do doby sňatku v r. 1908, společné 
zápisy do r. 1919, např. o jednotlivých stěhováních rodiny, 
okolnostech narození a růstu dětí, vztazích s ostatními příbuznými, 
atd.); 1 svazek (formátu 240×300 mm; 70 listů a 5 dalších, volných 
listů do velikosti formátu A5 s dalšími poznámkami a kronikovými 
zápisy); 1908–1921 (1815–1942)
 Různé ostatní dokumenty vložené do kroniky189:

 Fotografie dvou žen se dvěma dětmi; 1 ks; nedatováno
 Pohlednice Praha-Podolí (nákladem V. Bryndy); 

1 pohlednice; nedatováno
 Březen a duben. Filosofické a pravé vysvětlení nebeských 

znamení s jejich přirozenostmi na každý měsíc pro ženské 
pohlaví (horoskop; nákladem V. Augusty, Litomyšl); 2 listy 
(fromátu A6); nedatováno

 SANTI, Raffaelo. Panna Maria s Ježíškem. (Reprodukce 
na výstřižku neurčeného periodika.); 1 list; nedatováno

 Arch voskovaného papír zn. Ai tre cedri; 1 ks

189Kromě lístků s kronikovými zápisy,  zmíněných výše,  jsou u zadních desek vloženy další  různé
dokumenty,  které  bez  vazby na  kroniku  ztrácejí  část  svého  významu  nebo  i  celou  svou  výpovědní
hodnotu. Protože dále nejsou (byť s vysvětlující poznámkou) jednoznačně zařaditelné na vhodnější místo
AF, byly ponechány zde.
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 Novoročenka Štencova grafického kabinetu pro rok 1916; 
1 ks

 [WUMBERGER]. [Žena u piana], [suchá jehla]; 1 ks 
(vlastní grafický list a dva další listy jako desky) nedatováno

 Katolík: List Svazu katolických mužů a Katolické akce 1942.
Roč. VII.(XXIV.), č. 4. (Číslo věnováno 10. výročí úmrtí 
světícího pražského biskupa Antonína Podlahy.); 4 listy; 
15. 2. 1942.

 Oznámení a novinové články o úmrtí Karla Hrubého 
(výstřižky z tisku190); 11 výstřižků; 1907 [zlomek německy]

 Parte Karla Hrubého; 2 listy; 1907
 Parte Josefa [Víta Vojtěcha] Zvěřiny191; 1 list; 1908
 Parte Marie Zvěřinové192; 1 list; 1912 [německy]
 Parte Viktora Reinsberga; 1 list; 1938
 Rodný a křestní list Josefa Mittnera, nar. 3. 2. 1815; 1 list; 

1940
 VŠ Diplom (MUDr.) Josefa Landra193 (kopie); 1 list; 1899
 Poštovní známka c. k. rakouské pošty; 1 ks;

[1912 – dle razítka]
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Eva

Reinsbergová
I

 Potvrzení hlášeného pobytu dle výnosu MV z 9. 3. 1939; 1 list; 
1939
 Odvolání – žádost o přešetření prověrky194; 3 listy; 1958
 Přiznání starobního důchodu; 2 listy; 1967
 Oznámení o úmrtí Evy Reinsbergové;
2 listy (formátu 105×158 mm) [1997]
 Parte Evy Reinsbergové; 2 listy; 1997

100
Eva

Reinsbergová
II

 Práce vlastní:
 Adventní věnec (strojopis článku, publikovaného 

v Cyrilometodějském kalendáři 1971, s. 148–149.); 2 listy; 
[1971]

 Študentská akademia, Štátne reálne gymnázium v Bratislave
(Leták – Program; E. Reinsbergová zde jmenována v roli 
Petera ve hře Zvíkovský rarášek.); 1 list; 1923

190Dle rukopisných  poznámek na zadních stranách  výstřižků snad  publikováno v denících:  Kurýr;
Národní listy (3 ks); Národní politika (4 ks); Tagblatt; Venkov; neurčená tiskovina (1 ks).

191Josef Vít Vojtěch Zvěřina (1834–1908), knížecí arcibiskupský rada.
192Vdova po předešlém. Na zadní straně parte několik poznámek rodinné kroniky.
193Jako rektor figuruje na diplomu Josef Reinsberg.
194S  odvoláním  souvisí  dokument  Státní  ústav  pro  projektování  závodů  chemického  průmyslu,

Chemoprojekt: Odmítnutí nabídky služeb a sdělení o nevyhovění podmínkám pro zaměstnání ve státním
aparátu, pod inv. č. 27.
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Eva

Reinsbergová
III

 International Camp, Parc de l`Ariana, Geneva (informační sešit 
mezinárodního tábora skautek 5.–16. 8. 1927; vloženo 7 prázdných 
pohlednic se skautskou tématikou.); 1 sešit (formátu 165×216 mm; 
6 listů; 1927 [části anglicky, francouzsky, slovensky, maďarsky, 
litevsky, holandsky, norsky, švédsky, německy (Schwizerdütsch)]

102
Eva

Reinsbergová IV

 Camp International D`Éclaireuses, Ariana, Genève 
(Poznámkový sešit z téhož tábora; táborový deník jedné z účastnic, 
pravděpodobně Evy Reinsbergové.), Août 1927;
1 sešit (formátu 188×228 mm; 26 listů); 1927
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Josef Reinsberg

 Oznámení povýšení Josefa Reinsberga za doktora lékařství; 1 list
(formátu 142×87 mm); 1870
 Pozvánka k slavné instalaci Josefa Reinsberga rektorem 
c. k. české university Karlo-Ferdinandovy v Praze; 1 list; 1898
 Životopisný medailon Josefa Reinsberga (obsahuje jeho portrétní
fotografii; článek bez bližšího určení); 2 listy; [nedatováno; začátek 
20. stol.] [německy]
 Oznámení o úmrtí Josefa Reinsberga (výstřižek z neurčené 
tiskoviny); 1 výstřižek; 1930
 Časopis lékařů českých 1944, roč. 83, č. 33195;
20 listů; 18. 8. 1944
 HÁJEK [křestní jméno neuvedeno]. Josef Reinsberg. Časopis 
lékařů českých 1944, roč. 83, č. 33, s. 1006–1007.; 2 listy 
(jako výstřižek); 1944
 [PROKOP, František]. Prof. dr. Josef Reinsberg. Časopis lékařů
českých 1944, roč. 83, č. 36, s. 1100.; (Životopisný článek 
s portrétní fotografií Josefa Reinsberga); 1 list; 1944

195Obsahuje dva odborné články (Dr. Václava Kafky; Dr. Jana Jirouta a Dr. Jana Prokopa), věnované
ke stému výročí narození prof. J. Reinsberga, a především životopisný článek Hájka k téže příležitosti,
srv. níže.
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