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Medailonky českých novinářů 

Tato práce se zabývá počátky českého novinářství v Českých zemích a zejména na 

Horáčku a zachycuje jeho vývoj do roku 1918. První teoretická část přináší stručný 

přehled dějin české žurnalistiky a druhá, praktická, sleduje první tři listy vycházející 

na Horáčku - humoristický časopis Ozvěna z Ochoze a týdeník Horácké listy. 

V rámci praktické části se práce zaměřuje na regionální zpravodajství týkající se 

literárního, divadelního, novinářského a kulturního života v Českých zemích i na 

Novoměstsku. 

This Diploma Thesis is concerned with the beginnings of Czech journalism and its 

development until the year 1918. The first, theoretical part summarizes the 

development of journalism in the Czech Lands. The second, practical part 

introduces the first three journals published in the area of Bohemian Moravian 

Highlands - the humoristic journal Ozvěna z Ochoze and the weekly Horácké Listy. 

Within the practical part, we focus on the examples of regional journalism, mainly 

concerning events in the literary sphere, as well as in the areas of the theatre, culture 

and journalism in both the Czech Lands and the Highlands. 
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I. Úvod 

Motto: „Tisku - největšího prý dobrodiní lidstva - používá rovněž tak tyran 

jako lidumil, chytrák i hlupák, náboženský fanatik jako nejstřízlivější myslitel, 

poctivý, svědomitý učenec jako nestoudný dryáčník - tisk sloužil a sloužiti bude 

rovněž účelům nejvznešenějším jako nejhanebnějším..." 

Jakub Arbes, Newtonův mozek 

Novinářství je dnes každodenní součástí našich životů a výrazně zasahuje do 

politického, kulturního i společenského vývoje každé země. Od počátků je doprovázely 

snahy řídit je a ovládat a cenzurovat. Novináři podávali dobový pohled na události, snažili 

se, aby jejich zprávy byly co nejobjektivnější. Noviny byly a jsou významným zdrojem 

informací, podávají aktuální pohled na společenské a politické dění doma i za hranicemi a 

přinášejí informace o kulturním životě a jeho vývoji. Předmětem mé diplomové práce je 

stručný přehled vývoje českého novinářství od jeho počátků do roku 1918. 

Zaměřím se zejména na zpravodajství týkající se literárního života jak 

v periodikách významu celočeského, tak regionálního na Vysočině. Budu sledovat vývoj 

novinářství a jeho formování v závislosti na aktuálním dění. Práce je rozdělena do dvou 

částí. Úkolem první, teoretické, je, jak už bylo řečeno výše, informovat o vývoji českého 

novinářství od jeho počátků do roku 1918. Pozornost budu věnovat letákovým dopisům 

z 15 století, propagujícím husitské revoluční hnutí, dále období národního obrození a 

posléze státoprávním snahám, které vyústily ve vyhlášení samostatného československého 

státu v roce 1918. Ve druhé, praktické části se na dvou regionálních listech z Vysočiny, 

Ozvěně z Ochoze a Horáckých listech pokusím ukázat, jak se vyvíjelo regionální 

zpravodajství, co přinášely oba listy svým čtenářům a jak se v nich uplatňuje hledisko 

vývoje české literatury, divadla a novinářství. Z důvodu velkého množství materiálu nelze 

uvést všechny příklady, které by si to zasloužily. Vyberu proto takové ukázky, které 

dokládají všeobecný vývoj ve sledovaných oblastech jak v rámci celé země, tak i v rámci 

regionu. Všechny ukázky, které poslouží к ilustraci daného problému, uvádím v té podobě, 
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jak byly v obou listech otištěny, tedy i s případnými gramatickými, interpunkčními či 

pravopisnými nepřesnostmi. 

V první části, která je popisná, vycházím z dostupných publikací věnovaných 

historii českého novinářství. Druhá část práce je založena na analýze dvou regionálních 

periodik, jejichž názvy již byly uvedeny na jiném místě tohoto textu. 
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1. Dějiny české žurnalistiky 

1.1. Úvod 

Novinářství je významnou společenskou institucí, která se podílela a podílí na 

podobě a průběhu společenských procesů. Jde vněm o získávání a shromažďování 

informací, jejich ztvárňování a hlavně jejich šíření mezi co nejširší vrstvy. Podmínky pro 

vznik zpravodajství se vytvářejí v okamžiku, kdy se informovanost stává pro společnost 

nezbytnou a lidé jsou ochotni za zpravodajství zaplatit. Zpravodajství vzniká ruku v ruce 

s rozvojem nové třídy, ekonomicky i ideologicky na něm závislé - měšťanstva. Rozvoj 

obchodu přinesl potřebu spolehlivé informovanosti vyplývající z živého styku mezi městy 

a okolním světem. Najednou bylo třeba zpráv o poměrech na blízkých i vzdálených trzích. 

Proto se zpravodajství rozvíjí nejprve v zemích, které byly obchodními velmocemi -

v Itálii, Anglii, Německu a Francii. 

České novinářství má velkou tradici a patří knejstarším v Evropě. Sehrálo 

významnou úlohu v našich národních dějinách - burcovalo к národnímu uvědomění 

nejširší lidové vrstvy. Náš tisk se podstatnou měrou podílel na boji proti postupující 

germanizaci i na obrodě jazyka a národní svébytnosti. Noviny a časopisy byly u nás od 

svého vzniku významnou politickou institucí. První zprávy se kromě ústního podání šířily 

písemnou formou, zejména v dopisech. U nás к psanému zpravodajství můžeme zahrnout 

historické manifesty propagující ve světě husitské hnutí. Psané zpravodajství však brzy 

přestalo vyhovovat. Rychlý vývoj společnosti a obchodu si vyžadoval jiný způsob 

podávání a šíření zpráv, a to prostřednictvím pravidelného poštovního spojení. Také 

zdokonalení a rozšíření knihtisku, zlepšení výroby papíru a pergamenu výrazně napomohly 

к velkému rozšíření tištěného zpravodajství. Zpočátku jde o jednolistové tisky, pak 

přicházejí několikastránkové letáky s jednou nebo více zprávami, většinou doprovázené 

hrubou dřevorytovou kresbou. Takové letáky jsou hojné na konci 15. století a začátku 

století 16., zejména ve střední Evropě. V českých zemích za vlády Jagellonců vydávají 

letáky šlechta i města, po nástupu Habsburků na český trůn i panovník. Mají výrazně 

politický charakter a informují například o stavovském protihabsburském povstání nebo 

třicetileté válce. Po třicetileté válce však přichází cenzura, která ve větší či menší míře 
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doprovází zpravodajství podnes, a s ní úpadek letákové tvorby. Zmenšuje se počet 

vycházejících tisků, klesá jejich úroveň. Zároveň se mění skladba čtenářů zpravodajství, 

tiskaři se obracejí na prostého venkovana, jehož vkusu se snaží přizpůsobit. Městské 

obyvatelstvo se poněmčuje, a když začínají vycházet skutečné noviny, jsou německé. 

Během své existence prošla česká žurnalistika složitým vývojem, který odrážel 

složité společenské a kulturní procesy. Počátky novinářské činnosti spadají do období 

kolem roku 1490, kdy začínají vycházet předchůdci novin, jaké známe z období 

pozdějších. Počátečním mezníkem vývoje české žurnalistiky v pravém slova smysly je 

však až rok 1719, kdy začínají v Praze vycházet první české periodické noviny. 

1.2. Předchůdci českých novin 

Druhá polovina 15. století a zejména století 16. jsou v našich zemích časem 

velkých hospodářských změn a ostrého zápasu mezi městy a šlechtou a později mezi městy 

a panovníkem; v těchto převratných dobách nastaly ty nejlepší podmínky pro rozvoj 

novinářské činnosti. Představitelé husitského revolučního hnutí se snaží propagovat své 

myšlenky a rozšiřovat je mezi nejširší vrstvy čtenářů. Uvědomují si velmi dobře úlohu 

zpravodajství, které jim mělo pomoci toho dosáhnout. Píší tedy své manifesty a rozesílají 

je ve formě listů, které můžeme právem považovat za nejrannější českou formu politického 

zpravodajství. Cílem těchto letáků bylo informovat cizinu o záměrech a cílech husitského 

revolučního hnutí, působit na veřejné mínění a propagovat husitské učení. Byly psány 

především německy. Příkladem může být Rozmlouvání člověka se smrtí (ostrý postoj 

husitů к církevním institucím, mnichům, jeptiškám, poutím a odpustkům), List 

Hradeckým, Orebským a Pardubickým, božím voleným (1470; varuje před násilím a 

nespolehlivostí některých příslušníků domácího panstva) nebo List Luciperův ke Lvovi 

zRožmitálu (kolem 1478; list papeži a vysokým církevním hodnostářům o politických 

zápasech v Čechách). 

Významnými předchůdci pravidelného periodického tisku byly tzv. psané 

noviny. Nejstaršími dochovanými psanými novinami u nás jsou Noviny léta Božieho 

1495, známé také jako Jindřichohradecké noviny (podle místa nalezení). Obsahují 14 
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zpráv, které jsou stručnými zápisy o událostech a politických skutečnostech na dvoře 

Maxmiliána I. bez jakéhokoli náznaku komentování nebo hodnocení. Později, po 

bělohorské porážce slouží psané noviny českým exulantům jako informační prostředek i 

jako prostředek udržování spojení s domovem, popřípadě styku mezi sebou. Příkladem 

mohou být exulantské noviny z roku 1621 a exulantské psané noviny z Amsterodamu 

z roku 1662, neobyčejně zpravodajsky bohaté. 

Na počátku 16. století dochází к velkému rozmachu tisku novinových letáků a 

jednolistových obrázkových tisků se zpravodajským zaměřením. Novinové letáky 

pomáhaly ovlivňovat veřejné mínění ve sporech mezi šlechtou a městy. Příkladem mohou 

být Jednání o zrušení smlouvy svatojakubské (z roku 1514) nebo Sepsání sedmi artiklův 

stavu městského к pánům, rytířstvu a vladykům. Tématem těchto tisků byla též významná 

diplomatická jednání a mezinárodní a politické události (Sjezd císařské velebnosti a 

nejjasnějších tří králů jich milostí, v kterémž se mnoho divného a pamětihodného 

pokládá, 1515), nebo války s Turky (O nešťastné bitvě a porážce Uhrův od národu 

tureckého učiněné, 1526). Poměrně pozdě se objevují zprávy senzačního charakteru - o 

živelných pohromách, nebeských znamení, zázracích, stvůrách, vraždách, popravách apod. 

(např. К víře nepodobná a nad přirození divná novina o nějakém velikém obru...). 

Bohatou novinářskou činnost u nás vyvolaly události spojené se stavovským 

povstáním a následná třicetiletá válka. Ve velké míře byly rozšiřovány polemické letáky a 

pamflety, které se ale bohužel většinou nedochovaly. Patří sem například zpravodajské 

tisky Daniela Karla z Karlšperku Pláč robotných lidí... a Jisté a pravdivé noviny o těch 

věcech, kteréž se v tomto slavném království Českém staly.... Později nahradily letáky tzv. 

toulavé zprávy, tj. vyprávění o smyšlené události, ve velké většině mající písňovou formu 

(např. Novina pravdivá v písničku uvedená o hrozném a strašlivém čárův vykonání...). 

Po skončení třicetileté války v podstatě mizí v našich zemích vrstva, která se 

starala o rozšiřování zpravodajství, totiž měšťanstvo. Proto v polovině 17. století, kdy 

ostatní země přecházejí к vydávání pravidelných novin, u nás téměř úplně novinářská 

činnost mizí. Městské obyvatelstvo bylo poněmčováno, a když začaly v Praze vycházet 

první skutečně periodické noviny, jsou německé. Povolení vydávat české noviny získal až 
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v ^ 

v roce 1719 pražský knihtiskař Karel František Rosenmüller, který začal vydávat Český 

Postilión neboli Noviny české (jednotlivá čísla nesla názvy dnů, kdy vycházely - Outerní 

(Sobotní) pražské poštovské noviny z rozličných zemí a krajin přicházející). Tyto noviny 

se udržely až do r. 1772, kdy byly pro nedostatek odběratelů zastaveny. V roce 1785 je 

Rosenmüllerovi dědicové prodali Janu Ferdinandovi ze Schönfeldu. Ten už vydával 

noviny německé - Schonfeldské cis. král. pražské noviny. Redigoval je pro něj Václav 

Matěj Kramerius, který však od 4. července 1789 začal vydávat noviny vlastní, české -

Krameriusovy cis. k. pražské poštovské noviny (později Císařské královské vlastenské 

noviny). 

1.3. Novinářství v počátcích národního obrození 

V období národního obrození noviny procházejí bouřlivým vývojem a mění se 

jejich úkol. Vycházejí noviny s buditelským, osvícenským a národně vzdělávacím cílem. 

Za revoluce a především po roce 1848 se noviny stávají skutečnými politickými tribunami 

a odrážejí překotné dobové dění. 

Za zakladatele českého novinářství je považován Václav Matěj Kramerius. Jeho 

noviny byly rozděleny do rubrik a přinášely překlady zákonů, patentů, císařských nařízení 

a oběžníků, dále zpravodajství z domova i ze zahraničí, zprávy válečné, hospodářské a 

kulturní, zejména o českých knihách a divadelních představeních. Ke svým „vlastenským" 

novinám, které vycházely jednou týdně, Kramerius občas, když bylo málo ostatních zpráv, 

přidal i tzv. Závěsek, přílohu, která přinášela seznam českých knih a publikací a na 

pokračování v ní vycházely osvětové spisy. Objevily se v ní první pokusy o fejeton, 

básnické i prozaické práce Matěje Miloty Zdirada Poláka, Antonína Marka, Josefa 

Liboslava Zieglera, Václava Hanky nebo Františka Vladislava Heka. 

Kramerius vždy vystupoval jako horlivý vlastenec. V lidu viděl podstatu národa 

(právě jemu se ve svých novinách soustavně věnoval, snažil se jej vychovávat a vzdělávat) 

a nositele národního jazyka, který byl pro Krameria nesmírně důležitý - považoval jej za 

největší bohatství každého člověka. Jeho vlastenecké snažení se však neomezovalo pouze 

na jazyk. Svým čtenářům předkládal velké příběhy z národních dějin, psal o významných 
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historických osobnostech a přetiskoval díla významných autorů předbělohorského období, 

především husitství. Po Krameriově smrti noviny upadaly, jejich rozsah se podstatně 

zmenšil, klesala jejich úroveň a čím dál častěji docházelo к přerušení vydávání. Noviny po 

Krameriovi převzali a řídili jeho spolupracovníci František Jan Tomsa a Jan Rulík a 

později, až do jejich zániku (v r. 1825), noviny vydával Krameriův syn Václav Rodomil. 

Vraťme se však ještě к Schonfeldským с. k. pražským novinám. Po Krameriově 

odchodu svěřil Jan Ferdinand ze Schönfeldu jejich vedení básníkovi a dramatikovi 

Václavu Thámovi. Ten pokračoval ve vlastenecké linii Krameriově, ale v novinách 

nezůstal dlouho. Thám opisoval celé články z Krameriových novin a poté, co dal otisknout 

v podstatě celé číslo Krameriových novin, byl z redakce propuštěn. Po jeho odchodu 

vedení listu převzal Josef Jakub Tandler (divadelník z Boudy, autor a překladatel 

divadelních her), ale i za jeho redakce klesal počet čtenářů a odběratelů. Pro oživení zájmu 

byla к listu připojena příloha Nové venkovské hospodářské noviny. Avšak ani to 

nepomohlo a Schönfeld byl nakonec nucen noviny dočasně pozastavit. 

V roce 1813 začal vydávat české noviny s názvem Císařsko královské povolené 

Vídeňské noviny Jan Nepomuk Norbert Hromádko, profesor českého jazyka na vídeňské 

univerzitě. Vycházely dvakrát, později i třikrát týdně a přinášely zprávy z domova i 

z ciziny a z literárního a divadelního dění. Jejich významnou součástí byla literární příloha 

Listy, do níž přispívali Václav Hanka (který na ni měl podstatný vliv), Josef Liboslav 

Ziegler, Matěj Milota Zdirad Polák nebo Antonín Marek a vyšly v ní první literární pokusy 

Františka Palackého nebo Pavla Josefa Šafaříka. 

Ke zlepšení úrovně českého tisku značně přispěl také Josef Linda, který se v roce 

1817 stal redaktorem С. K. privilegovaných pražských novin. Redaktorskou práci mu však 

ztěžovala velmi přísná cenzura - každý článek musel být předložen cenzorovi, prošel 

mnoha rukama a úpravami, první vytištěné číslo pak muselo znovu být předloženo ke 

schválení. Cenzurní předpisy byly až absurdní - Vladimír Klimeš ve své knize Počátky 

českého a slovenského novinářství (1955; s. 96) uvádí příklad, kdy cenzor ve větě „klaďme 

oběti na oltář vlasti" škrtl slovo oltář jako blasfemické a nahradil je slovem talíř, takže 

vznikla nesmyslná věta „klaďme oběti na talíř vlasti". Dále cenzura znemožňovala 
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otiskovat jiné politické a zahraniční zprávy než ty, které přinesly vídeňské oficiální listy. 

To byl jeden z důvodů, proč Linda o dva roky později ze Schonfeldových novin odešel, 

což prakticky znamenalo jejich konec. Po čase se к Schönfeldovi opět vrátil a v roce 1820 

začal redigovat politicko literární týdeník Vlastenecký zvěstovatel, později Pražské noviny, 

který přinášel zprávy z domova i ciziny, vlastenecké články a stati z oblasti umění, 

průmyslu, řemesel, historické a zeměpisné stati, životopisy českých vědců a spisovatelů, 

občas i povídky a básně. V redakci Linda setrval až do své smrti v roce 1834. 

1.4. Časopisy v počátcích národního obrození 

České časopisy měly za obrození důležitou roli. Hojně se zakládaly nové a počet 

jejich čtenářů rychle rostl. Oproti novinám mohly časopisy sloužit výhradně obrozeneckým 

zájmům. Na počátku českého časopisectví stála významná obrozenecká osobnost - Josef 

Dobrovský. Jeho časopisy byly ještě psány německy, ale jejich obsah byl ryze národní a 

sloužil české otázce. Svou novinářskou dráhu zahájil Dobrovský v roce 1780 časopisem 

Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779, v němž přinášel zprávy z knihoven a univerzity, 

seznamy děl žijících českých profesorů a učenců společně s jejich životopisy a zprávy o 

stavu českého školství. O rok později zahrnul do časopisu i Moravu. Časopis byl však po 

4 letech zastaven. Dobrovský však i nadále pokračoval ve vydávání podobného vědeckého 

časopisu, tentokrát s názvem Litterarische Magazin von Böhmen und Mähren (1786-87), 

ve kterém načrtl obraz českého literárního a kulturního života. V časopisech Dobrovský 

věnoval velkou pozornost také českému jazyku, otiskoval četné jazykové stati, např. 

Obrana starého, jednou přijatého pravopisu v celých Čechách obvyklého, v nichž 

zdůrazňoval nutnost stability českého pravopisného systému. Kromě národní literatury si 

všímal také národních dějin a národní kultury jako celku. Dobrovského časopisy jsou 

významným počinem v českém časopiseckém snažení, vynikaly jak odbornou, tak 

slovesnou úrovní. 

První časopisy tištěné v češtině vycházely především z potřeb lidu a měly 

zejména osvětový charakter. Nejstarším českým měsíčníkem byl Učitel lidu v redakci 

Františka Jana Tomsy. Kromě článků pedagogických přinášel obrázky ze života 

s mravokárným obsahem (například varování před nebezpečím alkoholu). Prvním skutečně 
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beletristickým časopisem byl Hlasatel český (1806-8 a 1818-19) Jana Nejedlého (druhý 

profesor českého jazyka a literatury na pražské univerzitě). Přispívali do něj např. Josef 

Jungmann, František Jan Tomsa, Václav Matěj Kramerius, Josef Liboslav Ziegler, Antonín 

Marek aj. Hlasatel se snažil o rozšiřování české literatury, o její růst a vyšší úroveň. Byly 

v něm uveřejňovány veršované i prozaické idyly a krátké povídky zaměřené na historii 

nebo didaktiku, básně a překlady z cizích literatur. Kromě čistě literárních příspěvků 

přinášel Hlasatel také články popularizačně naučné - např. stati s tématem z české i cizí 

historie, články přírodovědné aj. 

Nejvýznamnějším časopisem na počátku 19. st. byla první česká vědecká revue 

Krok redigovaná Janem Svatoplukem Preslem. Krok začal vycházet v roce 1821 a vzešel 

z myšlenky vydávání české encyklopedie. Jeho velká část byla věnována přírodním vědám; 
» 

byl zde položen základ české přírodovědné terminologii. Revue přinášela však i stati 

z oblasti společenských věd - jazykovědné a literárněvědné, dostatek místa byl věnován i 

literární kritice, bibliografii a recenzím. Své příspěvky tohoto obsahu, odborné 

jazykovědné a literárně vědecké stati a studie otiskovali v Kroku Josef Junmann, jeho bratr 

Antonín, Pavel Josef Šafařík, František Palacký, Jan Kollár, Václav Hanka nebo Antonín 

Marek. 

O něco později vznikl další český vědecký časopis - Časopis českého museum -

vedený Františkem Palackým. Myšlenka vydávat tento časopis přišla se snahami zlepšit 

postavení muzea v českém kulturním životě a prohloubit jeho práci. Měl přinášet odborné 

historické stati, zprávy o činnosti muzea a o českých rukopisech doma i v cizině, recenze 

publikací, českou literární bibliografii, nekrology významných vědeckých a uměleckých 

osobností, články na vědecká, filologická a filosofická témata, ukázky ze starší české 

literatury, záznamy lidové slovesnosti a ukázky současné české literární tvorby. Do 

časopisu přispívali například Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Jan Kollár, František 

Ladislav Čelakovský, Václav Kliment Klicpera, Vojtěch Nejedlý, Josef Krasoslav 

Chmelenský, Josef Jaroslav Langer, Josef Vlastimil Kamarýt aj. Palacký odevzdal v roce 

1838 vedení časopisu Pavlu Josefu Šafaříkovi, který jej vedl do roku 1842, kdy se ho ujal 

Jan Erazim Vocel. 
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1.5. Noviny a časopisy do 90. let 19. století 

Ve 30. letech 19. st. se mění tvář českého novinářství a časopisectví. Převládá 

zájem o zábavu, hlavně ve formě beletrie. Česká žurnalistika se pomalu vymaňuje ze 

závislosti na německých předlohách a tisk se politizuje. Představitelem českého úředního 

novinářství byly Pražské noviny, zejména pod vedením Františka Ladislava Čelakovského, 

který к nim připojil přílohu Česká včela. Ta se pod jeho vedením stala předním českým 

beletristickým listem. Po Čelakovském vedení přebírá Jan Nepomuk Štěpánek, úroveň listu 

však upadala. Pozvedl ji až v roce 1846 Karel Havlíček Borovský, za něhož Pražské 

noviny výrazně ovlivňovaly zdejší veřejný život. Havlíček byl významnou novinářskou 

osobností, kromě Pražských novin později redigoval Národní noviny, samostatný orgán 

české liberální strany. Jejich příloha Šotek byla humoristicko-satirickým týdeníkem. Po 

zákazu Národních novin vydával Havlíček v Kutné Hoře politickou revui Slovan. 

Prostřednictvím tisku informoval přístupnou formou o základních veřejných otázkách, 

ostře kritizoval vídeňskou vládní politiku i politiku českého radikálního křídla a otiskoval 

zprávy o politickém dění v cizině. 

Konkurenčním listem se staly Květy české, které vznikly z časopisu Jindy a nyní. 

V roce 1834 je začal redigovat Josef Kajetán Tyl a učinil je střediskem mladších 

romantiků. Květy byly velmi oblíbené pro rozmanitost a atraktivnost obsahu i přístupný a 

srozumitelný jazyk. Po Tylovi se jejich redaktorem stal Jakub Malý, ale časopis postupně 

upadal, až se roku 1848 stal ryze politickým. 

Významnou osobností českého novinářství od konce 50. let 19. století byl Jan 

Neruda, který svou novinářskou kariéru začínal jako divadelní a literární referent v listu 

Tagesbote aus Böhmen. V roce 1860 vstoupil do Krásova Času, odtud pak odešel do 

Hlasu a pak do Národních listů, kde jako fejetonista a literární a divadelní kritik zůstal až 

do své smrti v roce 1891. Přispíval také do Palečka, Šotka, Humoristických listů, 

Literárních listů, Květů, Lumíru a Osvěty. Psal o divadelních otázkách, uveřejňoval studie 

zabývající se dramaturgickými otázkami a aktuálními potřebami českého divadla, psal 

životopisy umělců, denní kritiky a posudky. Současně se také věnoval kritice literární, 

většinou v Obrazech života, Času, Hlasu, Národních listech a Osvětě. Byl významným 
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fejetonistou, fejeton jako žurnalisticko-literární žánr zdokonalil a po stránce tematické 

formálně obohatil. 

1.6. Noviny a časopisy od 90. let 19. století do roku 1918 

V 90. letech se v českém novinářství projevují dvě tendence. První byla snaha 

objektivně posuzovat vědeckou domácí práci a hájit naukovou činnost. Druhou byla 

tendence encyklopedická, která se snažila o vytvoření ucelené soustavy české vědy a o její 

popularizaci. Obě tendence spojil ve svém díle Tomáš Garrique Masaryk. Založil velkou 

vědecky-kritickou revui Athenaeum a připravil prvotní plán pro Ottiiv slovník naučný. 

V roce 1886 založil Jan Herben Čas (vycházel do r. 1915), jenž se věnoval 

veřejným otázkám a měl beletristickou přílohu Besedy Času. Na obsahu časopisu a na jeho 

filosofickou orientaci měl značný vliv Tomáš G. Masaryk, přispíval do něj i Josef 

Svatopluk Machar. Vedle Času měsíčně vycházela názorově blízká revue Naše doba 

redigovaná Masarykem a později Františkem Drtinou a Josefem Mackem. Kromě nich 

vycházela periodika vyjadřující státoprávní snahy především mladší generace - Časopis 

českého studentstva, Lid nebo Ruch. Roku 1897 byl založen list Samostatnost vedený 

Antonínem Hajném, který sloužil myšlence české národní samostatnosti (jako básníka 

vyzvedl Viktora Dýka). 

Na významu a respektu získává moderní literární kritika představovaná 

Františkem Xaverem Šaldou, Jiřím Karáskem ze Lvovic, Arnoštem Procházkou a Janem 

Vorlem, kteří se sdružovali kolem Literárních listů. Později se mladá kritická generace 

sdružuje kolem Rozhledů, v nichž byl v roce 1895 uveřejněn Manifest České moderny (byl 

namířen proti úzce vlastenecké literární škole, podepsali jej Krejčí, Šalda, Březina, 

Machar, V. Mrštík, Sova, Šlejhar aj.). Roku 1894 Arnošt Procházka a Jiří Karásek založili 

umělecko kritický měsíčník Moderní revue, který přinášel literární a umělecké kritiky a 

ukázky moderního básnictví (Březina, Hlaváček, Neumann, Dyk, Marten). 

V této době se změnila i samotná novinářská obec. Silněji se projevovaly snahy o 

větší organizovanost novinářů a sílily požadavky na institucionalizované vzdělávání 

novinářů. V roce 1877 byl založen Spolek českých žurnalistů a později Jednota českých 
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novinářů. Vznikaly i takové podobné spolky, jejichž dosah přesahoval České země, 

například Ústřední svaz slovanských novinářů (založen 1902) a Všeslovanský svaz 

novinářů (založen 1909), jež byly pokusem sloučit a sjednotit slovanskou žurnalistiku. 

První světová válka přinesla do české žurnalistiky značné změny. Mění se poslání 

i obsah novin, vše se podřizuje zájmům státu a potřebám války - přinášejí především 

zpravodajství o válečných událostech. V posledních válečných letech můžeme pozorovat 

zřetelně národněosvobozenecké snahy. České novinářství nebylo na změny dostatečně 

připraveno, navíc v důsledku různé stranické příslušnosti se novinářská obec štěpí; 

v prvních válečných letech se zostřil dohled nad politickou publicistikou a policejní a 

vojenská cenzura znemožňovala přinášet objektivní zpravodajství. České listy směly pouze 

přebírat zprávy dodávané rakouskou tiskovou kanceláří, byl úplně přerušen jakýkoli styk 

s cizími novinami, bylo zakázáno otiskovat vlastní názory novinářů a politiků a jejich 

komentáře к průběhu války. Periodika s pověstí svobodnějších a názorově samostatných, 

např. Samostatnost, Čas byla hned na počátku války zastavena. V české žurnalistice se 

vedly spory o to, zda vyjádřit souhlas s Vídní a odsoudit zahraniční odboj, nebo schvalovat 

novou koncepci česko-slovenské státní jednoty. Vytvořily se dva proudy. Domácí aktivisté 

v čele s Českým svazem poslaneckým odmítali státní samostatnost, s nimi souhlasil (někdy 

jen na oko) všechen denní tisk od sociálních demokratů po politické katolíky. Jako opozice 

vznikly v ovzduší manifestu českých spisovatelů (květen 1917) z popudu mladočeské 

strany a levého křídla národních socialistů týdeník české demokracie Národ (1917-19) a 

agrární Večer. V době války se formovala také novinářská činnost v emigraci, kde 

vycházel např. politický list Československá samostatnost (1915-19 v Ženevě a Paříži). 

Čeští legionáři na východní frontě si vytvořili rozvětvenou novinářskou síť a vydávali 

satiricko-humoristické časopisy. 

Situace se zcela změnila po skončení světového válečného konfliktu a po 

vyhlášení samostatného Československa. Vyrojilo se velké množství deníků a večerníků, 

objevily se dříve neobvyklé rubriky sportovní, ženské, a dětské a lákaly к novinám i 

čtenářstvo, které se zrovna nezajímalo o politiku. To již však není předmětem této práce. 
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II. Novinářství na Horáčku 

Jaroslav Křička 

DOMA 

(úryvek) 

Potůček pádí a hrčí, křepelka dukáty sčítá, 

šumí a praskají klasy, jiskrami poset je luh. 

Stařenka v plachetce bílé „k božímu slovu" mne vítá, 

,Jako když anděla potkám", ještě mi doléhá v sluch... 

Vítej, Horácko milé! Kaliny, šípky a lísky, 

javory, jeřáby rudé, o vás verše jsem psal! 

Myslivny ztracené v lesích, v lipách schované vísky, 

mechem zarostlé tváře rulových skal! 

Tak od srdce na světě nikde mi skřivánek nezazpívá, 

tak nikde nepohladí mne douškou mateří mez... 

Můj ty chudobný kraji, kde hospodář dívá se, dívá, 

co vykouzlit z klůcku té půdy, zda políčko, palouk či les... 

Vítej, domove, vítej! Zde lehko, veselo je mně, 

tak blízké, tak známé je všecko, jako bych včera tu byl. 

A přece po dlouhé odluce přijíždím z daleké země, 

přes hory, doly a řeky, sta a sta mil... 
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1. Krátká historie Nového Města na Moravě 

Takové je tedy Horácko. Kraj jeřabin, šípků, malých políček a věčně zelených 

lesů, kam jen oko dohlédne. Kraj Křiěkův, Martinů, Makovského, Štursův, Němcův či 

Blažíčkův. Kraj, který se nesmazatelně vryl do srdcí těchto umělců a zanechal stopu v 

jejich tvorbě. Aleje to také kraj obyčejných lidí, kteří tvrdě pracovali a pracují, aby z půdy, 

mnohdy tvrdší nad kámen, dobývali svůj chléb. 

Nové Město leží v nejvyšší a nejmalebnější části Českomoravské vysočiny a bylo 

kolébkou mnoha významných učenců, umělců i sportovců. Vyrostl tu Křičkův šípkový keř, 

na bílých zasněžených pláních kolem Nového Města na Moravě zanechali před více než 

100 lety první stopy lyžaři. Tento kraj často vyhledávaly mnohé významné osobnosti 

českého kulturního i politického života, aby zde odpočívaly a nabíraly nových sil. 

Počátky Nového Města na Moravě spadají do poloviny 13. století, jeho vznik 

úzce souvisí se založením cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou v roce 1252 

znojemským purkrabím Bočkem zObřan. Ten vr . 1255 založil v místech dnešního 

Nového Města osadu. V roce 1293 byla osada zapsána v listině krále Václava II. jako 

městečko s latinským názvem Nova Civitas. V r. 1312 přechází rodový majetek Obřanů na 

nejbližšího příbuzného, pana Jindřicha z Lipé. Páni z Lipé založili v okolí Nového Města 

několik osad, postavili koncem 14. století v Novém Městě tvrz a Jindřich z Lipé mu dal 

v roce 1452 první známé písemné potvrzení práva na výrobu sladu. V roce 1482 se Nové 

Město stává majetkem Pernštejnů. Vilém z Pernštejna mu během své vlády vymohl dva 

výroční trhy a městečko vzkvétalo. Další pán z Pernštejna, Jan, svěřil Novému Městu 

vykonávání části vrchnostenských práv, vymohl koňský výroční trh a umožnil 

řemeslníkům sdružovat se do cechů. Za Vojtěcha z Pernštejna byla v r . 1555 zahájena 

stavba renesanční radnice. Nejlépe se městečku dařilo za vlády Vojtěchova bratra 

Vratislava (1561-1582). Nové Město dostalo v roce 1564 do vlastních rukou správu 

panství a v r. 1580 mu Vratislav zvláštní listinou potvrdil a rozmnožil dosavadní výsady. 

V roce 1588 koupil novoměstské panství Vilém Dubský z Třebomyslic, který 

nechal stavebně upravit novoměstský renesanční zámeček a natrvalo se v něm usídlil. 

Potvrdil též dva cechovní řády a zahájil stavbu hřbitovního kostela. V roce 1624 bylo 
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panství prodáno kardinálu Františku z Ditrichštejna, který v roce 1635 udělil Novému 

Městu právo na čtvrtý výroční trh, obnovil a rozšířil jeho výsady a povýšil městečko na 

město. Současně byl Novému Městu obnoven znak - nakoso půlený, s horní polovinou 

zlatou a s dolní červenou se dvěma vinařskými noži stojícími vedle sebe, nad nimiž je ve 

zlatém poli knížecí klobouk a dole v červeném poli zlatý lev. 

Po kardinálově smrti (1636) přešlo novoměstské panství na správce 

ditrichštejnských statků Šimona Kratzera ze Schönsberka, který podporoval především 

rozvoj sklářství. Roku 1660 převzal město jeho syn František Maxmilián Kratzer, který na 

Novoměstsku položil základy železářské výroby. 

V r. 1699 bylo Nové Město postoupeno Nadačnímu ústavu šlechtičen Mariánská 

škola v Brně, jemuž fakticky zůstalo až do roku 1945. Vletech 1721-1745 byl barokně 

přestavěn zámek a prodloužen hřbitovní kostel. Zrušením poddanství v roce 1848 pozbyla 

vrchnost dosavadního významu a město žilo víceméně svým vlastním životem. V roce 

1850 se Nové Město stalo sídlem okresního hejtmanství a roku 1906 dostalo přívlastek „na 

Moravě", aby bylo odlišeno od ostatních Nových Měst. 

Novější dějiny města výrazně ovlivnilo založení reálky v roce 1894, vybudování 

železnice z Tišnova do Žďáru v r. 1905, od konce 19. století rozvoj lyžování a sním 

související výroba lyží a ještě později výroba chirurgických nástrojů zahájená v roce 1949. 

Z Nového Města a okolí pocházela řada významných osobností kulturního, 

politického i sportovního života. Přímo v Novém Městě se narodili sochaři Jan Stursa a 

Vincenc Makovský, malíři Karel Němec, František Šír, Jan Šír, Jiří Židlický, Pavel 

Kopáček, Alois Podloucký, Bohumil Puchýř aj., spisovatel Jan Karník (pseudonym MUDr. 

Jos. Svítila), právník JUDr. Ivan Sekanina, národní buditel Josef Vratislav Monse a mnozí 

další. Nové Město se stalo místem posledního odpočinku J. Karníka, K. Němce, básníka 

Petra Křiěky, prvního ředitele novoměstské reálky Leandra Čecha, dále též autora Malého 

Bobeše Josefa Věromíra Plevy a dalších. 

Také okolní městečka a vesnice mají své slavné rodáky. V Jimramově se narodil 

spisovatel a evangelický kněz Jan Karafiát (1846-1929), autor Broučků, u soutoku Svratky 

a Fryšávky stojí rodný dům Aloise (1861-1925) a Viléma (1863-1912) Mrštíků. 
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V Jimramově působil vletech 1808-1824 spisovatel a národní buditel, katolický kněz 

Matěj Josef Sychra (1776-1830). Křižánky jsou rodištěm literárního a divadelního kritika 

PhDr. Antonína Veselého (1890-1969) a sochaře Karla Pavlíka, v Líšné se narodil PhDr. 

Josef Bukáček (1897-1970), profesor češtiny a autor prací o české a italské literatuře. Nový 

Jimramov je rodištěm ThDr. Roberta Neuschla (1856-1914), zakladatele moderní 

sociologie, kněz a redaktora, Rokytno rodištěm profesora a hudebního skladatele Otakara 

Šina (1881-1943), spisovatele Josefa Halíka (1861-1934) a malíře Bohumila Šíra (1897-

1926). V Javorku u Jimramova se narodil malíř Jan Beneš (1873-1946), který se zabýval 

úpravou interiérů význačných budov (na výstavě v St. Louis v roce 1904 získal zlatou 

medaili). Ve Svratce se v roce 1899 narodil spisovatel Josef Věromír Pleva (1899-1985), 

autor Malého Bobše. Svratka je též rodištěm malířů Rudolfa Hanycha a Františka Nového, 

sochařů Antonína Odehnala a Otomara Suchého; zemřel tam malíř Jindřich Bubeníček. 

Alespoň část života strávili na Novoměstsku i jiní význační čeští spisovatelé a 

umělci. Na Maršovské rychtě prožili část dětství sourozenci Křičkovi, hudební skladatel 

Jaroslav (1882-1969) a básník Petr (1884-1949), mimo jiné autoři opery Ogaři, a jejich 

sestra Pavla (1886-1972). V roce 1912 přišel do Maršovic Josef Věromír Pleva; Pleva 

prožíval část dětství (v 1. 1905-1908) v Rovném a posléze ve Žďáru nad Sázavou. Zážitky 

z Rovného a jiných míst, kde Plevova rodina pobývala, se prolínají v knize Malý Bobeš. 

Vysočina učarovala i dalším umělcům. Do Daňkovic к malíři Aloisů Lukáškovi 

Přijížděli umělci v čele s Otakarem Nejedlým, na Fryšavě pobýval Otokar Březina, na 

Medlov jezdívali Vítězslav Nezval, Jan Werich s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem, 

Jan Kubelík, Bohuslav Martinů nebo Jan Drda. Ve Svratce se scházeli a malovali Antonín 

Slavíček, Josef Jambor, František Kaván, Otakar Nejedlý, Oldřich Blažíček aj. Do Cikánky 

u Svratky jezdíval к mlynáři Kuncovi spisovatel Alois Jirásek. Malebné okolí (Cikánka, 

Karlštejn, Telecí) jej inspirovalo к napsání Lucerny. 

2. Novinářství na Novoměstsku - Ozvěna z Ochoze 

Ozvěna z Ochoze je nejstarším časopisem vydávaným na Novoměstsku (pokud jej 

vůbec můžeme časopisem nazvat - vycházel jednou ročně v letech 1884, 1887, 1888,1890, 

1891 a 1895-1903). Je pojmenován po lesu Ochoza, nejstarším rekreačním místě 
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Vysočiny. V roce 1900 převzal vydávání časopisu novoměstský Sokol. Poslední číslo / 

ročník vyšlo v roce 1904 a Ozvěnu z Ochoze nahradil časopis Ozvěna z Novoměstská. 

Redaktor i autoři příspěvků zůstali v anonymitě, i když podle poznámek ředitele 

místní měšťanské školy Jelínka (narozen 1885) mohli editory Ozvěny z Ochoze být Bedřich 

Šír, perníkář z Nových Domů a místní básník, který pravděpodobně připravoval první 

ročník, dále František Buben, majitel Musilova hostince, možná Adolf Maděra, „hoch 

šikovnej, dobrej společník humorista", a z učitelů pravděpodobně Josef Svoboda. Tyto 

informace však najdeme pouze v tomto jediném zdroji. 

Ozvěna z Ochoze má zcela jiný charakter než Ozvěna z Novoměstská a Horácké 

listy. Obsah je, jak podtitul listu napovídá, většinou humorného rázu. Sami autoři list 

nazývají „občasníkem" - vycházel jen jednou do roka, na Silvestra. Podle vydavatelů jde o 

„Filosoficko-humoristicko-satirický list s tendencí spirituosovou"; jejich mottem bylo 

„Naše heslo jest mažme šišku fest. Ozvěna vycházela péčí „Zábavního odboru mládenců" 

a kromě ojedinělých případů nejsou uveřejněné příspěvky podepsány. Většinou jsou však 

podepsány smyšlenými jmény (např. Kuřbomil Natrapnos je podepsán pod fejetonem z r. 

1887*), jež vtipně doplňují obsah příspěvku. Ani zodpovědný redaktor a vydavatel nejsou 

známi, až u pozdějších ročníků najdeme doušku, že číslo vyšlo tiskem J. F. Šaška v Novém 

Městě. 

Obsah je značně rozmanitý. Zajímavou součástí některých čísel jsou tzv. 

Jeuilletony", dále se setkáme s četnými rubrikami, jejichž skladba se však číslo od čísla 

liší. Jsou to např. Telegramy, Denní zprávy, Jiskry (psané i kreslené anekdoty a vtipy), 

Pranostika, Snář, Místní zprávy, Epitafy, Hádanky a jiné. Těžko bychom však hledali 

informace o skutečném aktuálním dění v Novém Městě, přestože některé ročníky obsahují 

rubriku Denní zprávy. Nebylo by to ani možné, když ročně vycházelo pouze jedno číslo; 

spíše nacházíme vtipné komentáře к tomu, co se v městečku dělo. 

" v příspěvku Pozor šňupácHJ! Nový vynález! se dočteme o převratném vynálezu, který má nejednomu 
kuřákovi pomoci ke zdravějšímu životu; je podepsán velmi příhodným jménem Kuřbomil Netrapnos; tím 
převratným objevem je Carbonarium tabacum, neboli šňuparin, šňupavý prášek vyrobený ze sazi (zde 
autor zcela zřejmě paroduje výrobu náhražky cukru - sacharinu, který se také vyráběl z uhlí) 
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Autoři příspěvků nebyli ve psaní příliš zběhlí a ten, kdo se staral o vydávání 

„občasníku", nebyl profesionální redaktor v dnešním smyslu slova; přesto se jim podařilo 

zanechat živý doklad lidového humoru, mudrlantství a smyslu pro dobře odvedenou práci. 

Proto je pro nás Ozvěna z Ochoze pravým pokladem, který přežil více než jedno století, i 

když se tak pravděpodobně stalo jaksi navzdory autorům, kteří radí, „by [časopis] к balení 

sýra и hokyně neb pro podpal užíván ЬуГ. 

První číslo a ročník (viz příloha I) v jednom vyšlo na Silvestra roku 1884. Je 

psáno rukou a má rozsah 4 stran formátu o něco málo většího než A3. Nahoře na titulní 

straně je uvedeno datum 31/XII.84. Původně, podle záhlaví, se počítalo s tím, že časopis 

bude vycházet častěji, neboť nabízel půlroční nebo celoroční předplatné. V záhlaví se 

místo jmen redaktora a vydavatele uvádí: „Za vydávání odpovědný: žádný. - Zodpovědný 

redaktor: se hledá" Můžeme se jen dohadovat, zda redaktor i autoři zůstali v anonymitě 

z důvodu cenzury a možných postihů za články, nebo zda šlo o pouhý žert, který dobře 

doplňoval celkový tón listu. Číslo je rozděleno do rubrik Hádanky, Šalomounské rady, 

Snář, Zprávy a Granáty (obrázek z venkovského života psaný formou dialogu). 

V příspěvku Ku předu!, který stručně nastiňuje a vymezuje náplň a úkoly listu, si 

autoři Ozvěny stanovili úkoly: „Ku předu! To jest deviza našeho listu, jehož úkol v životě 

kulturním hrozitánský jest. List náš bude punířem na dráze pokroku celého člověčenstva; 

bude držeti ve všech polohách vzhůru prápor s heslem: »Zlaté staré časy«. Že úkolu 

svému dostojí, za to ručí onen statný kolem něho shromážděný počet spolupracovníků, kteří 

vnitřnosti všech oborů lidského vědění jako ňákou abecedu proskoumány mají. Kdo si 

zásady listem tímto na světlo denní vynešené dobře osvojí, pak kdo rád moc pracuje a 

nemastné brambory neb s mundurem je jí, ten brzo své spokojenosti dosáhne. - Proto jen 

ku předu!". Nešlo o právě skromné cíle. List si dal za úkol odhalovat čtenářům „vnitřnosti 

všech oborů lidského vědění", tedy cíl, za který by se nemusel stydět žádný renomovaný 

list. Ale uveřejňované příspěvky v podstatě nic nového nesdělují, a pokud snad přece, pak 

se to děje spíš s humorem než vědecky seriózně. List však působí živě a lehce i dnes, po 

více než 100 letech, a ve své době zcela jistě neměl nouzi o čtenáře. 
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Další číslo z roku 1885 je již tištěné, ale rozsah zůstal stejný - čtyři stránky. 

V titulu si přečteme, že „Ozvěna z Ochoze vychází koncem i začátkem roku, vždy celý 

ročník najednou", a v závěru místo jmen redaktora a vydavatele najdeme: ,,Majitel a 

vydavatel: se hledá. - Redaktor prásk do bot". 

Poprvé se setkáváme s fejetonem, který je bez názvu a nese jen datum 

(„31 prosince1885") a přibližné vymezení času („v noci"). Jde o vtipnou alegorii na 

jazykovou situaci v českých zemích na sklonku 19. století. Neznámý autor píše o svém 

příteli, který navštívil stát a město s názvem Salapata, které „... položeno jest vysoko nad 

hladinou mořskou, ...kol rozkládá se pahrbkatina pokryta sem tam nějakým stromem, ..." 

Z uvedeného je zřejmé, že ono město leží na Vysočině. Dále se tu píše:,Ačkoli salapatský 

národ poslední dobou velice vyniknul, mluví tamější honorace přece nejraději hotentotsky, 

poněvadž salapatitinou mluví služky a tudíž řeč tato pro ně sprostá jest. Jakpak ale mluví 

služky v Hotentotech, snad francouzsky? Z téže příčiny snad, jak seznal jsem и jednoho 

z tamních knihkupců, jenž ale prodá více čamrd, tkanic a bavlny než knih, odbírá se třikrát 

tolik knih Hotentotských než Salapatských, ačkoliv v poslední době vychází skvostná díla 

jak vědecká tak poučná, jež se Hotentotským v každém ohledu vyrovnají tak na příklad: 

, A harp átalz, Rozotěvs, Chur, Rímul, Ytěvk, Atěvso', pak humoristické ,Kečelap a Ytsil 

ĚkcitsyromuhHonorace však Salapatská, a mezi nimi i přední mužové obce Salapatské a 

vlastenci, (sic!) odbírají kvůli láci (sic!) Hotentotské listy! ,Reem muz Sief mof, Tlew 

etreirtsulli,' a pod. - " Autor vtipně komentuje podřadné postavení češtiny vzhledem к 

němčině v tehdejší maloměstské společnosti. Celou situaci zesměšňuje, němčině ironicky 

říká „hotentotština", avšak z jeho slov cítíme jistou dávku smutku ze stavu věcí - není mu 

lhostejný osud mateřského jazyka. I prostí lidé na zapadlém venkově, daleko od 

vlasteneckých center, si uvědomovali neradostnou situaci, v níž se čeština nacházela. 

Zvlášť vtipně působí názvy knih, novin a časopisů, které jsou napsány pozpátku, a proto se 

zdají nesrozumitelné, stejně jako německé názvy pro toho, kdo se němčině nikdy neučil. 

Ve fejetonu se také mluví o českém divadle a o těžkostech, které museli 

překonávat venkovští ochotníci: „Mají tam též vlastní divadlo, jež však jest velmi slabě 

navštěvováno. Prosím vás, kdo pak bude komedianty podporovat! Nebýt několika 
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čelnějších občanů, kteří se tak zahazují, že hrají, zaniklo by docela. Jednou prý se také 

tamější ochotníci odvážili požádati za účinkování i ,z lepších rodin' dámy a pány, ale však 

také pochodili! To by tak hrálo! nedosti na tom, že jsou morálně nuceni komedii 

navštěvovati, oni by snad měli i účinkovat i, toť přece jest něco strašného, co by ti ochotníci 

všecko chtěli" Postavení českého divadla v této době nebylo vůbec jednoduché, jak 

později zjistíme v Horáckých listech, i když přelom století přinesl úlevu a českému divadlu 

se na venkově poměrně dařilo. Přesto však někteří lidé usilovali o to, aby se na venkově 

hrály jen tzv. lehké kusy, snadno podle nich přístupné chápání venkovského lidu, který 

mnozí z nich stále podceňovali. Snad podle jejich vzoru nazývá autor fejetonu herce 

„komedianty" a jejich snahám hanlivě říká „komedie". 

Třetí ročník (1886) přináší několik novinek - na zadní straně listu najdeme 

inzerci a uvnitř rubriku Věda, literatura, umění, která obsahuje příspěvky jako Nejnovější 

výzkumy z astronomie, Žňového moudrosloví, Z lékařství, Z přírodozpytu, Z umění 

lékařského, Z mathematiky a Divadlo. V pojetí přispěvatelů a redaktora listu však vyznívají 

články jinak, než bychom čekali. První příspěvek obsahuje upravená známá rčení a přináší 

i některá nová: podkládej na zítřek, můžeš-li někoho napálit dnes. - Pravého přítele 

nejlépe poznáš, když za tebe zaplatí dluhy. - Neodkládej nikdy placení na zítra, můžeš-li 

platit teprvé na prvního. - Nikdy nekrč nos nad polévkou, sedí-li ti na něm špatně cvikr. -

Moda není marnost', ale marnivost'. - Láska se mění dle ročních příjmů." V sekci Divadlo 

čteme zdařilou parodii na divadelní kritiku, jak ji v té době přinášely renomované listy: 

»Repertoir našeho divadla v poslední době osvěžen starou sice, ale vždy působivou a nikdy 

neunavující hrou. Bylať sehrána v posledních dnech za úplně vyprodaného domu hra: 

»Boží požehnání и Kohna,« к níž nové dekorace malovali na slovo vzatí umělci Piatnik a 

Severa. Diváci a herci byli jakoby elektrisováni. Dlouho již neviděli jsme naše herce 

s takovým zápalem a živým nestrojeným interesem hráti. Každý výstup musil se opakovati, 

tak že hra dosti se protáhla. Ředitelství dlužno gratulovali, že má personál tak sehraný. 

V nejbližších dnech uvedena bude na jeviště nově také dobrá hra »Jeden a dvacet,« v níž 

Pohostinsku vystoupí Hop a Trop, kteří jsou mistry ve svém oboru. Též připravuje se 

»Bulka, Král Baštonský« a co nevidět vypravena bude velká Ferie »Barviř z M. Viso.«" 
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Příspěvek se sice tváří velmi vážně, ale všechny názvy her jsou smyšlené, evokují soudobé 

dění nebo klasická dramata, případně z nich vycházejí. 

Poslední zpráva z rubriky Denní zprávy je zajímavá z dobového hlediska - nese 

název Z našich spolků a shrnuje spolkový život v Novém Městě. Nemůžeme sice věřit 

náplni činnosti jednotlivých spolků, ale snad bychom mohli jako fakt brát alespoň jejich 

výčet. Dnes již spolkový život téměř neznáme, avšak na konci 19. století byl důležitou 

součástí společenského života. I v tak malém městě napočítáme podle příspěvku šest 

různých spolků. Dočteme se, že: „Čtenářsko-pěvecký »Horák« - se činí, divadelní 

»Klicpera« - dřime, sadařský a okrašlovací - spí (vždyť je zima), hasičský - čilý (v zimě 

bez sněhu, ale se spoustou vody jak jinak), cyrylská jednota - dosud v plénkách, ale naděje 

že dobře poroste, řemeslnická beseda - živoří, casino ještě nemáme, ale co není může být." 

Fejeton v tomto čísle opět nemá název, jen je datován („30. prosince roku 

dokonávajícího") a nese značku autora XYZ. V úvodu autor uvažuje, o čem by měl vůbec 

psát. Sděluje čtenáři, co prožívá a cítí, když se snaží vymyslet nějaké téma. Fejeton je 

jakýmsi prototypem všeho zbytečného, co kdy bylo pro noviny napsáno a co posléze, jen 

kvůli zaplnění prázdného místa, vyšlo. Autor své strasti líčí v úvodu fejetonu: „Ono se to 

lehko řekne, napiš feuilleton, napiš, ale o čem? Sedím již drahnou dobu и psacího stolu, 

stále namáčím péro do ingoustu, kaněk jsem nadělal již nesčetných, podložku jsem celou 

počmáral, avšak spásná myšlénka nepřichází. Rozkousal jsem již dvě držátka - nic plátno." 

Ve stejně ironickém duchu autor pokračuje, když konečně po dlouhém a 

namáhavém přemýšlení na vhodné téma přišel - rozhodl se totiž psát o „ničem": „Stišim se, 

hlavu rozpálenou složím v dlaň - - nic, nic mi nenapadá! Však co to, to slůvko, jež jsem 

právě vyslovil - tak malounké, tak hezounké - sláva, již to mám, budu psáti o ničem!" 

Vysvětluje potom čtenáři, proč si zvolil jako téma právě „nic", a na příkladech ukazuje, že 

»nic" není konečné, neboť člověk může mít ještě méně než nic. Najdeme zde velmi pěknou 

hru se slovy: nyní přijde to hlavní. Myslíte, že počnu vyvinovali theorii fa-, aneb že si 

ještě lehčeji pomohu tím, že řeknu: kdo má dluhy má méně než nic. Ani mi nenapadne něco 

Podobného tvrdit, vždyť bych tím sám sobě nejvíc ubližoval Ostatně to není ani správný 
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názor, neb kdo má dluhy, má něco a nemůže se o něm říci, že by neměl nic, tedy opět 

jinými slovy, on nemá nic." 

Poté autor zcela bez varování přechází ke zcela jinému tématu, i když tvrdí, že i 

nadále se bude věnovat „ničemu". Píše o zřízení lázní, kterým schází vše, co lázně mají 

mít, snad až na vodu, které je naopak všude nadbytek. Pravděpodobně zde jde o narážku na 

podivnou zimu toho roku, kdy se ulice Nového Města ocitly pod vodou. К původnímu 

tématu - ničemu - tedy přesněji к myšlence, že můžeme mít i méně než nic, se vracejí až tři 

poslední odstavce. Autor vypráví o dvou přátelích, kteří společně vykonali jistou práci. 

„Nedostali ale za to nic, připadlo tedy na každého z toho nicu polovička, protože ale podle 

Litomyšle polovice je menší než celá, dostal každý méně než nic, což dokázali se mělo." Na 

závěr se pak obrací autor ke čtenářům, přeje jim vše nejlepší v novém roce a za napsaný 

fejeton se omlouvá: nyní spanilomyslná čtenářko a laskavý čtenáři mějte se v tom 

novém roce dobře, já ujišťuji Vás, že po celý rok Vás to neštěstí nepotká, abyste musili číst 

zas podobný feuilleton." 

Ročník a číslo 4 (1889) vyšel po tříleté odmlce a redaktor i autoři příspěvků 

zůstávají i nadále v anonymitě. V redakční poznámce na konci listu stojí: „Za vydání 

zodpovědný: žádný. - Zodpovědný redaktor se hledá, neb starý práskl do bot, přešel do 

tábora Žižkova a někde plave" Vyšlo opět tiskem J. F. Šaška v Novém Městě. 

V úvodu si můžeme přečíst poněkud pozměněný slib autorů Ozvěny z prvního 

čísla, tentokrát s názvem Všichni ku předu!. Je obsáhlejší než ten v prvním čísle - slibuje 

tentokrát obsáhnout nejen veškeré oblasti lidského vědění, ale i nevědomí a znalosti „všech 

pravidel neb regulí o chování se ve společenském životěíl. To všechno opět mají autoři 

zvládnuto a prozkoumáno Jako ňákou abecedu". 

Poté následuje poselství „krále sylvestrovské noci" „ku všem milým zde 

shromážděným národům za svého panování roku čtvrtého". Jde velmi pravděpodobně o 

pozdrav redaktora listu, který měl jistě právo se králem nazývat, vždyť vedl první časopis 

vycházející na Vysočině. Píše se tu o velkolepé slavnosti, která má být uspořádána na 

Počest krále a kterou mají zorganizovat „počestný spolek »Horák« a jeho žena 
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»Klicpera«" СHorák byl čtenářsko-pěveckým spolkem a Klicpera spolkem divadelních 

ochotníků). 

Ke středověku, kam autor patrně umístil královské poselství, patří neodmyslitelně 

latina. Co však čteme v dalším příspěvku s názvem Velkum Pozdraviensem (viz příloha П), 

je pouze parodií na podobné oficiální pozdravy i na latinu. Autor si hraje se slovy - českým 

slovům dává latinské koncovky, takže nezasvěcenému může text opravdu připadat jako 

latina. Je možné, že autor narážel na komolenou němčinu, kterou používali lidé jen proto, 

že ze společenského hlediska bylo žádoucí raději mluvit nesprávnou němčinou nežli 

správně mateřským jazykem. Je to vlastně pozdrav od starého roku, který zároveň předává 

vládu roku novému. Starý král slibuje veliké slavení, veselost a komedie až do svítání, 

krásnou muziku, hlavně však spoustu dobrého jídla a pití. Slibuje poslední noc své vlády 

co nejvíce protahovat a radí, jaké bylinky či jiné lidové prostředky použít následujícího 

rána. 

Po tomto ročníku se Ozvěna z Ochoze na dva roky opět odmlčela. Další ročník a 

číslo vychází až roku 1892. Jde již o pátý ročník. Autoři svůj list nazývají „pasekou" -

v záhlaví na první straně se píše: „ Vychází koncem i začátkem roku vždy celá paseka 

najednou." Jde o tvrzení značně pravdivé - každé číslo je totiž uspořádáno jinak, obsahuje 

jiné rubriky a ani jejich řazení nemá pevný řád, pouze fejeton vždy najdeme pod čarou na 

první straně. Je to do jisté míry pochopitelné, protože Ozvěna vycházela jen jednou ročně a 

sloužila к pobavení čtenářů. Co však zůstává vždy stejné, je smysl pro humor, který 

prochází všemi listy a spojuje je v jeden celek. 

Hned v úvodu tohoto ročníku najdeme báseň Novoměstská Sylvestriada (viz 

Příloha Д), která připomíná konec roku a uvádí, co všechno se v městečku změnilo, či spíše 

nezměnilo, a jak to tu bude brzy vypadat. Píše se tu o volbách, ale také o železnici, 

škrobárně, plzeňském pivu, spolku bruslařů a mládeneckém spolku. Báseň má jednoduchý 

verš se střídavým rýmem a velmi vtipně vystihuje, co leželo na srdcích obyvatelům města. 

Autor Dr. O. Ž. (když složíme titul a iniciály jmen do jednoho celku, dostaneme jméno 

Drož; mohlo by jít o otce budoucího přispěvovatele do Horáckých listů, nebo 

přispěvovatele samotného) však píše i o vesničkách kolem. 



V listu najdeme i další básně (viz příloha D). Nemůžeme však očekávat ukázky 

sofistikované poezie. Zvonky Cornevillské jsou krásným příkladem onomatopoeického 

vyjádření - autor si pouze hraje s grafickým vyjádřením zvuku zvonů a zvonků. Píseň míru 

má к oslavě míru a vlastně к oslavě čehokoli jiného také daleko. Spíše jde o zbožné přání 

autora a důkaz, že se nebojí poezii psát. 

Tento ročník obsahuje také rubriku Zasláno, v níž Čtenářsko-pěvecký spolek 

Horák a Ochotnický spolek Klicpera prosí Akademii věd, aby jim poskytla příspěvek na 

velmi závažný a převratný výzkum: „Slavnou českou akademii pro vědy, slovesnosť a 

umění v Praze prosíme, aby ráčila poskytnout snaživému našemu archiváři a historiku K. 

Nimrtondlovi 1000 zl, jakožto podporu na vybádání, zdali chodili sedláci za doby 

nevolnictví s větší nechutí na robotu než и nás většina pánů do zkoušek" Podepsány jsou 

svorně oba spolky. Prý mělo jít o výzkum zajímavý a pro oba spolky užitečný, ale přesto se 

nechce věřit, že by jej měla podporovat právě zmíněná Akademie, především uvědomíme-

H si, že autor ohlašované studie se jmenuje Nimrtondl (tedy jméno evokující velikého 

nešiku a popletu). 

Fejeton v tomto čísle má podobný námět jako ten z roku 1886; opět radí, jak 

fejeton napsat, i když se jen nějaké hlouposti pro zaplnění volného místa: „Slavná redakce 

tohoto časopisu ráčila se pronésti, že ve feuiUetonu může býti něco hloupého - a proto prý 

ho mám napsat já! Koušu už čtvrt hodiny držátko, к pravé noze postavil jsem si škopíček 

na krvavý pot, - a moje spanilá Musa nechce a nechce si dát říci." Jak je z těchto řádků 

Patrné, život novináře není a nikdy nebyl jednoduchý. Časopis nebo noviny musí výjít 

v určenou dobu, ať už novináři mají nějaký nápad nebo ne. Tento fejeton je vlastně také o 

„ničem", fejetonista vněm vypráví o „...nepohodlnému zvyku, z nesmírné lásky a 

snášenlivosti na potkání se hubičkovat, o veřejném poděkování dárcům, kteří nachystali 

chudým školákům vánoční stromek (opět velmi ironické). Všechno však slouží jen jako 

úvod к hlavnímu námětu fejetonu - co dělat, když vlastní myšlenky scházejí a z fejetonu se 

najednou stává „žuchlanina" a „bota": ,Ale už dost - abych si nenadělal mrzutostí. »Jsou 

Hdé zlí,« jak praví neohrožený vůdce lidu Antišek Frantotnín Mrkoslav. - - Vylil jsem 

vypocenou krev ze škopíčku, aby nepřetíkala, a když to nejde se spisováním začnu 
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opisovat." Fejetonista se snaží splnit příkaz redaktora, dopsat fejeton a současně mít stále 

na zřeteli čtenáře: „Laskavého čtenáře, jenž byl tak milosrdným a přečetl toto sepsání a 

opsání až к tomuto místu, kde se srdcem pukajícím se s ním loučím, odkazuji na slavnou 

redakci, aby mu zjednala zadostiučinění za to, že byl fešáckým nadpisem této žuchlaniny 

podveden. Já si myju ruce, jsa nevinen; psát jsem musil, neboť stál nade mnou redaktor 

v podobě anděla s plamenným mečem a míře mečem proti očím (což mne dráždilo!) hučel 

do mne: ,No, prosím vás, přece usmolte něco delšího, abychom s tím poplácali aspoň půl 

stránky!' Mám tuze měkké srdce i usmolil jsem tedy místo feuilletonu tuto - botu. Tady ji 

máte." 

Ročník a číslo 6 vyšel hned v následujícím roce 1893. V redakční poznámce na 

konci listu čteme: „Odpovědný redaktor Já ne. - Tiskem F. Šaška v Novém Městě" 

Jedno z jmen, se kterými se v Ozvěně setkáme, je V. Salvatella Qde o jméno nebo 

jen značku?), který v listu zajišťoval rubriku Různé klepy. Je to snad jediná správně 

pojmenovaná rubrika v listu, protože v ní jde opravdu jen o klepy z různých oblastí, 

především ze spolkového života: „Knihovní náš spolek jmenoval veliké české básníky Jar. 

Vrchlického a Svat. Čecha svými čestnými členy. Dojemné bylo, když Dr. Veselý 

odevzdával jim skvostné diplomy. Oba velikáni slzeli prý pohnutím, slyšíce, že jako v každé 

rodině německé najdeš vždy nějaký alespoň spis Goethův neb Schillerův, tak že v městě 

našem není mezi intelligencí rodiny, kde by díla Vrchlického a Čecha ve skvostných 

vazbách nezdobila skříň v salóně." Je dost nepravděpodobné, že by oba velikáni stáli o 

členství v malém knihovním spolku zrovna v Novém Městě na Moravě; ještě méně 

věrohodné se však zdá, že by na konci 19. století byly knihovny inteligence, pokud ovšem 

nešlo o přesvědčené vlastence, zaplněny pouze díly velikánů české literatury. 

Druhý příspěvek se týká boje češtiny.s němčinou, ale spíš vyjadřuje přání než 

skutečný stav věcí na konci 19. století. Dočteme se tu: „Z našich domácností dochází nás 

zpráva, že mezi honorací zdejší tímto rokem počínaje nebude se nikde odebírat ani »Das 

Buch für Alle«, ani »Über Land und Meer« nýbrž všude výhradně Světozor a Zlatá 

Praha! Sláva naší intelligencí!" Stejně jako ve fejetonu z roku 1885 tu je hodnocen stav 

české žurnalistiky, která je srovnávána s německou. Toto téma se objevuje v Ozvěně 
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opakovaně, protože šlo o palčivý problém. Jak je však ze všech tří příspěvků patrné, 

němčina a německý tisk nebo literatura stále převládaly nad českými. 

Sledovaný ročník byl velmi plodný básnicky. Najdeme tu hned několik ukázek 

původní novoměstské poezie(všechny ukázky viz příloha D), které určitě stojí za zmínku. 

První báseň, Novoměstský »Kde domov můj«, parodie na Tylovu a Škroupovu píseň, 

přibližuje život v Novém Městě a podobu Novoměstská. I tady najdeme hned v první sloce 

zmínku o stavbě kanálů, které jsou, jak jinak, krásné. Ve druhé sloce autor Ge zde uveden 

pod značkou ir.) opěvuje sobotní trhy a blahobyt sedláků. Třetí sloka se od Nového Města 

poněkud vzdaluje a opěvuje krásu „renaisančních pazderen" v blízkých obcích Pohledci a 

Maršovicích (spojení „renaisanční pazderny" nutně vyvolá úsměv). V poslední sloce autor 

hovoří o dalším zatím nenaplněném snu novoměstských - o železnici. Ta tenkrát ješte 

vůbec nestála, přesto už však autor slyšel, jak vlak hvízdá a hučí. I přes všechen humor a 

ironii však báseň vyjadřuje lásku к domovu, ať je jakýkoli. 

Druhá báseň s názvem Nejlepší politika a podtitulem „Dle diškursů >>u Orlice«" 

hodnotí nejen politické dění konce 19. století, ale také komentuje těžký život hospodáře. 

Vysočina není úrodným krajem, půda byla a je plná kamení. Proto se nehodí pro pěstování 

mnoha plodin s výjimkou těch nejodolnějších - brambor, lnu nebo žita. Přestože báseň 

popisuje těžký život zdejšího hospodáře - dřinu na jaře a v létě a rozmary počasí - cítíme 

autorův nadhled, ještě podpořený žejdlíkem piva v místní hospodě. Poslední verše 

vyznívají optimisticky a ukazují zimní idylu - všude leží sníh, všichni mají spoustu jídla a 

do další dřiny je daleko. Pak může sedlák odpočívat. 

Další ukázky bychom mohli charakterizovat jako milostnou poezii. Nemůžeme 

však čekat hlubokou a citovou milostnou lyriku; bylo by to nakonec v rozporu s celkovým 

laděním Ozvěny. Jako první je uvedena milostná píseň autora, který si říká Melichar. Jejím 

tématem je pálení milostných dopisů a darů. Báseň má stejnou formu jako báseň Nejlepší 

politika - autor ji člení do jednoduchých čtyřveršových strof s přerývaným rýmem. Druhá 

báseň autora Kašpara (spíše jde o pseudonym, soudě podle předchozí básně, jejímž 

autorem měl být Melichar) se podle zdá vážnější a citovější, i když její rým je tentokrát 

ještě jednodušší než u předchozí - střídavý. Báseň tak připomíná lidový popěvek. Další 
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ukázkou poezie, v pořadí pátou, je Kumštovní ballada s jedním rýmem, která je založena na 

jediném rýmu - ke slovu „sloni". Jejím autorem je F. Kašpar; pravděpodobně jde o 

stejného autora, který složil o i obě předchozí milostné básně. 

Všechny dosud uvedené ukázky poezie jsou spíše hravé, s jednoduchým rýmem, 

a pravděpodobně měly za úkol parodovat milostnou poezii, jak se tehdy tvořila. Dokládají 

to především závěrečné verše Písní milostných - v první je jedinou autorovou starostí, jak 

si najít nové lásky, a ve druhé pak upoutá neobvyklá metafora popisující bušení srdce 

nikoli jako údery zvonu, jak bývá běžné, ale jako bušení na vrata. Kumštovní ballada pak 

paroduje poezii jako takovou. Sice ukazuje autorův cit pro hru s jazykem a humor, ale 

námětem i formou značně vzdálená dobové lyrice. 

Poslední básní, které se budeme věnovat, je Píseň mládenců (viz příloha 15, jejíž 

autor se skryl pod značku Lad. Brk. Jde o Ladislava Brkoslávka (pravděpodobně to je 

jméno smyšlené, užité ironicky - mohli bychom si je vyložit jako pokus obrozeneckých 

brusičů o jméno, které mělo znamenat oslavu spisovatelské činnosti; ironie je ještě 

umocněna jeho zdrobněním), o kterém se v tomto čísle píše v rubrice Denní zprávy. 

Bohužel značná část této zprávy schází, papír už byl častým čtením i stářím značně 

poničen. Přesto však lze podstatné z článku rozluštit. O Ladislavu Brkoslávkovi se zde 

píše: „Klub mládenců jmenoval ve své schůzi ze dne 5. května ... člena sub. Nro. 24. pana 

Ladislava Brkoslávka svým »klubovým básníkem.« ..." Jako nově jmenovanému 

„klubovému básníkovi" se dostalo Ladislavu Brkoslávkovi cti složit Svobodným 

mládencům klubovou hymnu. První část každé sloky chválí ženské přednosti, barvu óčí 

nebo krásu, zpívá o tom, jak lehce žena dokáže poplést srdce mládencovo a jak těžké je se 

z takových sítí vyprostit. Ovšem poslední čtyři verše v každé sloce, jakýsi refrén, mohou 

být opravdovou hymnou Svobodných mládenců: ze všech úkladů, které jim strojí krásná 

děvčata, se vždy mládencům podaří uniknout. 

V rubrice Literatura a umění jsou uvedeny recenze na dvě údajně právě vyšlá díla 

" Kalendář Klubu novoměstských mládenců na rok 1894 a na spis Petrovice (oba viz 

Příloha Щ. Kalendáře byly v té době velmi oblíbenou a hlavně dostupnou četbou, proto se 

objevují i zde. Nejde však o tituly skutečné. Soudě podle obsahu kalendáře šlo spíše o 
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legraci, kterou si autoři dělali z autorů příspěvků v údajném kalendáři. Jedno jméno je totiž 

zmíněno i jinde v Ozvěně - například v dalším ročníku v rubrice Hádanky si můžeme 

přečíst: „Co je to v Novém Městě: mluví to česky a nezení se to? - Zakazuje se myslit' na 

pana Josefa Německého; to jsou - děti/" V údajném kalendáři je J. Německý autorem 

příspěvku V kterých dnech neradno svatby strojiti. 

Fejeton v tomto čísle nabízí pohled do maloměstských salónů, kde se scházejí 

paničky z tzv. „lepších rodin". Je tu vykreslena faleš a přetvářka, protože paničky neustále 

pomlouvají jedna druhou, navenek se však tváří jako nejlepší přítelkyně. Samozřejmě také 

patří к věci, že svou řeč „zdobí" zkomolenými německými slovíčky, jak bylo tehdy 

zvykem. Ve fejetonu mají příznačná jména - setkáme se tu s paní Klevetovou, paní 

Štěbetálkovou a paní Jazejčkovou. Fejeton má název U kafé a zapsal jej autor, který si říká 

Já Zvědavej. Popisuje události jediného odpoledne a vtipně glosuje tehdejší maloměstské 

prostředí a jeho charakteristické stereotypní postavičky. Fejeton je velmi dobře a 

vynalézavě napsán. Autor kromě posledního odstavce zůstává jakoby stranou a staví se do 

role nezávislého pozorovatele. Máme pocit, že jsme vstoupili do salónu paní Klevetové a 

jen sledujeme dění jako ve filmu. Avšak tím, že se autor rozhodl o celé věci napsat, 

ukazuje, že něco není tak, jak by mělo být. Protože zůstává stranou jako pozorovatel nutí 

čtenáře utvořit si o celé věci svůj vlastní názor. Všechno je přehnáno a autor si dělá legraci, 

přesto se neubráníme pocitu, že nešlo o nepodstatný problém. 

Ročník a číslo 7 (1894) opět vyšlo tiskem F. Šaška v Novém Městě. Hned 

v úvodu je otištěn příspěvek s názvem Nové Město sobě!, vtipné pojednání o příjmeních 

novoměstských občanů, kde doslova platí rčení „nomen omen" - nositelé zmíněných 

Příjmení jsou zároveň nositeli charakteristických vlastností, které z jména vyplývají. 

Zdánlivě jde o líčení Nového Města a jeho okolí, o popis flóry a fauny, ale všechny 

uvedené názvy jsou skutečnými jmény obyvatel města. Článek začíná poetickým popisem 

flóry: „Tak hned na náměstí ode dávna v prvních místech bujel Zelený; toť pro 

novoměstské náměstí zvláště charakteristické! A pak co toho bujného stromoví: Jedlička, 

Borovička, Jeřábek - ba řekněme hned celá Březina! - Doubkovi, jelikož to strom 

germánský, se v našem ryze českém městě ovšem nedařilo a vymizel úplně. ... A co 



krásných a rozmanitých květin v tom utěšeném zelení vykvítá! Skromné Fialy drobné 

Kalinky, Růžička (s bodavými ostny), něžná Satorie a jiné a jiné - vonné i nevonné. Ne 

nejen o příjemné - nýbrž také o užitečné tu staráno! Máme tu znamenité Okurky, jež 

jmenovitě dámy naše často nadšeně chválívaly, chutnou Mrkvičku, и níž zase mužské 

pokolení rádo hledá »občerstvení,« a dokonce, aby bylo zelinářství úplné, i Košťál и nás 

pěstován; ovšem tento jen pro školní děti." Dále pak autor fejetonu píše o fauně (.Ptáček 

Křivánek, Skřivan, Mendelík, Sokolíček aj.), o novoměstské honoraci (Šlechta, Bischof, 

Klášter, Kříž), osvícené inteligenci (Žák, Svítil), o křestních jménech, která jsou však 

v tomto případě příjmeními (Beneš, Kristián, Šebestián, Matys; a deminutiva Je-li pak 

některý ten občan ještě Drobný, říká se mu: Matoušek Matejček, Vavřínek, Štěpánek, 

Havlík a pod. - Martínek a Havelka chodí ještě do školy"). Také zmiňuje řemesla (Bednář, 

Kolář, Wagner, Mlynář, ...) a vlastnosti řemeslníků („Mezi těmito živnostníky je ovšem 

některý Chromý, jiný trochu Lehký, třetí tuze Pokorný, Poslušný, jiný zase příliš Veselý, 

třeba při tom Ženatý nebo příliš Starý; ale přes to nejsou všickni Kubíci!"). Mezi všemi 

občany panuje veliká svornost, všichni jsou si rovni, ať Čech nebo Němec: „A jaká 

svornost' mezi všemi! Ryzí Böhm připíjí si tu na bratrství s Německým; a náš jediný Němec 

(na žďárské ulici) mohl by pro svou mírumilovnost' býti vzorem všem Němcům na světě!" 

Všechna uvedená jména mají zároveň svého nositele charakterizovat. Opět je tu zmíněn 

národnostní problém, většinou skrytě, avšak poslední citovaná slova jasně ukazují, že si 

všichni uvědomovali charakter vztahu Němců к Čechům a jejich nadřazené chování. 

I v tomto čísle najdeme ukázky poezie, nebo spíše jakési popěvky. První 

s názvem Popěvky od nás ukazuje život v Novém Městě v průběhu roku a druhá, 

Novoměstské dláždění (obě viz příloha Ц poněkud ironicky hovoří o neexistujícím 

dláždění. Obě jsou velmi jednoduché, verše mají sdružený rým a podobají se lidové písni. 

V poznámce pod básní Novoměstské dláždění ostatně sám básník uvádí, že se text zpívá 

jako píseň Jede Kača na jelitě. 

Po tomto ročníku se Ozvěna z Ochoze na pět let odmlčela. Další ročník a číslo, 

již osmé, vychází v redakci Sokola až poslední den roku 1900. Poněkud se mění podoba 

Hstu - v úvodu chybí heslo klubu mládenců a číslo ročníku; najdeme tu pouze rok vydání a 



doušku „Pro obveselení novoměšťanů dne 31. prosince 1900, po tmě na světlo vydaná." 

Obsah i cíle Ozvěny však zůstávají stejné - pobavit čtenáře. Humor je však umírněnější a 

celé číslo působí poněkud propracovaněji. Složení rubrik je však obvyklé - po úvodním 

článku Vzhůru, do století dvacátého! následuje fejeton, uvnitř listu najdeme dvě básně a 

rubriky Telegramy, Denní zprávy a Paběrky a celé číslo je jako obvykle ukončeno inzercí. 

Také známe autora úvodního článku, hned v titulu listu se uvádí, že úvodní 

článek napsal Kara Ben Jehuda*. Dle podtitulu jde o Jednu z řečí neproslavených při 

oslavě Sylvestrovské v Novém Městě" a autor se v ní obrací к „spanilým dámám, 

velectěným pánům, nad míru váženému shromáždění". Na Silvestra 1900 se lidé loučili 

nejen se starým rokem, ale také se starým stoletím. Byl to důvod к velkým oslavám, ale 

také к napjatému očekávání, co přinese nové století. Tenkrát ještě nemohl nikdo tušit, 

к jakým katastrofám ve 20. století dojde, a snad proto byl výhled vesměs optimistický. 

Autor článku se ve fantazii octl v roce 1950: JDaleká cesta do roku 1950 unavila nás 

zajisté, proto navrhuji, abychom se zašli posilnit, dříve než vydáme se na další obchůzku 

po Novém Městě ve století dvacátém. Máme na vybranou. Pět velikolepých hotelů první 

třídy láká nás svými štíty hned na náměstí: »U modré fusekle«, »U děravého ucha«, »U 

posledního jelena«, »U osla v portmonce« a »U strejčka«. ... Bývalý majitel skrovného 

hotelu, pan Strejček, strhl svoji bývalou residenci již dávno, přikoupil sousední budovu i 

zámek s pivovarem a vystavěl dle pařížských vzorů palác, za nímž dnes trapně pokulhává 

kterýkoli podnik toho druhu na pevnině i na ostrovech Polyneských. Jídelny, čajovny ve 

slohu žaponském, kavárny, herny, koupelny a pokoje hostinské závodí mezi sebou 

komfortem a útulnostíNovoměstsko je důležitou rekreační oblastí, proto na prvním místě 

své vizionářské fantazie autor připomíná hotely. Avšak jejich názvy jsou poněkud kuriózní 

a příliš by návštěvníky nelákaly, aby se v nich ubytovali. 

Ani kulturu autor neopomíjí: „.Dovedete si, velectění, domysliti, že město tak 

znamenité má také dvě divadla, má museum s vycpanými svými výtečníky, má zoologickou 

zahradu, že má toto město svou koncertní síň, zkrátka že má všecko a že roku 1955 

Kara ben Jehuda (vlastním jménem Karel Juda; 1871-1959) - novinář, proza.k, humor sta a satir к 
středoškolský profesor; psal také pod pseudonymem K. Exulant, Ben ehu<fc Páte 
Vyklouz; působil v Novém Městě a Prostějově; přispíval do Národních /и/и, jejichž byl 
na čas redaktorem, do Žďárského obzoru aj. 



stranci 31. II. Novinářství na Horáčku — 

pořádali bude světovou výstavu na šírém prostranství и »Tří křížů«" Bohužel i v této 

záležitosti se autor mýlil. V Novém Městě divadlo i koncertní síně dodnes schází (hraje a 

koncertuje se v kulturním domě a v obou kostelích). 

Další Ozvěna z Ochoze pravděpodobně vyšla na konci roku 1901 nebo na 

počátku roku 1902. V titulu schází, o jaké číslo a ročník jde, není uveden ani rok vydání 

(ten můžeme určit jen podle kresleného přání к novému roku 1902). Číslo bylo vydáno 

péčí a nákladem spolků Horák (čtenářský spolek) a Klicpera (spolek divadelních 

ochotníků) a vyšlo tiskem České grafické společnosti „UNIE" v Praze. Po prvé za dobu 

jeho existence najdeme v listu i ilustrace - v tituluje vyobrazena hlava ženy, většina článků 

je doprovázena malými perokresbami. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny za sebou bez 

rozdělení do rubrik ve třech sloupcích. 

Jde o číslo ojedinělé, protože vněm najdeme příspěvky známých českých 

spisovatelů. Redaktor neboli „pořadatel" listu, Karel Juda, to vysvětluje v úvodní 

poznámce: „.Pořadatel tohoto listu snažil se získati tentokráte příspěvky všech literátů (již 

proslulých i začátečníkův) a umělců, kteří jsou jednak rodáky zdejšími, jednak delší čas zde 

dleli a působili, a konečně i těch, kteří Nové Město poctili svou návštěvou." Číslo tak 

dostalo podobu jakési ne příliš vážné literární revue. Můžeme se však jen dohadovat, zda 

uvedené články opravdu napsali vážení čeští spisovatelé, nebo zda šlo o chytrý tah 

»spisovatelů" kolem Ozvěny, který měl přispět к jejímu rozšíření. Najdeme tu totiž 

Příspěvky z pera Karla Legera, Ignáta Herrmanna nebo Jaroslava Křičky a dokonce báseň 

Legenda napsanou dle Vrchlického Tváře Jidášovy, ovšem bez jeho svolení, jak sami 

autoři uvádějí (vše viz příloha II). Spíše bych se přikláněla к názoru, že šlo o umělé 

fabulace autorů a redaktora Ozvěny. Příspěvek o Ignátu Herrmannovi se formou podobá 

fejetonu, což by samo o sobě o ničem nevypovídalo, spisovatel napsal četné nedělní 

Povídky a články pro Národní listy, avšak o jeho návštěvě Nového Města se v oficiálních 

dokumentech nehovoří. Také všechny uvedené básně se formálně liší od ostatních, které 

básníci opravdu napsali, a legenda podle Jaroslava Vrchlického postrádá všechny 

náležitosti, které by legenda měla mít. 
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Je velmi zajímavé si povšimnout redakční poznámky na konci listu. Stojí v ní: 

„Mimo jmenované pány přispěli zvláště: pp. dr. Škrla, dr. Mareš, nadučitel J. Řehoř a 

pořadatel Karel Juda." Poprvé za celou existenci Ozvěny se tedy setkáváme se jmény 

redaktora a autorů příspěvků. 

Poslední ročník a číslo Ozvěny z Ochoze vyšlo v roce 1904. Opět se změnil 

formát a stejně jako v předchozím čísle je Ozvěna ilustrována. Na titulní straně najdeme 

společně kromě názvu a roku vydání kresbu znázorňující dvě děvečky s dřívím od Jana 

Štursy, na konci listu Finis od Jana Šíra (obojí viz příloha Щ a uvnitř u některých článků 

malé kresby ilustrující jejich obsah. Na druhé straně si přečteme, že „Ročník se neví. Číslo 

taky ne." Není to z důvodu, že by autoři nevěděli, o jaký ročník jde, spíše už to nebylo 

důležité, protože šlo o ročník poslední. Schází i obvyklá redakční poznámka, kdo byl 

redaktorem a kde se číslo tisklo. 

V úvodním článku Dej Pánbu šťastné dobrýtro! sám „Sylvestr" píše čtenářům 

Ozvěny zdravici к počátku nového roku. V posledních dvou odstavcích shrnuje autor 

existenci Ozvěny a uvádí, jaké bylo její poslání. Ozvěna existovala hlavně pro potěšení 

čtenářů jako zdroj pobavení po celoroční dřině: „Zas vás tu vidím všecky tak pohromadě a 

těším se a směju se s vámi. Obzvláště mám největší radost z toho, jak po celoročních 

trampotách, nepřízních a nedorozuměních zde se všichni zas jednou sejdete a ruce si 

podáte. A proč bychom se ostatně jednou nepodívali upřímně do očí a všecko si v žertu a 

přátelství neřekli a zas byli dále dobrými kamarády? Pročpak, vždyť nás to nic nestojí, leč 

ta Ozvěna. A ostatně, co na tom? Stačí, když vás Ozvěna všecky usmíří, a když sejí naučíte 

jako vždycky nazpaměť a když ji budete všude horlivě odporučovat, na školních 

kathedrách, na kazatelnách a všude mezi sebou, a když všem, kteří za ní stojí, aspoň očima 

poděkujete, když by to už nijak ani nešlo. A to stačí." Autoři i redaktoři se loučí se čtenáři, 

tón článku je vážnější, než jak bylo pro Ozvěnu z Ochoze obvyklé, dokonce i jazyk je 

tentokrát oficiálnější, bez hovorových i regionálních výrazů. 

Zbytek Ozvěny už však zase jen baví. V dalším příspěvku (celý článek viz příloha 
Ц) se dozvíme, jaké byly čtenářské ohlasy: „Slovutní páne redachtor! To se asi divíte že 

vam piše Honza Mašu. Inu nepsal bich, dit sem tuze spustla egzeštence, ale tak se mně 
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přenáramně zastesklo po mich krajanech a tak jsem si chtěl kapku ulevit. Mam přet 

placino na Vozjenu novoměskou, kerou mi pan Šašek láskavě semka na Špimberk posila a 

tam sem pemerkoval, že držite letos svatiho Silvestra jak sepatří a že tam vynde po 'Á noci 

legrační cajtung menem , Vozjena zvochozV, keri biva moc špasovní a tuze pro zasmam." 

Prostý a ne příliš vzdělaný venkovan píše redakci o tom, jak mu schází rodné město a 

krajané a jak se mu proto líbí Ozvěna, která přináší informace z jeho domoviny. Celý 

příspěvek je plný chyb a najdeme v něm mnoho příkladů hovorových výrazů a dialektismů 

(Vozjena zvochozi, kerou, kerý, dyť, vynde, chcu, teťka, eši, fsady, dobrou vůlu atd.); u 

některých slov jako by šlo spíše o intuitivní fonetický přepis (zvláště používání jen 

měkkého „i", dále zkomolená německá slova cajtung, egzeštence, lajbvock, spřažení 

gramatických slov s významovými - diš sembiljpeře honěni, tobisi, žesem, ešibiste; dále 

slova náfčeva, ščasně, nepučil, svjeta a další); dokonce zde najdeme případ záměny 

akuzativu za nominativ, která je pro tento kraj příznačná (pišu pro svi rodáci). Úsměvně 

má působit patrně i zkomolení jména slavného českého spisovatele a novináře Karla 

Havlíčka Borovského (Havlíček Boromejski). To vše určitě bylo záměrem autora 

Příspěvku. Chyby jsou přehnané a je jich příliš mnoho na to, aby nebyly záměrné. Článek 

však jen upozorňuje na stav vzdělanosti na venkově a na potřebu věnovat se soustavně 

mateřskému jazyku a kultivovat jej. 

Příspěvek s výmluvným názvem Trampoty regisseura ochotnického divadla 

přibližuje, s jakými problémy se mohl při nácviku představení setkat. Kromě jiných potíží 

se musel vypořádat svrtkavostí herců, kteří chtěli hrát jen velké a vážné role, zejména 

dámy se bouřily, že se pro ně nehodí, hrát služky: „SI. Mat: Ne, ne. Není to možné. Víte, to 

se přece nesluší na dámu z tak slušné rodiny, jak já. Ostatně, já vám to povím, ale jenom 

vám, nechte to и sebe. Víte, já už hrála přece tolikrát ve spolku sv. Ambrosia, ve Vlastě, 

spolku mistrů obuvnických a tam jsem měla vždycky úlohu jak se patří. A najednou и 

vašeho regisseura služku. No dovolte! А pak к tomu ještě dělat služku ledasjakému 

Suchánčeti. To by scházelo/" Příspěvek je psán jako divadelní hra v šesti obrazech, 
s Popisem místa, kde se děj odehrává, rozpisem osob a s jejich dialogy. 
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К divadlu, tedy spíše к tomu, jak je chápali měšťané, se vyjadřuje i příspěvek Po 

Měšťácích' na schodišti. Dvě dámy beze jména, které by mohly reprezentovat kteréhokoli 

tehdejšího maloměšťáka, si po skončení divadelního představení vyprávějí: „První: Co 

tomu říkáš, Mari? ~ Druhá: Tuze hezká souhra, ale to vedró! ~ První: Moc hezké, ale ta 

Tať ana taky tolik nemusela křičet. ~ Druhá: A toho Perčichina mohli taky lepší oblíct. Je 

to hanba. ~ První (nesměle): Zde se tomu, myslím, moc nerozumělo. Mohli vybrat radši 

něco pro zasmání." I s takovými obtížemi se muselo české divadlo na počátku 20. století 

vypořádat. Hodnocení divadelní hry oběma dámami je velmi povrchní, nemluví o tom, co 

se ve hře dělo, o výkonech herců se zmiňují jen okrajově, probírají jen šaty a to, že nešlo 

zrovna o komedii. I někteří tehdejší kritici v té době velmi podceňovali venkovské 

obyvatelstvo, raději by na prknech venkovských divadel viděli hry kýčovité, komedie, 

které jedině podle nich byli venkované schopni pochopit. 

V úplném závěru je přetištěna kresba Jana Šíra Finis (viz příloha 11$, kterou se 

autoři kolem Ozvěny symbolicky, a jak jinak než vtipně, loučí se svými čtenáři. Ozvěna 

z Ochozy se sice tímto ročníkem navždy odmlčela, její místo však nezůstalo prázdné -

nahradil ji časopis Ozvěna z Novoměstská (viz dále), který do jisté míry pokračoval v jejích 

šlépějích. 

Prošli jsme deseti ročníky Ozvěny z Ochoze. Nejde o periodikum v dnešním slova 

smyslu, přece však výrazně promluvila do rozvoje tisku na Vysočině na konci 19. století -

byla vůbec prvním časopisem vycházejícím na Novoměstsku a Žďársku. Ozvěna neměla 

parametry dnešních časopisů a novin a neplnila základní funkci, kterou dnes připisujeme 

novinám, totiž informovat o aktuálním soudobém dění. Spíše se pohybovala v rovině 

zábavné. Přesto se zní dozvídáme mnohé o dění v Novém Městě - v listu jsou shrnuty 

události uplynulého roku doprovázené břitkým humorem kritizujícím nešvary ve městě. 

Autoři ani redaktor listu nejsou známi, ale podle pamětníků byl redaktorem 

Ozvěny novoměstský perníkář Bedřich Šír. Autoři příspěvků nebyli profesionály, a proto 

nemůžeme očekávat vysokou žurnalistickou a literární úroveň. Přesto Ozvěna promlouvala 

ke svým čtenářům jazykem sice prostým a plným dialektismů a hovorových výrazů, které 
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zde byly užívány zcela záměrně a účelově, ale stále živým a srozumitelným. „Novináři" 

kolem Ozvěny psali tak, aby se co nejvíce přiblížili svým čtenářům. 

Grafická úprava byla u většiny čísel velmi jednoduchá. Kromě prvního čísla, 

které bylo psáno ručně a rozmnoženo pomocí rozmnožovacího stroje, byla Ozvěna 

z Ochoze tištěna. Třetí ročník časopisu byl 31. prosince 1886 jedním z prvních tisků 

vyšlých z nově otevřené novoměstské tiskárny. Každé číslo Ozvěny začínalo titulem listu, 

většinou s uvedeným ročníkem a rokem vydání, nad nímž stálo heslo Klubu svobodných 

mládenců. Následoval jakýsi úvodník - silvestrovský pozdrav čtenářům v podobě klasické 

zdravice, někdy vize o budoucnosti nebo básně. Pak ve většině čísel byl zařazen fejeton. 

Články byly uspořádány za sebou do dvou sloupců, rubriky od sebe oddělovala čára nebo 

viněta a titulky byly zvýrazněny větším písmem odlišného typu. Poslední dvě čísla se od 

ostatních graficky odlišují, jsou ilustrována. Autory kreseb v ročníku 1902 neznáme, do 

posledního ročníku Ozvěny přispěli svými kresbami novoměstští rodáci Jan Štursa a Jan 

Šír. 

Osm ročníků Ozvěny obsahovalo na poslední straně také inzerci. Inzeráty byly 

sice uvedeny heslem Jen časté inser ování přináší úspěch", ale v žádném čísle se 

nesetkáme s opakováním inzerátu stejného znění. Inzeráty jsou ve shodě s obsahem spíše 

humorné a dotvářely celkovou atmosféru a tón listu. 

Rubriky se v Ozvěně opakovaly, ale n e b y l y v jednotlivých číslech řazeny vždy ve 

stejném pořadí. Nejčastějšími jsou Denní zprávy a Telegramy, které najdeme ve většině 

čísel, a také Fejetony. Ty jsou psány opět v humorném tónu a dotýkají se rozličných témat, 

která vdanou chvíli zaměstnávala obyvatele města. Důležitou součástí listu je původní 

básnická tvorba autorů seskupených kolem Ozvěny. Nejde sice o poetické skvosty, rýmy 

často pokulhávají, přesto básně nikoho neurážejí a zajímavým způsobem obsah listu 

doplňují a oživují. 

Celková úroveň Ozvěny je vcelku solidní, už vzhledem к tomu, že na ní 

spolupracovali neprofesionálové. Ozvěna tak splnila úkol, který si předsevzala - své 

čtenáře pobavila a přinesla jim aspoň trochu radosti. 
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3. Ozvěna z Novoměstská 

V roce 1903 získal František Šašek, majitel novoměstské tiskárny, licenci 

к vydávání krajinského časopisu Ozvěna z Novoměstská, který však vycházel poměrně 

krátce, jen do roku 1908, kdy František Šašek předal svou živnost i koncesi Aloisi 

Veselému, který pak tisknul Horácké listy. Vznik časopisu inicioval Josef František 

Svoboda1, který jej také po celou dobu prakticky redigoval a hojně do něj sám přispíval. 

První číslo Ozvěny z Novoměstská vyšlo 15. října 1903 s podtitulem „Zábavně -

poučný čtrnáctidenník pro lid, věnovaný okresům: bystřickému, novoměstskému a 

žďárskémuToto číslo kromě jiných podalo zprávu o slavnostním otevření nové budovy 

reálky v Novém Městě na Moravě, události, která měla veliký význam pro celý region. 

Výkonným redaktorem se stal další ze zakladatelů časopisu Bedřich Šír2, protože Josef 

František Svoboda jako úředník státní správy tuto funkci vykonávat nemohl. V časopisu 

vycházely zábavné a poučné články, ale také velké množství aktuálních zpráv z regionů, 

které zasílali externí dopisovatelé podobně jako u Horáckých listů. Také Ozvěna 

z Novoměstská se musela potýkat s ostrými reakcemi z řad jednotlivců i institucí, jichž se 

zprávy týkaly, což vedlo к častému vypovídání předplatného a bojkotu časopisu. 

Nejvěrnějšími odběrateli se tak paradoxně stali krajané žijící mimo novoměstský okres 

(časopis odebírali v poměrně velké míře i krajané ve Spojených státech). Kvůli finančním 

obtížím bylo vydáno pouhých 6 ročníků časopisu - poslední číslo vyšlo 15. prosince roku 

1908 a namísto Ozvěny z Novoměstská začaly vycházet Horácké listy. 

Ozvěna z Novoměstská zaštiťovala i jiné projekty, v roce 1907 v ní vycházel jako 

bezplatná příloha první turistický průvodce po okolí Nového Města. Nesl název Průvodce 

Po Žďárských horách a jeho autorem byl profesor novoměstské reálky Emil Cigánek . 

W Í i e k Svoboda (1874-1946); úředník Berního úřadu v Novém Městě ™ Moravě ™ Í T e a 
časopisu Ozvěna z Novoměstská, byl jednou z hlavních postav Horáckého muzea, 
publikoval historické a národopisné práce o Novoměstsku a Horáčku 

2 Bedřich Šír - perníkář; pravděpodobně redaktor humorného plátku Ozvěna z Ochoze; jeden ze zakladatelů 
Ozvěny z Novoměstská 

3 Emil Cigánek (1873-1949) - pedagog, kronikář, kulturně osvětový pracovník; působil v Hranicích (okr 
Přerov) a v Novém Městě na Moravě; zabýval se hranickým, dějinám, (vedl hramckou 
kroniku v 1. 1935-39) 
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4. Horácké listy 

Horácké listy, týdeník pro tehdejší politický okres Nové Město, jsou v pořadí 

třetím časopisem na Novoměstsku; následují po Ozvěně z Ochoze a Ozvěně z Novoměstská. 

Jejich první číslo vyšlo v lednu 1909 a od počátků zachovávaly ostře protiklerikální profil. 

Časopis byl zaměřen na aktuální dění v Novém Městě a byl mnohem vážnější a serióznější 

než oba předchozí listy. Horácké listy byly vydávány nově založeným Vydavatelským 

družstvem v Novém Městě a vycházely tiskem Aloise Veselého. V první světové válce se 

Horácké listy pro nedostatek sazečů (byli odvedeni) tiskly dočasně i v Rolnické tiskárně 

v Brně. Vydávání nepřerušila ani světová válka, i když měla na jejich podobu velký vliv -

zmenšil se rozsah jednotlivých čísel, změnila se skladba rubrik a články se většinou týkaly 

válečného dění. Horácké listy bez přestávky vycházely až do roku 1941, kdy byly 

protektorátními úřady zastaveny. 

Na redaktorském místě se do r. 1918 vystřídalo několik novinářů. Prvním byl 

František Jakub, v jehož péči zůstalo vydávání Horáckých listů tři roky. Po něm redakci 

převzal Ferdinand Srba a zůstal v časopise až do roku 1915, kdy musel narukovat; z války 

se už nevrátil. Následovali Josef Goldmann, Vojtěch Bartoš a Dominik Nejezchleb. 

Osobnost redaktora je pro noviny i časopis nesmírně důležitá a s každým redaktorem se 

poněkud mění i podoba listu. 

Skladba rubrik se ve všech číslech víceméně shodovala a časopis měl na svou 

dobu široký záběr. Kromě místních zpráv najdeme v každém čísle úvodník zabývající se 

soudobými veřejnými i politickými tématy nebo problémy. Na první či druhé straně listu 

měla místo stálá rubrika Besídka, která nabízela ukázky z literárních děl nebo recenze na 

ně, příspěvky formálně podobné fejetonu, případně dopisy reagující na soudobé dění. Dále 

v každém čísle najdeme zpravodajství o aktuálním dění na Novoměstsku, Žďársku a 

Bystřičku, v některých číslech se přidaly i zprávy z Velkomeziříčska a Kunštátska. List 

také nabízí spolkové zprávy o činnosti místního odboru,Národní jednoty pro Jihozápadní 

Moravu4, Tělocvičné jednoty Sokol nebo hasičského spolku. Důležitou součástí Horáckých 

4 Národní Jednota pro Jihozápadní Moravu - spolek založený jako protipól německých spolků v Telči r. 
1886; v r. 1888 přeneseno jeho sídlo do Brna 
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listů se od 4. února 1910 stala čtrnáctidenní příloha Věstník hospodářský, později 

přejmenovaný na Hospodářský věstník. Tato příloha se zabývala nejrůznějšími 

hospodářskými problémy a nabízela rady nejen pro zemědělce. Některá čísla obsahovala 

rubriku Literatura a umění, ve které byly otiskovány recenze nových děl české i světové 

literatury, upozornění na vydávané časopisy a na jejich obsah nebo kritiky literárních děl a 

divadelních představení. Každé číslo pak bylo uzavřeno inzertní částí, kde místní 

společnosti i jednotlivci nabízeli své produkty nebo služby. 

Není možné věnovat každému článku a rubrice pozornost, do roku 1918 totiž 

vyšlo deset ročníků Horáckých listů, každý ročník o 52-53 číslech. Budeme se proto 

zabývat jen příspěvky, které mají nějakou souvislost s uměním, zejména se zaměříme na 

články týkající se literatury, divadla nebo žurnalistiky. Ukázky, které poslouží к ilustraci 

daného problému, budu uvádět tak, jak jsou v listu otištěny, tedy i s případnými 

gramatickými, pravopisnými nebo interpunkčními nepřesnostmi. 

4.1. Ročník 1,1909 

První číslo Horáckých listů vyšlo 22. ledna 1909 v redakci Františka Jakuba a list 

Pak vycházel každý týden v pátek a byl rozesílán i do ciziny (mimo monarchu). 

4.1.1. Úvodník 

V číslech 3 - 5 je Úvodník věnován velké postavě české literatury Svatopluku 

Čechovi u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí. Po stručném životopisu následuje zamyšlení 

nad veršovaným historickým eposem Václav z Michalovic, historickou skladbou Husita na 

Baltu a některými básněmi z Čechových sbírek. Pozornost je věnována zejména otázkám 

národním, sociálním (především v Písních otroka) a náboženským. Autor článku dokládá 

své závěry ukázkami. V úvodu píše: „Pravá poesie vzniká ze života básníkova a básníka 

činí tedy básníkem jen to, co sám prožil, promyslil a procítil. Ale nejen to. Básník nežije 

úm, není odpoután od světa, nýbrž má vztahy a kořeny, kterými souvisí s národním 

celkem." Svatopluk Čech se ve svých dílech obrací к českému lidu. Jako představitel 

Jednota se starala o divadelní představení, přednášky a koncerty a sama je pořádala a 
starala se o kulturní růst obyvatel regionu 



ruchovsko-lumírovské generace se velmi dobře hodil do Horáckých listů i do celkové 

situace na přelomu století v kontextu zesilujících národně osvobozeneckých snah. Byl 

velmi oblíben, protože ve svých básních a eposech psal o aktuálních problémech, 

o domově, o minulosti; obracel se ke dvěma stěžejním bodům české historie - к husitství a 

к Bílé hoře. 

Podstatná část besídek se věnuje sociální otázce. Na básních Sníh a zejména 

Sekáči (ze sb. Písně otroka) autor upozorňuje na způsob, jakým Svatopluk Čech píše o 

sociálních problémech: „Básník pokročil od otázky národní s duchem doby i к bolestem a 

tužbám vrstev sociálně uhnětených, porobených. Básník chce posílit náš národ. ... Ale kdo 

vlastně tvoří dnes náš národ? Jsme národ, jehož základem je lid, a proto básník s láskou 

obrací se к lidu." 

S otázkou sociální velmi úzce souvisí i otázka náboženská, jak autor příspěvku 

píše dále. Básník vidí, jak se církevní hodnostáři čím dál více vzdalují od principů, které by 

měla církev respektovat. V básni Sníh píše o Kristu, jenž se svými apoštoly chodil o 

Štědrém dnu od domu к domu, aby zjistil, zda a jak křesťané chápou lásku к bližnímu. 

Autor článku o tom píše: „Básník vidí, že miliony lidí žijí v sociální porobě, třeba že už 

Před 1900 lety Kristus vyslovil požadavek lásky к bližnímu a rovnosti všech lidí, a proto 

ostře protestuje proti sociálnímu útisku, ostře se vyslovuje proti bezcitné dnešní 

společnosti. Básník vidí také, že kněží káží o chudobě Kristově a o jeho lásce к nejchudším. 

Nazývají se jeho nástupci a přece jak často je srdce и nich nejzatvrzelejšíГ Svá slova pak 

ilustruje ukázkou z básně Sníh. Ostrá společenská kritika v básni obsažená se přesně hodí 

do Horáckých listů, které od svého počátku vedly boj s klerikalismem a se vším, co 

Představoval. Bojovaly proti přetvářce některých klerikálů a jistě ani ukázka nebyla 

zvolena náhodou. Série besídek se na první pohled může jevit jako tendenční a poplatná 

době, přesto však ukázala Svatopluka Čecha tak, jak jej v jeho době vnímali čtenáři a jak 

na něj pohlíželi literární kritici a historici. Pohled na literaturu se mění s dobou, co bylo 

Před časem vysoce ceněno, upadá a na co bylo pohlíženo s despektem, vybojovalo si své 

místo na slunci. 
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4.1.2. Besídka 

Besídky představují něco zcela jiného, než je zbytek listu. Noviny v té době 

většinou nabízely nejen zprávy a komentáře к aktuálnímu dění, ale přinášely i ukázky z děl 

soudobých i starších autorů, českých i zahraničních (v případě Horáckých listů především 

literatury ruské, francouzské a anglické), životopisy význačných spisovatelů a dalších 

umělců, vědců a v neposlední řadě také ukázky z tvorby regionálních umělců. Horácké 

listy neměly za úkol čtenáře pouze bavit, zároveň vybízely к dalšímu čtení, doporučovaly 

básnická i prozaická díla a upozorňovaly na nutnost chránit nejen český jazyk 

(nezapomínejme, že první číslo Horáckých listů vyšlo v roce 1909 ještě v rámci rakousko-

uherské monarchie), ale i díla národní literatury. 

Besídky se v Horáckých listech často věnovaly Josefu Svatopluku Macharovi 

(1864-1942), který byl aspoň dle reakcí v Horáckých listech ve své době značně 

kontroverzní postavou. V čísle 4 z 22. dubna se píše o Macharově čítance (Machar sestavil 

výběr z e svých poetických i prozaických prací), která měla přiblížit jeho dílo nejširší 

veřejnosti a setkala se s velkým úspěchem. V tomto příspěvku se hovoří již o druhém 

vydání Macharovy čítanky, které vyšlo v Přerově. Machar si uvědomoval nedostatek české 

národní tvorby dostupné pro každého, věděl, že národní literatura je mezi lidem poměrně 

málo rozšířena, a snažil se o nápravu. V doslovu к výběru Machar píše: „Nedostačí, 

bychom si pouze druh druhu, autor svému obvyklému čtenářstvu, sdělovali své dojmy, 

^ahy a myšlenky a utvrzovali tak jeden druhého o věcech, o nichž jsme vlastně už dávno 

zajedno. Literatura naše musí vniknout hlouběji, má-li býti činitelem národním a lidovým. 

Forma laciné čítanky, seznamující autora s nejširšími vrstvami, jest к úkolu tomu 

Щzpůsobilejší. Přál bych si, aby kniha přítomná měla zamýšlený úspěch a nezůstala 

jediným pokusem o zlidovění našeho písemnictví'." 

Autor besídky byl Macharovým velkým zastáncem a obdivovatelem, stavěl jej na 
r°veň například Karlu Havlíčku Borovskému nebo Janu Nerudovi. Besídka provází 

Macharovou tvorbou a přináší ukázky z vybraných děl. V celém příspěvku je patrný obdiv 
k velkému básníkovi i vděčnost za jeho práci pro český národ. Její autor oceňuje básníkův 

jazyk, jeho zanícení a pravé vlastenectví: „Z nejkrásnějších a nejhlubších jeho knih jest 
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»Golgata«. V ní vyjádřil básník svou lásku к vlasti a národu, které jest prázdné žvanění o 

vlastenectví překonaným stanoviskem. Mužný čin chce Machar - ne plané mluvení. Mluva 

Macharova neoplývá nádhernými výrazy, okřídlenými slovy; je jednoduchá a prosta. 

Machar píše lidu, ne pouze několika čtenářům vzdělaným. Nechce jenom baviti, ale chce i 

učiti národ, chce jej přivésti na vesty mravního uvědomění a připravili mu lepši 

budoucnost. A ač se mu vytýká nečeskost, protože nebásní na látku z našich dějů, přec 

zůstane vždy básníkem českým a jeho kniha ryze česká, neboť jeho náměty prošly ohněm 

vlastní české hrudi jeho; jest to ,ryzí české srdce'.." 

Ještě jeden příspěvek se věnuje Josefu Svatopluku Macharovi. V čísle 29 

z 6. srpna je otištěna ukázka z jeho alegorické satiry „Pašije" a komentář к ní. Příspěvek 

vlastně reaguje na polemiku mezi Macharem a klerikálním tiskem (.Katolické listy, 

Obnova, Hlas, Čech). „Pašije" vyšly ve sbírce „Veršem a prosou" a zároveň v „Macharově 

čítance". Machar v nich formou zpravodajské reportáže píše o tom, co se odehrávalo 

v Nazaretu v dobách Ježíše Krista. Našlo se mnoho falešných „proroků", kteří nevědomý 

Hd na venkově přesvědčovali к realizaci nesprávných cílů. Proto vyvolaly Pašije takový 

rozruch, že v nich nacházíme paralelu s dobovými událostmi: „5. března. Denní zprávy. 

Naše Palestina postižena jest zvláštním druhem neštěstí. Jako na Egypt seslal Hospodin 

kobylky a cizopasnou havěť, tak sesílá hněv Jeho na vlast naši - »proroky«. Slyš totiž 

světel Potrhlý »prorok« jordánský Jochanaan dostal kolegu a konkurenta. Je prý to 

nějaký tesař z Nazaretu. Vystupuje prý tuze sebevědomě. Litujeme, že nemáme bližších 

zpráv o tomto novém světle, uveřejnili bychom je rádi-pro zasmání svých čtenářů." 

Na to reagovaly články v klerikálních listech. Recenze uvedená v Horáckých 

Uštech vypovídá o tom, jak na spisovatele pohlíželi zástupci katolické církve a katolicky 

orientovaných stran. V úvodníku Selských hlasů se píše: „Ten (tj. Machar) jezdí na 

Přednášky a rouhá se Bohu, spílá Kristu Pánu a tak vzdělává posluchače katolické. Vydává 

zároveň spisy, kterými odvrací katolický lid od Boha." Poté Selské listy uvádějí ukázku z 

Stanky a pokračují: „Takpíše Machar.... Sám ďábel z pekla kdyby vyšel a psal, nemohl by 
hůře psáti, než píše o Kristu Pánu Machar!" Pokud čteme Machara pozorně, musíme 

Přiznat, že klerikály provokuje - v Pašijích píše: Jí ty zázraky. Pan Jošua nemá sám co 
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jíst, ale nasytí pěti chleby a dvěma rybičkami pět tisíc mužů. Doporučujeme toho umělce 

panu ministru války -jaké by tu byly úspory, jaké ulehčení všem, kteří sténají pod tíhou 

daní!" Jenže к tomu, abychom jeho slova správně pochopili, musíme číst mezi řádky, 

snažit se uchopit nevyslovené. Spíše než by kritizoval Ježíše Krista, Machar odsuzuje to, 

co zněj udělala církev, které vyčítá její zaslepenost a touhu po moci. Nešlo mu o samy 

křesťanství, ale o jejich zneužívání к získání moci. 

4.1.3. Literatura 

Tato rubrika nejčastěji přinášela recenze a kritiky děl české i světové literatury, 

soudobé i starší (např. recenze knihy Jana Havlasy5 Kněz Jan a jiné povídky, recenze knih 

vycházející v edicích Světová knihovna a Čítanky pro lid), upozorňuje čtenáře na právě 

vycházející časopisy a revue a na jejich obsah, komentuje soudobé literární dění. 

Podrobněji se budeme věnovat článkům J. S. Machar v Brně a Čítanky pro lid. 

Příspěvek J.S. Machar v Brně informuje o Macharově přednášce „Česká žena" 

(přednesl ji na slavnostním večeru Dívčí akademie v Besedním domě v Brně) a o ohlasu, 

jaký vyvolala mezi lidmi. Autor příspěvku Jaroslav Marcha6 (jeden z pseudonymů 

Dominika Nejezchleba, zvolený pravděpodobně proto, že je přesmyčkou jména Machar) se 

zabývá reakcemi tisku, zejména klerikálního listu Hlas, který Machara odsuzoval. 

V příspěvku se dočteme: „Zájezd básníka Machara do Brna uvítán byl téměř veškerým 

tiskem českým, a ti, kterým snad svým směrem literárním odporuje, aspoň prostě 

zaznamenali, oč jde. Nejhůře v tomto směru si počínal ,Hlas\ orgán klerikální, kterýž 

v Pátečním čísle potupným feuilletonem, odpovídajícím nízké jízlivé úrovni, v pravém slova 

smyslu poplival nestoudně jméno českého básníka J. S. Machara, ..." Autor příspěvku si 

Machara velmi váží a oceňuje práci, kterou vykonal nejen pro českou literaturu, ale i 

v jiných oblastech veřejného života. Shrnuje obsah Macharovy přednášky, která vysoko 

hodnotí ženu a její životní úkol, odmítá podřízené postavení českých žen a navrhuje ženám 

5 Jan Havlasa (vl. jm. Jan Klecanda; 1883-1964) - český diplomat a spisovatel; "ám^em jeho ™vel e ^ y 
situace a lidové charaktery tak, jak je poznal při svých cestách popechách (zv áště Valašsko) 
a po Slovensku, Itálii, Americe, Japonsku a Polynésii; jeho př.běhy jsou dějově poutavé a 
scénicky pestré, často až divoce fantastické; do české literatury přinesl exotično 

6 P ros lav Marcha (vl. jménem Dominik Nejezchleb; 1880-1961) - redaktor a p u 

- napsal celou řadu knížek loveckých příhod a přírodních záž.tku ( Л а й chleb I а II, 
Kamarádi z lesa. Třetí díl Ptačího chleba, Besedy s lukem Smolenou) 
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úkoly do budoucnosti. Článek vyzdvihuje Macharovu všestrannost a připomíná jeho místo 

v literárním a společenském životě. 

Další příspěvek v čísle 39 z 15. října informuje o projektu Čítanky pro lid, který 

vzešel ze snahy přibližovat díla českých i cizích (zejména ruských) autorů co nejširším 

čtenářským vrstvám. Myšlenka „čítanek" vznikla z nutnosti rozšíření všeobecného 

vzdělání. Pokud se měla zlepšit vzdělanostní úroveň národa jako celku, muselo proniknout 

do nejširších lidových vrstev. Autor příspěvku píše: „... jest třeba snažiti se o duševní 

povznesení a zušlechtění lidu. A chápe se dnes, ze lidu se má dávat do rukou jen to 

nejlepší, to, co mu dovede dát vážné a cenné poučení pro skutečný život a co ho dovede 

zušlechtit." Čítanky vycházely v nakladatelství Františka Radouška v Přerově. Jednotlivé 

sešity byly věnovány vždy jednomu autorovi a byly cenově velmi přístupné. Úvodní stať 

vždy nabízela stručný spisovatelův životopis, po němž následoval výběr ukázek z jeho 

významných děl. Kromě Macharovy čítanky vyšly v této edici také čítanky Havlíčkova, 

Husova, Komenského a Tolstého. V tomto čísle je příspěvek věnován právě čítankám 

Tolstého a Komenského. Podle autora jsou si Komenský a Tolstoj podobní v tom, že oba 

Jsou hlubocí myslitelé křesťanští, kteří touží po štěstí lidském a věří v jeho uskutečnění, 

jen když lidé budou opravdu žít dle láskyplného učení Kristova. Komenský i Tolstoj jsou 

hlasateli vzájemné lásky mezi všemi lidmi i mezi všemi národy. Oba j s o u přesvědčeni, ze 

štěstí lidské spočívá v lidech samých." Není tedy náhodou, že výbory z jejich děl se dostaly 

do popředí zájmu. Autor příspěvku v závěru píše: „Nemáme dosti vřelých slov, kterými 

bychom mohli doporučili tyto čítanky těch nejlepších lidí, kteří se v lidstvu zrodili." Bylo 

dobře, že se podobné příspěvky v Horácké listy objevovaly a nutily čtenáře alespoň se nad 

nabízenými díly zamyslet, ale hlavně ši je i přečíst. 

4.1.4. Divadlo a spolkový život 

Ochotnické divadlo mělo na Novoměstsku velkou tradici a v každé vesnici 

fungoval spolek divadelních ochotníků nebo jiný vzdělávací spolek, který pravidelně 

zařazoval do své činnosti divadelní představení. V repertoáru ochotníků najdeme frašky a 

se zpěvy, herci se však nebáli ani vážných kusů a tragédií. Většinou šlo o hry českých 

dramatiků, ale nezřídka se na jevištích objevovaly také hry zahraniční. Jako divadelní často 



Sloužily sály v hostincích nebo provizorní prostory ve stodolách. Podle ohlasů 

v Horáckých listech měla divadelní představení většinou velký úspěch a lidé na ně rádi 

chodili. 

Přímo v Novém Městě na Moravě působil spolek divadelních ochotníků 

Klicpera, který byl založen v 60. letech 19. století. Prvním představením, které ochotníci 

nacvičili a sehráli, byla hra Jana Nepomuka Štěpánka7 Čech a Němec. Představení bylo 

velmi úspěšné a nastartovalo tradici místních ochotnických představení. Oficiálně byl 

divadelní soubor s názvem Spolek divadelních ochotníků »Klicpera« ustanoven valnou 

hromadou až v roce 1880. V roce 1911 byla činnost spolku zcela ochromena, když byl 

okresním hejtmanstvím vydán zákaz hraní v radničním sále, který nevyhovoval 

technickým a bezpečnostním požadavkům. Po první světové válce, když bylo postaveno 

nové jeviště v tělocvičně měšťanské školy, se činnost spolku obnovila. Avšak v roce 1931 

přišel definitivní konec spolku, neboť jeho členové se dobrovolně rozešli. 

V čísle 9 z 19. března 1909 najdeme článek oslavující 40. výročí existence 

spolku, který shrnuje jeho historii a činnost: „V letech 50. minulého století počal se 

probouzen duševní život v našich městech. Zprávy, jež roku osmačtyřicátého šířily se po 

venkově o bouřlivých událostech v Praze, byly v čerstvé paměti a burcovaly Čechy к životu. 

Ido nejzazších končin doléhaly zvěsti o Palackém a Havlíčkovi, ponejprv tehdy po dlouhé 

době začala se pronášeti slova politika, ústava, a přemýšlelo se o jejich významu. ... Tehdy 

sešel se v Novém Městě kroužek mladých lidí, chtějící rovněž přispěti svou hřivnou 

к obecnému ruchu a ustavil se roku 1869 ve spolek divadelních ochotníků - jeden 
z nejčasnějších divadelních spolků ochotnických na Moravě vůbec. Nadšeni zprávami o 

českém divadle v Praze a majíce příležitost aspoň občas shlédnouti ve větších městech ne 

zrovna skvělá, ale přece teplá a upřímná česká představení kočující společnosti, utvořili si 

z divadla společenské pojítko a prostředek к povzbuzení a ušlechtilé zábavě." Divadelní 

spolek Klicpera měl v repertoáru například Směry života a Rozveselenou rodinu Františka 

7 ^ n Nepomuk Štěpánek (1783-1844) - organizátor ochotnického divadla režisér 
představení a spoluředitel Stavovského divadla, dramat.k; pro sadil obnoven 
českých divadelních her na prknech Stavovského d.vadla, autor her 
dějepisných, vlasteneckých a situačních veseloher 
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Xavera Svobody8, Vpád Karla Legera9 a Františka Procházky10, V zakletém zámku Karla 

Legera, Noc na Karlštejně a Nad propastí Jaroslava Vrchlického, Ženitbu Nikolaje 

Vasilijeviče Gogola, Oblaka Jaroslava Kvapila" nebo Lucernu Aloise Jiráska. 

Divadelní představení se konala při každé příležitosti, dokonce i na Štědrý den. 

Ochotníci hráli s velkým nasazením a publikum to náležitě oceňovalo: „Hráno bylo 

s velkou chutí a láskou к věci, která dává tušiti dobré výsledky." (č. 3). N Horáckých 

listech najdeme i kritiky a recenze na uváděné hry, které byly většinou velmi pozitivní, 

hlavně co se týkalo hereckých výkonů. Někdy se však setkáme i s kritikami nepříznivými, 

s výhradami к výběru hry: „Veselohra Legerova a Procházkova, kterou minulou neděli 

dával div. spolek Klicpera, zdařila se lépe, nežli spojeným silám spisovatelským. Podklad 

její je nevkusný. ... Snaha za komickými situacemi vede ke scénám příliš umělkovaným a 

nepřirozeným. ... Ochotníkům, pokud hry se týče, nemožno co vytknout, naopak vyšinuli se 

к výkonům velmi pěkným a pomocí dobré režie zachraňovali, čeho ani na Národním 

divadle nedovedou zachránit." (ě. 14, 22. dubna 1909) 

František Xaver Svoboda (1860-1943) - básník, prozaik, dramatik; počátky jeho tvorby patří milostné a 

krajinářské poezii se sklonem к meditativnosti, zástupce lyrického 
impresionismu, „malíř" středočeského kraje (např. Květy mých lučin, Na koho 
vzpomněl jsem cestou do hor, Listí po krajích rozváté). 
Jako prozaik vyhledává psychologické aspekty každého příběhu, který 
vypravuje, sleduje sociální dění, jednotlivce líčí ve vztahu к jeho rodině, kraji a 
v souvislosti s jeho společenskou třídou (např. Mladé představy, Drobné 
příhody, Vášeň a osud, Dva romány)-, vrcholem jeho prózy je šestidílný rodinný 
román Rozkvět. 
Jako první uvedl na českou scénu společenský realismus, usiloval o sepjetí děje 
s všeobecnou sociální a etickou myšlenkou (např. činohry Márinka Válková, 
Směry života, Rozklad)-, autor veršovaných her (Démon, Srdcová královna) a 
veseloher (např. Dědečku, dědečku, Čekanky, Poupě) 

K a r e l L e 8 e r (1859-1934) - básník a prozaik, člen Almanachu Máje; „básník českého domova" (A. Novák) 
autor básnických sbírek Verše, Zapomenuté sny, Sokolské básně a písně a Co na poli vykvetlo 
(na sklonku života); autor veršované epiky (Pohádka naší vesnice, Všední život, Přeludy) a 
výpravných prozaických prací (Emancipovaná, Petr a Pavel, Hořký román), autor realistické 
prózy (Poustevník и sv. Anny, Zběh, Vinohrady) a historických letopisů z 18. století (Suchý 
čert, Planá růže pětilistá) 

František Procházka (1858-1929; pseudonym Franta Župan) - autor historické povídky, vojenské, 
školské a maloměstské humoresky; autor Pepánka Nezdary 

Jaroslav Kvapil (1868-1950) - novinář (v Hlasu, Národních listech), básník (např. Padající hvězdy, Karla, 
Růžový keř, Tichá láska)-, od r. 1900 dramaturg, režisér,, šéf činohry Národního divadla 
(průkopník Shakespeara a Ibsena na české scéně ND), dramatik (Přítmí, Bludička, 
Memento, Oblaka-, autor divadelních pohádek Princezna Pampeliška, Sirotek), libretista 
(např. Rusalka pro Antonína Dvořáka) 



Ochotníci z okolních vesnic a městeček hráli například Jiráskovy hry 

Tvrdohlavci, Vojnarka nebo Lucerna, Vrchlického hry Noc na Karlštejně, Exulanti a Nad 

propastí nebo hry ruských dramatiků, zejména Gogolovy (např. Ženitbu). Zapojovali se 

také studenti, kteří přijížděli domů na prázdniny, a školní děti, které s velkým úspěchem 
* 12 

hrály pohádky, například Sůl nad zlato ve zpracování Vojtěšky Baldessari-Plumlovské . 

Divadelní ochotnické spolky působily snad v každé vesnici a jejich činnost byla 

dosti rozmanitá, jak o tom informuje zpráva z Herálce (číslo 9, 19. března 1909): „Žijeme 

v nejvyšších částech našich hor, prostřed sněhu a ledu, ale přece žijeme a proděláváme své 

boje. Před třemi roky založen byl vnáší obci vzdělávací spolek Vrchlický, kterému 

hmotnou obětavostí některých členů podařilo se šťastně proplouti počátečními nesnázemi a 

dnes počínáme nový život. Spolek si zaplatil dloužek za jeviště a má i malou hotovost, jež 

mu umožňuje další práci. 28. února otevřel veřejnou čítárnu a knihovnu, kterou mu 

propůjčila ve správu místní obec. ... Již z první návštěvy čítárny bylo lze soudili, že obec 

naše není z posledních a že se v ní probouzí zájem o dobré věci, užitečné každému." Spolky 

se staraly nejen o zábavu místních obyvatel, ale také o jejich vzdělávání. Pořádaly cykly 

Přednášek a kurzů, otevíraly knihovny a čítárny. Knihovny přišly v nejvhodnější době, 

protože lidé na venkově se často к dobré knize vůbec nedostal, a pokud ano, nemohli si 

dovolit koupit si ji. Přednáškové činnosti se zejména věnovaly místní odbory Národní 

jednoty. Přednášky a vzdělávací kurzy se týkaly téměř všech vědních a společenských 
13 v 

oborů a vedly je známé osobnosti - v Novém Městě například František Linhart (Dějiny 

literatury české, stručný obsah přednášky vyšel v Horáckých listech, č. 44, 19. listopadu 

1909), Arnošt Bláha14 (přednáška o Janu Amosů Komenském a Karlu Havlíčkovi 

Borovském) a další. Osvětové a vzdělávací činnosti byla tehdy věnována velká péče. 

12 v ° j těška Baldessari-Plumlovská (1854-1934) - autorka her pro dětské divadlo, většinou s náměty 
pohádkovými 

František Linhart (1882-1959) - profesor dějin a filosofie náboženství na Husově bohoslovecké fakultě; 
autor spisů Česká reformace, Náboženství a kultura, Masaryk a náboženství, Uvod 

do filosofie náboženství 

'nocenc Arnošt Bláha (1879-1960) - básník, autor spiritualistické lyriky, profesor sociologie na brněnské 
universitě (autor monografií Město, Sociologie dělníka a sedláka. Sociologie 
dětství, Sociologie inteligence; filosof (Psychologie doby, Filosofie mravnosti) 
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4.1.5. Novinářství 

Příspěvky týkající se novinářství jsou většinou zařazovány do úvodníků a 

do rubrik Zprávy místní a různé a Rozmanitosti. Kolem redakce Horáckých listů byli 

sdruženi četní dopisovatelé, kteří se starali o přísun místních zpráv. Posílali své příspěvky 

do redakce a tam z nich redaktor a jeho pomocníci vybírali ty zajímavé a aktuální a 

skládali z nich jednotlivá čísla. To vyžadovalo určitý řád, a proto se redakce obrací na 

místní dopisovatele: „Pány dopisovatele prosíme, aby nám zprávy zasílali co nejdříve. 

Z technických důvodů jsme nuceni redakční uzávěrku přeložili již na středu večer, z pošty 

čtvrteční můžeme užiti jen zprávy velmi důležité a krátké." 

Největší překážkou v činnosti Horáckých listů byla cenzura. I venkovský tisk 

musel respektovat velice přísná kritéria. Již v čísle 9 z 19. března (viz příloha V) se 

setkáváme s bílými místy tam, kde patrně bylo uvedeno něco, co cenzoři nedovolili 

otisknout; v záhlaví listu pak čteme: „Po konfiskaci upravené vydáníV následujícím čísle 

redaktor vysvětluje, proč byly některé příspěvky zabaveny: „Minulé číslo našeho listu 

Propadlo konfiskaci, která byla provedena hned, jakmile první výtisky počaly vycházeli 

z tiskacího stroje, takže se list mezi obecenstvo místní a tím méně do obcí vzdálenějších 

nedostal. Závadným shledal с. k. okr. správní úřad besídku, v níž otištěn interpretovaný list 

vojenského lékaře dra. Škarvana, a veršíky jen zdaleka se dotýkající poměrů na jižní 

hranici říše'. ... Expedice druhého po konfiskaci upraveného vydání se přirozeně zdržela a 

tím nechť si naši vzdálení odběratelé vysvětlí pozdní dodání." 

V čísle 33 ze 3. září v rubrice Rozmanitosti najdeme příspěvek s názvem Ze 

statistiky českého a slovenského časopisectva, který podává přehled novin a časopisů, které 

v té době vycházely. Článek vycházel z „Nazovského" (chybně uvedeno, šlo o Karla 

Nosovského15) Soupisu českých a slovenských časopisů, v němž bylo v roce 1909 zapsáno 

П38 listů se 49 přílohami, z toho 1089 bylo českých a 49 slovenských. Dále se zde uvádí, 

' šlo O filosofický článek, který kritizoval přisluhování militarismu ze stanoviska lidskosti 

15 Karel Nosovskv (1881-1935) - československý bibliograf, úředník Národní knihovny v Praze; autor 
Nosovsky Katal učebmc ( 1 9 0 6 ) , so^s českých a slovenských časopisu 

(1909), Karel Havlíček, Národní kroj (1921), Soupis československé dramatické 
literatury 1909-20 (1921), Soupis československé literatury 1901-25 (1929), 
společní s Vilémem Pražákem byl spoluredaktorem Českého katalogu 
bibliografického a Bibliografie časopisecké literatury československe 
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kolik časopisů vycházelo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kolik ve Vídni, na 

Slovensku, v Rakousku a Německu. Příspěvek přináší i údaj týkající se Spojených států 

amerických, kde také vycházel krajanský tisk - celkem 82 časopisů - a shrnuje, jakými 

vědními a společenskými obory se časopisy zabývaly (nejvíce časopisů bylo 

věnováno otázkám technologickým - 90, dále hospodářským - 69 a dělnickým - 64). 

Poměrně hodně časopisů bylo určeno к výchově a vzdělávání (listy pro politickou výchovu 

32, pro výchovu mládeže 29 a studentstvo 7, jazykovědných časopisů vycházelo 7, 4 byly 

těsnopisné) a literaturou se zabývalo 23 časopisů, ostatními druhy umění 16. Podle soupisu 

dokonce vycházelo i poměrně dost módních časopisů (41), což je jistě překvapivé. Celkově 

jde o čísla jsou poměrně vysoká, vezmeme-li v úvahu technické vybavení, které bylo tehdy 

к dispozici, a možnosti doručování novin a časopisů. 

4.2. Ročník II, 1910 

Odpovědným redaktorem Horáckých listů zůstal i v roce 1910 František Jakub a 

vydavatelem Vydavatelské družstvo v Novém Městě na Moravě. Od 4. února 1910 

vycházela v rámci Horáckých listů jednou za 14 dní příloha Věstník hospodářský; přinášela 

zprávy a praktické rady z oblasti hospodářství. Později byly do přílohy zařazovány obvyklé 

rubriky, např. Hospodářský obzor nebo Rozmanitosti, které se nevešly do hlavního listu. 

Oproti předchozímu ročníku však zcela zmizela rubrika Literatura, zprávy z literárního 

života; recenze a upozornění na zajímavé knihy a životopisy spisovatelů pak nacházíme 

většinou v rubrice Rozmanitosti, výjimečně je zmínka v úvodníku. Naopak přibyla rubrika 

Hospodářský obzor, obsahující zprávy z hospodářského života, a Listárna, vyhrazená 

redakčním poznámkám nebo výzvám redakce dopisovatelům. 

4.2.1. Úvodník 

Číslo 26 z 1. července 1910 je celé věnováno Mistru Janu Husovi; úvodník má 

název Čemu nás učí Hus?. V záhlaví jsou citována známá Husova slova: „Hledej pravdy, 

slyš pravdu, uč se pravdě, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu, braň pravdy až do 
srnrti." a poté následuje rozbor Husova života a díla. Autor článku se zamýšlí nad tím, proč 

musel Jan Hus zemřít, analyzuje jeho spor s římskou církví, přemýšlí, jaký význam mají 
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Husův život a smrt pro autorovu současnost. Mezi čarami uprostřed čísla je pak uvedena 

poslední Husova obrana: „Hlavním účelem mého kázání a všeho působení bylo, abych lidi 

odvrátil od hříchu. Vpravdě evangelia, které jsem kázal a vykládal podle svatých učitelů, 

rád umru", která snad měla čtenářům dodat odvahy v boji proti klerikalismu a povzbudit 

je v jejich snažení. Horácké listy zmiňují Husa každý rok, vždy při příležitosti jeho smrti 

na hranici roku 1415. V příspěvcích je čím dál více znát, že se blíží 500 výročí, a snaha 

všech oslavit je co nejdůstojněji. To ovšem ještě nikdo nemohl tušit, že toto významné 

výročí zastíní jiná tragická událost, světový konflikt. 

úvodník a Besídka 47. čísla z 25. listopadu 1910 vzpomínají na právě zemřelého 

ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého. Autor úvodníku shrnuje spisovatelův život 

a oceňuje jeho práci: „Zemřel jeden z největších lidí celého světa, náboženský myslitel a 

reformátor a jistě jeden z nejopravdivějších křesťanů, co jich žilo za celých 1900 let. ... Po 

celý život svůj hledal Tolstoj smysl lidského života. ... Náboženství dle Tolstého není také 

uctíváním nadpřirozené bytosti zevnějšími obřady, není to souhrn vymyšlených ustanovení, 

kterými lid má býti udržen na uzdě. A v tom učení Tolstého úplně shoduje se s učením 

Ježíšovým. ... Uvědomil si jasně, že právě církve jsou vinny nepochopením a zatemněním 

učení Kristova, že ony zavinily všechnu bídu dnešní společnosti, tím, že ve svém hrubém a 

nízkém sobectví staví se proti uskutečnění zákona lásky к bližnímu z že hledí lid udrželi 

v nevzdělanosti a nevědomosti" Redaktor Horáckých listů vybral ukázku, která se 

shodovala s názorem listu. Opět se tu píše o tom, že církev s oblibou předkládá věřícím 

články víry, o kterých se nesmí pochybovat, upozorňuje se na okázalost obřadů, které však 

měly jen jediný cíl - ochromit věřící a zabránit jakýmkoli známkám odporu. V Besídce je 

otištěna Tolstého pohádka Jak si čert krajíc chleba zasloužil. 

4-2.2. Besídka 

První Besídka, které se budeme věnovat, najdeme v čísle 15 z 25. března, se 

zaobírá Kralickou biblí, respektive slavností spojenou s odhalením jejího pomníku (na 

objednávku Národní jednoty pro jihozápadní Moravu jej vytvořil novoměstský rodák Jan 

Štursa). Na začátku článku je stručně nastíněna historie bible, autor píše o jejích 

Překladatelích a krátce se zmiňuje i o obci, kde český překlad bible překlad vznikl. Projekt 
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Bible Kralické byl velmi významným krokem jednoty bratrské, je vrcholem její literární 

činnosti; literáti a jazykovědci se к Bibli Kralické po celá léta obraceli nejenom jako 

к významné literární památce, ale také jako ke vzoru spisovného českého jazyka. 

Významnou postavou, která dala podnět к tomuto dílu, byl kněz a pozdější 

biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav (1523-1571), který se již od počátku své kněžské 

činnosti věnoval překladu Nového zákona (vydán 1564). Jan Blahoslav studoval ve 

Wittenbergu, ohnisku německé reformace, kde si všiml, jaký význam přikládali Němci 

Lutherovu překladu bible. Dal se tímto a dalšími překlady bible (např. latinskými překlady 

Šebestiána Castalia, Erasma Rotterdamského a zejména Theodora Bězeho) inspirovat a 

začal pracovat na jejím českém překladu. Zkoumal také starší české překlady podle 

latinské Vulgáty. Tím započal dílo, které vyústilo ve vydání Bible Kralické. Další české 

Překlady bible se spoléhají na tento překlad (například katolická Svatováclavská bible). 

V čísle 46 z 18. listopadu je v Besídce uveřejněn článek o Karlu Hynku Máchovi, 

který vyšel u příležitosti stého výročí jeho narození. Kromě Máchova životopisu a 

bibliografie přináší příspěvek rozbor Máje. Z příspěvku je patrný obdiv a úcta к českému 

romantickému básníkovi а к tomu, co za svůj krátký život dokázal. Máchaje zde nazýván 

>?prvním skutečným a opravdovým českým básníkem - umělcem v plném smyslu toho slova. 

On přinesl do tehdejší naší literatury zcela nové myšlenky, zcela nový svět duševní a stal se 

vlastně zakladatelem moderní české literatury." Celý příspěvek končí slovy: „Mácha přišel 

na počátku 19. stol. s něčím novým do českého života, s něčím velkým a opravdovým, 

Položil trvalé a pevné základy к našemu básnictví, ale za svého života zůstal jako mnoho 

jiných nepochopen. Teprve pozdější generace pochopila plně jeho význam a poznala, že 
v mladém Máchovi český národ ztratil ducha, který by musil být počítán к přední ozdobě 

každé literatury světové." Mácha byl ve své době opravdu pokrokovým autorem, prvním 

opravdovým českým romantikem, jak výběrem témat (životní tápání, marnost, zmar, věčné 

hledání a nenalézání ideálů a konečně smrti), tak jejich zpracováním. V české literatuře 

jeho dílo nemá obdoby a právem mu náleží pocty, kterými jej autor besídky zahrnul. 
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4.2.3. Příspěvky týkající se literatury 

Číslo 24 ze 17. června přineslo upozornění na nově vycházející časopis České 

besedy. Šlo o ilustrovaný měsíčník věnovaný zábavě a poučení českého lidu", který měl 

být psán v pokrokovém a protiklerikálním duchu. V záhlaví listu stálo: „Chceme za laciný 

peníz poskytnouti českému lidu venkovskému dobrou četbu, která by jej vedla к lepšímu 

životu duchovnímu, připravovala skutečně českého člověka, připravovala skutečně českého 

člověka." Redakce Horáckých listů vřele tento projekt svým čtenářům doporučovala. 

V následujícím čísle z 24. června je přetištěn článek Josefa Thomayera16, který 

vyšel v Lumíru u příležitosti 70. narozenin Jakuba Arbesa. Thomayer tu píše: ,Jrbes je 

v literatuře naší zjevem nevšedním, naskrze původním. Arbes pohybuje se výhradně 

v kruhu českého lidu ... Nelze popříti, že látky jeho jsou nezvyklé, že mají mnohdy nátěr 

chmurného romantismu - avšak ti lidé, již v povídkách Arbesových jednají, jsou ryzími 

plody zejména velkoměstského života pražského, a jsou při všem romantismu svém přece 

jenom osobami, po jichž údech rozloženy jsou svaly a kosti, jejichž žilami proudí krev 

skutečná/" Dále se zamýšlí nad Arbesovými příběhy: „Všude nese vypravování i při 

Příhodách nejbizarnějších ráz pravdivého realismu, tak že připadá to na mnohých místech, 

jakoby spisovatel pouze líčil příhody, jež přese vši svou podivnost přece jen skutečně se 

byly udály. Ostrovtip, duchaplná kombinace a realismus, jenž ani bizarní stránky povídky 

setříti nedovedou: toť hlavní ráz Arbesův! Toť přednost jeho" Thomayer velmi dobře 

Postřehl, že ač jsou Arbesovy příběhy většinou smyšlené, působí velmi reálným dojmem. 

Arbes totiž dokázal velice dobře vzbudit zdání skutečnosti pečlivě prokreslenými 

realistickými postavami a prostředím a promyšleným dějem. 

V čísle 42 z 21. října se poprvé v tomto ročníku objevuje literární rubrika. Kromě 

upozornění na Spisy Gabriely Preissové, na kalendáře Ottová nakladatelství a na obsah 

16 Josef Thomayer (1853-1927) - profesor lékařské fakulty české univerzity; v krásné literatuře vystupuje 
pod pseudonymem R. E. Jamot; autor drobných obrázků zvolné přírody, z českého 
venkova a mžikových fotografií z lesa a polí, postavami jeho příběhů jsou vtipné a 
rázovité lidové typy (sbírky Příroda a lidé, Vedle cesty, Po různých stezkách, Žloutne 
listí)-, jeho Sebrané spisy z oboru lehčí prósy obsahují lékařské drobnosti, zajímavé 
příběhy z literární diagnostiky a vzpomínky 
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Moravsko-Slezské Revue a edici Stop17 se dozvídáme o projektu Ottová Laciná knihovna 

národní, který každých 14 dní nabízel na pokračování díla českých autorů. V říjnu 1910 

čítala tato edice již 1484 svazků a dokončila vydávání díla Jiřího Sumína18 Když vlny 

opadly a začala přetiskovat román Karla Rožka19 Rozsévači. 

Podobné projekty se však netýkaly výlučně české původní tvorby. Zároveň 

existovaly i knihovny, ve kterých vycházelo kratochvilné i vážné čtení z děl zahraničních 

autorů. V témž čísle v úvodu rubriky si můžeme přečíst o jednom takovém projektu - o 

Pestré knihovně: „Před několika měsíci počalo nakladatelství AI. Hynka v Praze za 

redakce Emanuela z Lešehradu vydávati »Pestrou knihovnu« a do dnes vyšlo v ní 40 čísel 

po 20 hal., z nichž jednotlivá čísla tvoří zpravidla i samostatný celek. Obsahově hledí si 

knihovna z valné části posud literatury zábavné. Toho směru jsou i čtyři poslední čísla 

s povídkou »Strašidla<< K. Viebigové, »Podivuhodné příběhy>> R. L. Stevensona a 

»Ukázkami drobné prosy» Tora Hedberga. Kdo miluje četbu napínavou rázu většinou 
romantického, rád si ty knížečky přečte. I ta >>Strašidla>> Kláry Viebigové německé 

spisovatelky, jež svou spisovatelskou slávu založila na povídkách a románech rázu 

naturalistického, nejsou prosta rysů romantických." Poté následuje stručný obsah právě 

tohoto díla. V závěru článku pak jeho autor upozorňuje, co přinesou čísla příští -

monografii o básníku Antonínu Sovovi z pera Arne Nováka a monografii o Janu Nerudovi 

°d Jiřího Karáska ze Lvovic. 

4.2.4. Divadlo a spolkový život 

Každý týden najdeme v Horáckých listech upozornění na divadelní představení, 

která se budou konat v následujícím týdnu, nebo recenze představení, která již proběhla. 

Do divadelního života se opět zapojily i školní děti a studenti. V Novém Městě, Žďáru a 

" Stopy - edice vydávaná a redigovaná Karlem Horkým; jejím nákladem vycházely i jeho vlastní básnické 
sbírky (např. Verše intimní) 

18 

Jiří Sumín (vi. jm. Amalie Vrbová, 1863-1936) - spisovatelka-realistka, autorka románů, novel a popisné 
společenské analýzy z hanáckých dějin a městeček (autorka románových studií Zdoby našich 
dědů, Zapadlý kraj\ sbírek povídek Úskalím, V samotách duší); autorka několika knih pro 
mládež (Poupata) 

19 Karel Rožek (1876-1913) - redaktor, literární organizátor, učitel, básník; autor společenských dramat 
(Propastmi duši, Deset povídek o manželství a milování, Lásky, vášně a zrady), povídky 
z prostého lidového prostředí s výchovnou tendencí (Ze vsí a samot, Rozsévači, Zrada 
prstenů) a románů (Květy krve, Smích osudu, Hory, Petr Suk) 
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Bystřici hostoval také divadelní soubor ředitele Bedřicha Jeřábka. Ani krajané žijící ve 

Vídni, sjednocení v krajinském spolku Horák, nezůstali pozadu a 8. prosince 1910 

uspořádali své vůbec první divadelní představení - Puldovu20 veselohru To jsem rád. 

Ochotníci sehráli například Jiráskova dramata Otec a Vojnarka, dále hry Václav Hrobčický 

z Hrobčic a Naši furianti Ladislava Stroupežnického nebo Její pastrokyňu Gabriely 

Preissové. V jejich repertoáru nechyběly ani veselohry - například veselohra Dědečku, 

dědečku F. X. Svobody21. Kromě českých se hrály také hry ruských dramatiků (zejména 

Gogolovy - Ženitba, Revizor, ale také Krylovo vy - Ta třetí) ojediněle i jiných evropských 

autorů (Ideální manžel Oscara Wildea). Děti pod vedením svých učitelů nacvičily a sehrály 

Pohádkové hry Vojtěšky B. Plumlovské Zahrada sudiček, Zlatá husa a Bohumila Boušky22 

Zakletou princeznu Zlatohlávku. Studenti v Jimramově, Ubušíně a Novém Městě nacvičili 
0 prázdninách tři frašky, Kotzebuův23 Zmatek nad zmatek, Balákovu24 Ternu a Šulcova 

Prodaného ženicha. 

Co se týče kritik ochotnických divadelních představení, jde spíše o hodnocení 

provedení než o kritiky výchozích textů. Vesměs to byla hodnocení pozitivní a velmi 

oceňovala výkony ochotníků. Číslo 6 z 11. února 1910 přináší hodnocení výkonu 

žďárských ochotníků: „Kroužek zdejších ochotníků vystoupil v neděli dne 6. února na 

jeviště s dramatem L. Stroupežnického Václav Hrobčický z Hrobčic, к němuž i četnou účast 

Antonín Pulda (1848-1894) - režisér Národního divadla, autor divadelních her po vzoru francouzského 
konverzačního divadla 

21 František Xaver Svoboda (1860-1943; manžel Růženy Svobodové) - spisovatel, básník (představitel 
impresionismu), dramatik; autor povídkových souborů (např. Probuzení, Náladové 
povídky, Příběhy a obrazy), románů (Noví vesničané, Rozkvět, Pýcha, Kašpárek aj.), 
divadelních her (Márinka Válková, Dědečku, dědečku, Démon, Fialka, Zahozený nůž 
aj.), veršů (Nálady z minulých let, V našem vzduchu, Květy mých lučin aj.) 

22 Bohumil Bouška (1864-1935) - učitel, povídkář Českého ráje 

23 
August von Kotzebue - populární německý dramatik (z jeho her čerpal náměty Josef Kajetán Tyl, např. ve 

hře Paní Marjánka, matka pluku) 

24 Jaroslav Balák (1880-1935) - novinář, kritik, herec, dramatik, překladatel; 
v roce 1899 převzal po svém otci redakci Vinohradských listů (proměnil je z ryze 
maldočeského listu v nezávislý list kritický), do nichž přispíval svými politickými a 
obecně společenskými fejetony, články a filosofickými úvahami; 
do literatury vstoupil sbírkou milostných veršů První , kniha básní (1900); autor 
divadelních her Terna (1907), Vetřelec (1914), Ztřeštěná historie (1925), divadelního 
zpracování Baarova románu Skřivánek (1928), libretista (Bonbónový král, 1913) 



II. Novinářství na Horáčku strana 54 

obecenstva přivábil. V posudku hry lze říci bez nadsázky, že venkovské jeviště jen zřídka 

kdy poskytuje tak uspokojující dojem hry, jaký vzbudili zdejší ochotníci výkony svými 

v předvedeném dramatě." Není to jistě kritika, na jakou jsme zvyklí od renomovaných 

divadelních kritiků, ale byla psána s ohledem jak na čtenáře, tak především na snahu 

ochotnických herců. Další kritika hodnotí novoměstské ochotníky ze spolku Klicpera, kteří 

v březnu 1910 sehráli hru Karla Legera V zakletém zámku: „Příjemný večer připravil nám 

6. března novoměstský spolek Klicpera. Sehrál veselohru K. Legra V zakletém zámku. Ani 

v malém městě neztrácí člověk touhu po milém požitku duševním a těší se z toho, najdou-li 
se lidé, kteří nají smysl pro tuto potřebu svého okolí. Takové lidi poznáváme v našich 

ochotnících." 

Posledním příspěvkem, kterému se budeme věnovat, je hodnocení dětského 

Představení v Křižanově. Děti společně se svými učiteli nacvičily a předvedly pohádkovou 

hru o Popelce. Autor článku, křižanovský nadučitel František Melichar, velmi oceňuje 

Práci učitelů při nacvičování pohádky i výkony dětských herců: „Škola křižanovská 

sehrála o vánočních svátcích - na Štěpána - pohádkovou hru »Popelku«. Rozhodnutí o tom 

stalo se sice již před samými svátky a doba к nacvičení byla tudíž dosti krátká, než přece 

sehráno bylo vše úplné spokojenosti, ano, některá místa překvapovala vystižením. Děti 

hrály skutečně s chutí i s celým porozuměním." Dále poděkoval učitelkám, které se nejvíce 

Podílely na výpravě i nácviku a na závěr vyzval i ostatní venkovské školy, aby tento 

ušlechtilý příklad následovaly: pak je to výborná cesta pro další budoucnost. Říká se: 

»Zvyk je druhá přirozenost, «as dětmi takto vedenými roste opravdu snaha a porozumění 

Po lepší a ušlechtilejší zábavě. Mládež všímá si více knih na místě všelijakých darebných 

kousků a řeči, baví se raději užitečným čtením a přemýšlí, co pěkného by opět měla 

podniknouti, aby poučila a pobavila sebe i jiné. Učitelstvo, zvláště na venkově, mělo by se 

chopit i ještě s větší energií tohoto prostředku vzdělávacího и dětí i и mládeže dospívající, 

neboť jest na vesnicích vedle přednášek takřka jediným prostředkem, jímž možno dorost 

trvaleji - a to je velmi důležité - udržeti kolem sebe a vésti ho po dobré cestě к vytčenému 

dli.... Následuj tež Г 
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Širokému vzdělávání sloužily také přednášky, jejichž témata byla velmi 

rozmanitá - od tematických večerů věnovaných českým básníkům a prozaikům, které 

kromě životopisných a bibliografických dat přinášely i ukázky z jejich děl (večer věnovaný 

Petru Bezručovi nebo Růženě Svobodové), přes životopisné přednášky přibližující 

posluchačům významné české osobnosti (např. prof. Arnošt Rosa z Pardubic přednášel o 

Tomáši Garrique Masarykovi) až po přednášky o vesmíru. Konaly se většinou péčí 

různých odborů Národní jednoty, Sokola a dalších spolků. Přednášeli profesoři 

novoměstské reálky i různí hosté. Dokonce i sám redaktor Horáckých listů se zapojoval a 

přednášel zejména o vesmíru a sluneční soustavě, o životě a díle našich i zahraničních 

spisovatelů, např. o Karlu Havlíčkovi Borovském nebo Lvu Nikolajeviči Tolstém a jeho 

Vojně a míru a dalších. Přednášky pokrývaly téměř všechny vědní i hospodářské obory -

týkaly se např. literatury (Emil Cigánek pohovořil o Karlu Václavu Raisovi a Petru 

Bezručovi; František Linhart promluvil o české reformaci, Bibli Kralické a Komenském), 

národnostních otázek (redaktor Jakub o jihlavské menšině, prof. Linhart o českých 

menšinách aj.), historie, zdravovědy (přednášky o lidském těle, o škodlivosti alkoholismu), 

ale také hospodářství. 

4-3. Ročník III, 1911 

Redaktorem 3. ročníku HL zůstal František Jakub a stejné zůstalo i složení a 

řazení rubrik. Rok 1911 byl ve znamení sčítání lidu a také to byl rok volební (konaly se 
volby do Říšské rady). Výsledkům sčítání lidu i volbám je věnován značný prostor a 

dokonce se v Horáckých listech objevují i aktuálně zařazené rubriky Volební ruch a 

Poučení к volbám. Po volbách jsou pak hojně otiskována poděkování poslanců za podporu 

adresovaná voličům. V zimních měsících se objevuje nová rubrika Plesy a divadla a 

Příspěvky týkající se literatury jsou i nadále řazeny v různých rubrikách. 

4-3.1. Besídka 

První dvě Besídky jsou, stejně jako úvodník v 1. čísle, opět věnovány Lvu 

Nikolajeviči Tolstému. Přinášejí jeho povídku Tři starci a v úvodníku si můžeme přečíst 

Jeho úvahy o výchově. 
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Besídky v číslech 37 a 38 z 15. a 22. září přinášejí dopis krajana z Ameriky o 

odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského, které proběhlo v Chicagu 29.-30. července. 

Dopis začíná slovy: „Ve dnech 29., 30. a 31. července bylo město Chicago, ústřední město 

amerických Čechů, svědkem nádherné národní slavnosti české. Srdce nás všech 

amerických Čechů bušila nepopsatelnou radostí. Odhalen pomník našeho národního 

mučedníka, velkého Čecha Karla Havlíčka Borovského, jehož kolébka stála na naší 

Českomoravské Vysočině." Dopis svědčí o tom, že ani za oceánem se nepřestávali čeští 

krajané snažit, aby si uchovali české tradice a kulturu. Slavnostního průvodu při odhalení 

pomníku se zúčastnilo přes 15 tisíc Cechů z celých Spojených států. Slavnostní řeč pronesl 

profesor a ředitel Ericsonovské školy J. J. Zmrhá. V jeho řeči zazněla touha po udržení 

českého jazyka a tradic i přes odpor mnohých Američanů: ,^ile i Češi této země mají žiti! 

Vím, že mnozí s tím nesouhlasí, pravíce, zde je Amerika. Amerika pro Američany! To 

pravíme my. Přejeme si býti lepšími Američany, poněvadž chceme udržeti dobré české 

stránky, obohacujíce takto národ americký. Zazlíváte nám lásku pro jazyk, který jsme 

slyšeli, když spatřili jsme prvně světlo světa, hledíte s vysoká na naši oddanost к hrdinům 

tak drahým našim srdcím! Může oslavování dobrých mužů přinésti zhoubu této zemi? Může 

láska synů к matce seslabiti prospěch země svobody? Byli bychom lepšími občany, 

kdybychom s opovržením hleděli na svoji vlast, zápasící pro to, co je nejdražší lidskému 

srdci, pro svobodu a spravedlnost?" 

Po slavnostním projevu v angličtině následovala oslavná řeč v češtině a zazpíval 

Pěvecký sbor. Zaznělo Smetanovo Věno, Probuzení českého lva skladatele Procházky a 

nakonec byl za zvuku dnešní hymny Kde domov můj odhalen Havlíčkův pomník, který byl 

věnován městu Chicagu a státu Illinois. Pro všechny zúčastněné to byl velmi silný zážitek 

a ohlasy se velmi rychle objevily v americkém i českém tisku, jak o tom píše E. Dvořáček 

v závěru dopisu určeného Horáckým listům: „Ku konci jest se mi zmíniti o nadšených 

telegrafických a písemných projevech nejen ze všech českých osad amerických, ale i z měst 

staré vlasti naší, která v povznesených okamžicích cítila radost se zámořskými svými 

krajany" 
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4.3.2. Příspěvky týkající se literatury 

V tomto ročníku Horáckých listů jsou věnovány čtyři příspěvky významné 

kulturní a literární osobnosti Novoměstská - Leandru Čechovi. První z nich (č. 14, 7.4.) je 

přetiskem z listu Zlatá Praha, kde vyšel článek к 25. výročí založení Národní jednoty pro 

jihozápadní Moravu. Zároveň tento časopis přinesl podobiznu Leandra Čecha, iniciátora a 

zakladatele Jednoty a jejího dlouholetého jednatele. Příspěvek dále obsahuje Čechův 

životopis a soupis jeho nejdůležitějších děl a přehled novinářské činnosti. 

Další dva články informují o smrti Leandra Čecha (v rubrice Zprávy místní a 

různé, č. 30, 28.7. a v čísle ze 4. srpna v rubrice Novoměstsko) a o jeho pohřbu. Příspěvek 

z 28. července vyzdvihuje Čechovu buditelskou a organizátorskou činnost a jeho osobní 

vlastnosti: „Vřediteli Čechovi odešel člověk vynikajících vlastností, jenž získal si zásluh 

netoliko ve vychovatelství, ale především buditelskou prací národní a jako vědecký 

spisovatel. Zesnulý byl dopisujícím členem Matice České a České Akademie císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, čestným členem a zakladatelem 

Nár. Jednoty pro jihozáp. Moravu, čestným občanem města Hranic a Nového Města na 

Moravě a td. Pohřeb koná se v neděli 30. července o 4. hodině odpolední na hřbitově 

novoměstském." 

Zpráva o pohřbu Leandra Čecha je podstatně delší (2 sloupce) a mnohem 

srdečnější a citovější. Cítíme z ní upřímný smutek ze smrti význačné osobnosti, skvělého 

člověka a přítele. Zpráva dále přináší i přepis smuteční řeči profesora novoměstské reálky 

Emila Cigánka, který vzpomínal na Čechův příchod do Nového Města, hodnotí jeho 

zásluhy literární i pedagogické. Mimo jiné vyzdvihl Čechovu lásku к učitelství i žákům a 

snahy o povznesení českého školství: „Škola, studující mládež byla první jeho starostí a 

žádný zjev školský nebyl příliš malý, žádný žák příliš nepatrný, aby mu nevěnoval své 

pozornosti. A při tom nezapomínal na širší pole působnosti: práce vědecké a literární 

historie, aesthetiky, paedagogiky po všechna léta vycházely neustále z jeho péra, a nedbal 

jen sobě svěřeného ústavu, nýbrž sledoval bedlivě všechny pokroky školské a svým 

hlubokým duchem, širokým rozhledem, snažil se pracovati к povznesení našeho školství; 

zvláště ten, kdo sleduje pokroky ve vyučování mateřskému jazyku na našich školách, opět a 
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opět setká se se jménem L. Čecha a vždy najde jej mezi hlasateli zásad nej modernějších." 

V závěru své řeči se profesor Cigánek rozloučil s Leandrem Čechem slovy: „Buď s Bohem, 

drahý příteli náš, Tvé tělo uložíme nedaleko místa, kde jsi prožil několik klidných let 

v kruhu rodinném, duch Tvůj vznesl se do neznáma a jako hrdý pomník stojí nad Tvým 

hrobem tato budova, tento ústav vypěstěný Tvou péčí, jako pomník, který přetrvá věky. Buď 

s Bohem! Věčná Ti buď mezi námi paměť!" 

V čísle 5 ze 4. února 1911 se dočteme o dalším projektu vydávání levných knih, o 

Vzdělávací knihovně českého venkova. Knížky této edice vycházely v nakladatelství 

Františka Topiče v Praze v osmdesátistránkových svazcích. Jednotlivá čísla obsahovala 

povídky i delší práce, které vycházely na pokračování. V únoru 1911 vyšel již 6. svazek, 

s pokračováním cyklu historických povídek Václava Beneše Třebízského V červáncích 

kalicha. Článek končí stručným obsahem próz a vřelým doporučením díla čtenářům. 

Václavu Beneši Třebízskému (1849-1884) a jeho dílu se věnuje i příspěvek 

v čísle 28 z 14. července, které jako jedno z mála obsahuje rubriku Literatura. V úvodu 

článku, který byl na poměry Horáckých listů nezvykle dlouhý (2 sloupce), stojí: „Málo 

Čechů prožilo tak vřele dějiny svého národa a málo jich ponořilo se s takovou vroucností a 

láskou v život našich předků se všemi jeho krásami i strastmi, jako to činil dumavý snílek, 

miláček českého čtenářstva, kněz V. Beneš Třebízský." Tato slova vystihují oblibu, které se 

spisovatel u českých čtenářů, především na venkově, těšil. Psal jazykem pro ně 

srozumitelným a o tématech a lidech jim blízkých. Jeho dílům snad můžeme vytýkat velká 

gesta, patos a elegický tón (Janáčková, J.: Česká literatura od počátků к dnešku, s. 336n.), 

nemůžeme mu však upřít velkou oblibu mezi čtenáři, o níž svědčí i fakt, že jeho sebrané 

spisy začaly vycházet už za Třebízského života. 

Článek v závěru zmiňuje kritiku z pera kritika, spisovatele a novináře Ferdinanda 

Schulze25, která podle autora článku je tím nejlepším doporučením, i když poněkud 

25 Ferdinand Schulz (1835-1905) - novinář, spisovatel, literární historik; 
přispíval do Národních Listů, později se stal členem jejich redakce, kromě literárních úvah psal po 
léta úvodní články; dále redaktor Osvěty, Poesie světové (společně s Janem Nerudou), Matice 
Lidu (s Edvardem Grégrem), Zlaté Prahy, Salonní Bibliotéky aj.; ve Vlčkově Osvětě uveřejňoval 
mnoho statí z historie novočeské slovesnosti (např. Česká ballada a romance, 1887); 
sám založil dva časopisy věnované literárně dějepisným studiím - Literární Listy a Český obzor 
literární; 
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patetickým, Třebízského díla: „>>Pobělohorské elegie<< Beneše-Třebízského náležejí do 

řady oněch knih, jež by měly býti chovány pod každým krovem českým jako drahocenný 

skvost nejčistšího národního idealismu, jako pravé národní evangelium, hlásající 

nezkalenou pravdu minulosti a zlatou nauku pro budoucnost. Jest to literární plod 

neskonalé síly myšlenkové, nevadnoucí krásy umělecké, blahodějný, spásonosný skutek, 

vykvetlý z hlubin oné vznešené duše české, která prožila všechen žal a zármutek, všechno 

neštěstí a všechnu zoufalost dvou českých století; úchvatný žalozpěv onoho velikého 

majestátního srdce českého, které pocítilo muka, útrapy a smrtelné mdloby šesti pokolení 

českých, sklácených hořem a zdrcených nevyslovitelnými trýzněmi v beznadějný hrob." 

Příspěvky v Horáckých listech však neměly za úkol jen doporučovat literární díla. 

Vzdělávaly čtenáře i případy opačnými - odrazovaly od čtení braku a děl s nepatrnou 

literární hodnotou. Můžeme se o tom přesvědčit v čísle 29 z 21. července v příspěvku 

s názvem Jed pro duši. Autor varuje před potulnými „agenty" nabízejícími sešity 

nevalného čtení, například pornografickou nebo jinak nemravnou literaturu, a to zejména 

mezi mládeží. Píše: „ Vedle dobrých vzdělávacích i zábavných knih, kterými literatura naše 

dnes již oplývá, tiskne se také velmi mnoho knih špatných, které zpravidla jsou překlady 

z cizích jazyků, vycházejí v sešitech a neobsahují nic jiného než jed pro duši. Rozhodí-li 

vám agent sešity po stole a vy vidíte na nich křiklavý nadpis a zpravidla ještě křiklavější, 

divoký nějaký obrázek, buďte jisti, že pod tou obálkou ukrývá se - jed pro duši: krvavý 

román, detektivní novela, pornografický spis a pod." 

Autor dále uvádí typické rysy brakových žánrů a upozorňuje, v čem spočívá 

jejich největší nebezpečí: „Veškerá tato literatura má základní rys: snaží se odvrátiti 

čtenáře od světa skutečnosti na pole smyšlenek a fantasie. Nemá však při tom uměleckých 

snah, nečiní tak formou ušlechtilou a zjemňující, nýbrž hoví nejnižším pudům davu i 

zvráceným choutkám zhýralců, kteří ztratili schopnost kochat i se z krásy." Nakonec pak 

čtenáře vyzývá, aby se poradili se zkušenějšími, pokud si sami nedokážou vybrat dobrou 

knihu. 

autor historických románů (např. Doktor Johánek, Česká Magdalena, Nymburská rychta). 
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Velmi zajímavý je článek Moravská zemská literární dotace, ve kterém se 

dočteme, že spisovatelé dostávali tehdy za svá význačná díla finanční odměny. Uděloval je 

Moravský zemský výbor na návrh odborné poroty, jejímiž členy byli v roce 1911 Viktor 

Dyk, Josef Holý26 a dr. Miloslav Hýsek27. První cena (ve výši 1000 korun) byla navržena 

Janu Herbenovi za román Do třetího a čtvrtého pokolení, druhá (800 korun) Stanislavu 

Kostkovi Neumannovi za rukopis sbírky veršů Kniha lesů, vod a strání, třetí (700 korun) 

Aloisů Mrštíkovi za povídku Parlament, čtvrtá (500 korun) Viktoru Kamilu Jeřábkovi28 za 

knihu Dílo saně a pátou (také 500 korun) Metoději Jahnovi29 za povídky Kosatce. 

Další příspěvky se věnují sebraným spisům význačných českých spisovatelů 

(např. Františka Heritese, Gabriely Preissové, Jakuba Arbese, Karla Horkého30 aj.), 

přinášejí kritiky či spíše hodnocení literárních děl a upozornění na noviny a časopisy, 

respektive na jejich obsah. 

4.3.3. Divadlo a spolkový život 

V zimních měsících přibyla do Horáckých listů nová rubrika Plesy a divadla, 

která informovala o konaných divadelních představeních a plesech. Opět se hrály hry jak 

českých, tak zahraničních autorů, i když české převládaly. 

25 Josef Holý (1874-1928) - básník; autor reflexní a společenské lyriky a sociálních balad (sbírky Elegie, 
Mračna, Černé moře, Skalné pláne), ale i milostných básní (sbírky Panenčiny knížky nebo 
Adamovské lesy) 

27 Miloslav Hýsek (1885-1951) - slavista, zastánce Vlčkovy literárně historické tradice; redaktor literárně 
historické části Listů filologických, autor sborníků věnovaných Jaroslavu Vlčkovi aj. 
Máchalovi; profesor dějin české literatury na Filosofické fakultě UK; 
předmětem jeho zájmu bylo období národního obrození a hodnocení osobností doby 
ponerudovské (monografie Jungmannova škola kritická a Josef Kajetán Tyl, menší studie 
o Klicperovi, Jablonském, Sabinovi z prvního období; studie Ignát Herrmann a Třemi 
kapitolami o Petru Bezručovi z období druhého) 

28 V. K. Je řábek (1859-1946) - představitel moravského proudu venkovského realismu; autor próz a 
žánrových knih (např. Obrazy života, Z minulých dob, Doma, Idyly staničky třešňůvské, 
Dobytí Podolán aj.); snažil se poskytnout moravskému čtenáři lidovou literaturu 

29 M. Jahn (1865-1942) - představitel stejného směru jako Jeřábek, autor meditativní lyriky (sbírka Polní 
růže aj.), prozaik (Z temných i světlých cest, Nevzešlo ráno, Zapadlé úhory aj.); 
zobrazoval lidové povahy a osudy lidí z jeho rodného kraje - Beskydská 

30 Karel Horký (1879-1965) - český novinář, fejetonista, bsník, dramatik; začínal v krajinském listu 
Kramerius, přispíval svými fejetony do Národního obzoru, Horkého týdeníku a do Stopy, 
jejichž byl redaktorem; 
svoje fejetony shrnul do knih Pátek (1908), Hory a doliny se srovnávají (1909), Hřivna 
(1912), Zasláno (1913), Má úcta (1917) a mnoho jiných 
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I divadlo se muselo potýkat s cenzurou. V čísle 14 ze 7. dubna čteme o tom, že 

jednotě Sokol vNedvědici byla udělena pokuta 100 korun za to, že neoznámila konání 

divadelního představení. Každé divadelní představení totiž muselo být ohlášeno okresnímu 

hejtmanství, které pak rozhodlo, zda se smí konat. TJ Sokol vNedvědici (vesnička u 

Bystřice nad Pernštejnem) dostala pokutu za to, že písemnou žádost o povolení 

divadelního představení neposlali. Jednota byla potrestána pokutou a její předseda 

jedenácti denním vězením. 

Divadelních představení byla opět sehrána celá řada. Z her byly velmi oblíbené a 

často se hrály Maryša bratří Mrštíků (hrála se pro velký úspěch opakovaně na několika 

místech regionu) a stejně jako roku předchozího Jiráskovo drama Vojnarka. Nové Město a 

okolí opět navštívila společnost ředitele Jeřábka a během jednoho týdne sehráli řadu 

divadelních představení. Představili divákům Shakespearova Kupce benátského a Tolstého 

Vládu tmy, z domácích her Štolbovo31 Zapovězené ovoce a Mahenova32 Jánošíka. 

Divadelní soubor ředitele Jeřábka měl na začátku září odjet do Jihlavy, tam však české 

divadelní hry magistrát zakázal, proto tam Jeřábek musel svá představení zrušit. Tento 

případ byl však na Vysočině spíše ojedinělý. 

V čísle 23 z 9. června se můžeme dočíst o dekadentním hnutí mladých umělců 

v 90. letech 19. století, které vyrostlo z všeobecného úpadku na konci století. Skupina se 

soustřeďovala kolem časopisu Moderní revue, kterou vydávali Jiří Karásek ze Lvovic a 

Arnošt Procházka. 

Je velmi zajímavé přečíst si, jak na dekadentní hnutí pohlíželi současníci. Autor 

článku v Horáckých listech o nich napsal: „V letech devadesátých nastalo v umění a 

písemnictví zvláštní hnutí, jež zachvátilo několik mladých a způsobilo dočasnou 

přechodnou revoluci, zamítajíc dřívější formy vyjadřování a hledajíc nové náměty, jež -jak 

31 Josef Štolba (1846-1930) - dramatik, tvůrce žánrové realistické drobnokresby a cestopisné causerie, autor 
veseloher z venkovského města; napsal řadu veseloher a frašek již pro Prozatímní divadlo 
(např. Zapovězené ovoce nebo Krejčí a švec), dále psal hry pro Národní a Vinohradské 
divadlo 

32 J iř í Mähen (vl. jm. Antonín Vančura; 1882-1939) - novinář (Lidové noviny, Svoboda), dramatik, zástupce 
dramatického impresionismu 
Jánošík (1910) - následuje slovenskou literární tradici loupežnického bohatýrství a lásky ke 
svobodě 
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se aspoň rozpáleným těm hlavám zdálo - nebyly do té doby zpracovány. ... Mládež 

postavila se ve znamení odboje proti starším spisovatelům a starším umělcům, dávajíc si 

název »dekadentů«. Byli tu mladí lidé opravdu talentovaní, kteří dnes zaujímají 

v literárním světě čestná místa, vykvasili, našli si cestu, ale vedle těchto několika 

pronikavých hlav navěsily se na »dekadentni« hnutí celé hrozny klasů bzučících 

prázdnotou, legie hochů neuzrálých a umělecky neschopných, kteří se opájeli odbojem, 

v každé titěrnosti viděli novou formu umění, v obyčejné pletce tragický podklad 

světoborného románu, v milostném psaníčku patnáctiletého děvčátka objevovali nový 

Psychologický úkaz, jehož svět posud neviděl, v kavárenském hovoru při černé kávě tušili 

zárodek evropské revoluce - zkrátka připletli se dobří, ale plytcí nezaložení hoši, všecko 

nadšeně obdivující, všecko natírající nádechem »báječnosti«, záhadnosti a říkající všemu 

»dekadence«." Autor nikoho nejmenuje, bylo by však zajímavé vědět, které spisovatele 

Považuje za ony „plytké hochy" bez talentu. 

4-3.4. Novinářství 

Články věnující se žurnalistice v tomto ročníku vesměs komentují zásahy 

cenzury, většinou z řad církve. Příspěvek zařazený do čísla 44 z 3. listopadu hovoří 
0 prvních „mučednících žurnalismu" a týká se zásahů církve do zpravodajství v době 

dávno minulé. Již od počátků se muselo potýkat se zásahy zvenčí, s cenzurou mocných. 

Příspěvek čerpá ze spisu Paola Picca, který se zabýval právě vlivem církve a zejména 

Papeže a biskupů na vydávání novin v době renesance. Píše se tu: „Dle Piccových studií 
byl prvním mučedníkem žurnalismu římský básník a novinář Niccolo Franco z Beneventu. 

Za papeže Pavla IV. veřejně zbičoval v latinských sonetech přečin, jehož se dopustil vnuk 

Pavla III. z rodu Farnese. Jen přízeň jistého kardinála a smrt papeže Pavla IV. zachránily 

tehdá odvážného kritika před oprátkou; církev se spokojila s tím, že jeho verše spálila. Tím 

se Franco nedal odstrašiti a pokračoval ve své satirické literární činnosti, až jí učinil 

náhlou přítrž Pius V. roku 1570. Tento papež vynesl v konsistoři dne 10. února r. 1569 

ostrou pohrůžku všem, »kdož píší o papeži, kardinálech, biskupech a jiných prelátech 

všelijaké urážlivé novinky«, a prohlásil, že bezohledně proti nim zakročí. Tak se stalo. 

Niccolo Franco tehdy napsal kousavý epigram o zálibě papežů, vychloubajících se na 
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svých stavbách nápisy, hlásajícími jejich slávu. Byl pohnán před inkvisiční soud, uvězněn, 

odsouzen к smrti а и Andělského mostu pověšen." Je tu popsán jeden z mnoha pokusů 

umlčet noviny, které se neuctivě vyjádřily o vládě či papeži a církevních hodnostářích. 

4.4. Ročník IV, 1912 

Ve čtvrtém ročníku se poprvé za dobu existence časopisu změnil redaktor, 

nemění se však doba vycházení Horáckých listů ani jejich cena. Na místo redaktora 

nastoupil od 13. čísla (29. března 1912) Ferdinand Srba. Se změnou redaktora se do jisté 

míry mění i podoba listu; změnilo se složení a rozmístění rubrik, i když šlo o změnu 

pozvolnou. Do Horáckých listů se opět vrátila pravidelná rubrika Literatura, které byla 

v některých případech spojena se zprávami z uměleckého života (pak rubrika nesla název 

Literatura a umění). Nově jsou do některých čísel zařazeny rubriky Živnosti - obchod, 

Zasláno, Sokolstvo a Hasičská hlídka. I nadále zůstávají v listu úvodník, různé besídky, 

rubriky věnované regionům a v závěru čísla rubrika Rozmanitosti, později přejmenovaná 

na Různé zprávy, která nabízela zprávy a novinky ze všech oblastí kulturního a 

společenského života. 

4.4.1. Úvodník 

Úvodník v čísle 37 z 13. září informuje o úmrtí básníka a dramatika Jaroslava 

Vrchlického, který zemřel 9. září 1912 v Domažlicích. Horácké listy mu vzdaly hold jako 

největšímu českému básníkovi své doby a vyjádřily hluboký zármutek nad jeho skonem: 

„Dne 9. září zemřel v Domažlicích v Čechách největší český básník. Život jeho je ukončen 

a zůstalo po něm národu obrovské dílo, které vykonal na luzích české poesie. To zajišťuje 

mu prvé místo mezi básníky věků minulých i současnosti. ... Probudil českou poesii a 

vyvedl ji z malých mezí národa do kruhu poesie světové.." Součástí vzpomínkového článku 

je stručný životopis básníkův a stručný přehled jeho díla. 

Ve zprávě o básníkově pohřbu se dočteme: „Pohřeb Jar. Vrchlického konal se 

v sobotu za účasti nepřehledných řad obecenstva, které přišlo vzdáti poslední hold 

básnickému geniu. Obrovské náměstí Václavské naplnilo se tak, že byla hlava na hlavě. ... 
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Na Vyšehradě rozloučil se jménem Národního divadla a českých básníků Jar. Kvapil33, 

prof. dr. A. Kraus34, prof. dr. J. Máchal35 a jménem Poláků redaktor Vlad. Prokesz." 

Rakev s ostatky Jaroslava Vrchlického byla před tím, než byl uložen do hrobu na Slavíně, 

vystavena v Pantheonu českého Muzea a promluvil u ní jménem všech českých umělců 

František Herites. Citované příspěvky ukazují Jaroslava Vrchlického tak, jak jej vnímali 

jeho současníci, a přináší cenné informace o jeho posledních dnech podle vyprávění 

očitých svědků. Jde tedy o informace, které bychom dnes jen obtížně dohledávali, 

v učebnicích a literárně-historických pracích se s nimi většinou nesetkáme. 

4.4.2. Besídka 

Několik besídek na počátku ročníku bylo opět věnováno Leandru Čechovi. 

Leander Čech (1856-1911) byl pravděpodobně nejvýznamnější osobností moravské 

kritické školy. Působil jako profesor na reálce v Telči a posléze jako první ředitel reálky 

v Novém Městě na Moravě. Kritiky otiskoval ve Světozoru, Literárních listech, Hlídce 

literární a v Osvětě. Je autorem řady kritických pojednání, jeho kritický smysl vynikl již 

v zásadní stati O úkolu krásné literatury české na Moravě v roce 1885, která vyšla 

v almanachu Zora. Leander Čech znal velmi dobře moderní teorie německých a 

francouzských estetiků, které uplatňoval i ve svých pracích. Ve studii o Karolíně Světlé 

uplatnil v české kritice poprvé tzv. estopsychologickou metodu36 (A. Novák). Nezůstal 

Jaroslav Kvapil (1868-1950) - novinář, básník, dramatik; 
člen redakce Hlasu národa, Národních listů, redaktor Zlaté Prahy a Světové knihovny, 
debutoval básněmi ve Světozoru, vydal knihy básní Padající hvězdy, Reliquie, Básníkův 
denník, Růžový keř, Tichá láska, Oddanost; 
autor divadelních her - první drama Bludička (Národní divadlo 1896), Princezna 
Pampeliška (pro děti, ND 1897), autor operních libret - Perdita (1888), Debora (1890, 
hudba J. B. Foerster), Selská bouře (1894); pro Národní divadlo přeložil z němčiny 
veršovanou pohádku Talisman Ludvíka Fuldy 

34 

Arnošt Vilém Kraus (1859-1943) - germanista, literární vědec, profesor UK; soustředil se na německo-
české literární vztahy (Husitství v literatuře, zejména německé), na Goethův vztah 
к Čechám (Goethe a Čechy) a na historii Faustovského mýtu 

35 Jan Máchal (1855-1939) - český literární historik, profesor UK; zabýval se slovanskou mytologií a 
literaturou (Nákres slovanského bájesloví, O bohatýrském epose slovanském; Slovanské 
literatury) a dějinami dramatu (,Staročeské skladby dramatické) 

36 
estopsychologie - spojení estetiky a psychologie, jde o idealistický badatelský směr konce 19. století, který 

klade důraz na vykládání uměleckého díla jako výrazu projevu duše umělce, národa a 
doby a snaží se o pochopení pro individualitu umělecké osobnosti; 
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však jen u literární kritiky, zpracoval a vydal drobné estetické a literární páce Františka 

Palackého a zároveň vysvětlil jeho filosofii. Napsal také řadu studií o Vítězslavu Hálkovi 

(tyto práce vyšly souborně v Literatuře české XIX. století, 1907, upozornil v nich na fakt, 

zeje Hálek jako básník přeceňován). 

Redaktor HL zařadil do prvních několika Besídek (v čísle 1-6) ohlédnutí za touto 

významnou osobností. Je zde přetištěna vzpomínka na zesnulého Leandra Čecha, kterou 

brzy po jeho smrti uveřejnil jeho osobní přítel František Bílý37 v Moravské orlici. Na tento 

seriál pak navazují dvě Besídky z čísel 8 a 9 s názvem Leander Čech v Novém Městě, které 

se již zabývají výhradně Čechovým působením v Novém Městě. 

V první sérii besídek vypráví František Bílý o studiích a profesních začátcích 

Leandra Čecha. L. Čech začal studia na německém gymnáziu, tam však strávil pouhá dvě 

pololetí; pak přestoupil na nově otevřené první české gymnázium v Brně. V pátém ročníku 

se se svými přáteli rozhodl vydávat školní časopis, který redigoval a psal do něj básně pod 

Pseudonymem Olešnický. Schůze redakční rady se brzy staly zároveň literárními 

besedami. Bílý o těchto schůzkách píše: „Tyto schůze se rozšířily časem v literární besedy, 

Pri nichž jsme se učili slovanským jazykům, hráti na housle a zpívati slovanské písně 

(učitelem byl Čech), a předčítati výpisy z děl, které přečisti si každý člen vybral. Byli to 

Goethe, Shakespeare, Lindner, Stuart Mill, Dastich, Palacký a j. Ze společných úspor se 

kupovaly knihy, a měli jsme pěknou knihovnu společnou, ale i každý svou, jak nám to kázal 
17211 i náš profesor řečtiny a potom češtiny Fr. Bartoš." Profesor češtiny měl na Leandra 

Čecha velký vliv, právě na něho Čech vzpomínal, když později sám učil a snažil se 

Přizpůsobit látku češtiny jako předmětu době a studentovi; Bartošovi také Čech s Bílým 

- pojem spojený se jménem francouzského kritika E. Hennequina, který tuto syntézu 
postavil do opozice к ryze literární a umělecké kritice 
- analýza uměleckého díla se sestávala z trojí rekonstrukce uměleckého díla - estetické 
(zkoumání emocí a prostředků na jejich vyvolání), psychologické (analýza duševního 
rozpoložení autora) a sociologické (prostředí kolem autora i vzniku díla) 
zdroj: http:/ld.iohanesville.net/slovnik 

7 František Bílý (1854-1920) - zemský školní inspektor, žák Jana Gebauera, autor literárně historický prací, 
jeden z redaktorů almanachu Zora; jako kritik působil v Hlídce literární a později ve 
Světozoru a Osvětě; redigoval také Lidovou čítanku moravskou a Slovenskou čítanku-, 
spolupracoval se svým profesorem řečtiny Bartošem a Leanderem Čechem na Malé poetice 
a sám vydal Příspěvky к praktické poetice, antologii novočeského básnictví Patery knihy 
plodů básnických, výbory z Havlíčka a Vrchlického, inicioval několikeré vydání 
Komenského Labyrintu světa 
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věnovali druhý ročník almanachu Zora. Druhou osobou, která L. Čecha od počátků 

formovala a směrovala, byl jeho otec. Jemu F. Bílý také věnuje pár řádek, vzpomíná, jak 

rád jezdil к Čechům na návštěvu a jak společně vedli debaty a pořádali výlety a divadla: 

„Zvláště milé vzpomínky mám na domov Čechův. Otec jeho byl učitelem ve Zbraslavi и 

Rosic. Byl to odchovanec Amerlingovy38 Budče, muž vysoce vzdělaný, který nám vyprávěl o 

té památné škole všenaučné, o Smetanovi39, z jehož všeobecného dějepisu nám předčítal, o 

Havlíčkovi, jemuž jsme se učili na zpaměť. Hrával nám na klavír a my zpívali zase, 

poslouchavše celé hodiny jeho zbožné výklady. ...Od otce Leander zdědil svou náklonnost 

к filosofickým studiím, které zůstal do smrti věren." 

Na univerzitě, kde studoval filosofii, se musel Leander Čech protloukat, jak se 

dalo, dával kondice a hodiny klavíru a společně se svým přítelem se zapojil do literárního 

dění: „Tehdy náhodou svěřil mi knihkupec Fr. A. Urbánek, tehdejší jednatel »Radhoště«, 

zčeštiti romanticko-rytířskou povídku, tuším od Krištofa Schmidta. Ihned vybral jsem se 

к Čechovi a nabídl jsem mu, abychom se rozdělili o práci." Tato povídka opravdu vyšla, 

Čech ji však podepsal svým časopiseckým pseudonymem Olešnický. 

Ale ani tato literární práce nestačila a Čech i Bílý již v době studií vstoupili do 

Moravské Besedy a zřídili při ní literární odbor, odkud pak vyšla Zora, „almanach 

moravské omladiny" (1877, 1878, 1885). Jejím redaktorem byl kromě Čecha a Bílého také 

Jan Herben. Projekt almanachu vyšel z touhy moravských mladých literátů po literatuře, 

která by byla duchem česká a vyhovovala moravským potřebám. Tuto snahu vysvětlil 

Leander Čech ve svém programním článku O úkolu krásné literatury české na Moravě ve 

třetím ročníku almanachu. Mezi dalšími přispěvateli vynikli v poezii František Táborský40, 

38 Karel Slavoj Amerling (1807-1884) - lékař, přednášel o estetice a zdravovědě; snažil se o organizování 
vzdělání a výchovy, zejména pro ženy; autor myšlenky založení vychovatelského 
ústavu Budeč, který měl zahrnovat vedle české lidové školy a ústavu pro vzdělání 
žen také pedagogium pro učitele 

39 Josef František Smetana (1801-1861) - kněz, profesor fyziky na filosofickém ústavu v Plzni a později na 
plzeňském gymnáziu, usiloval o zavedení českého vyučování na obecných 
školách; autor popularizačních vědeckých příruček - významné jsou zejména 
dva pokusy o všeobecný dějepis v češtině - Obraz starého světa a Všeobecný 
dějepis občanský 

40 František Táborský (1858-1940) - básník, spisovatel, překladatel, literární historik; 
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Jan Hudec41 a František Serafínský Procházka42, v I. ročníku otiskl svou ranou vědeckou 

práci i Tomáš Garrique Masaryk. Bílý o Zoře píše: ,Almanach ten byl kritikou zvláště od 

řed. Kosiny43 přivítán neobyčejně příznivě a vědecké příspěvky (zejm. Čechův a 

Masarykův, který tu poprvé vystoupil s články filosofickými) byly velmi pochváleny.1,1. 

Dalšími spolky, jejichž byli Čech i Bílý členy, se staly Akademický čtenářský 

spolek, „byloť tehdy povinností každého českého studenta býti jeho členem" píše Bílý, dále 

Umělecká Beseda a Slavie, nový literární spolek, kde se setkávali například s Vrchlickým, 

Prokšem44 nebo Jiráskem. Oba velmi pilně bojovali za českou knihu, jejíž nedostatek je 

velmi trápil, a snažili se o její větší rozšíření: „Co nás tehdy zvláště bolelo, byl 

nedostatečný odbyt českých knih. Nakladatelé odpírali vydati práce takovým autorům 

jakým se osvědčil Svatopluk Čech. Žádali jsme sami Fr. A. Urbánka i jiných knihkupců, 

aby vydávali humoresky Čechovy, ale marně. Urbánek poukazoval na chatrný odbyt jeho 

Básní, které byl převzal do nákladu a jež mu ležely na skladě, tak že je zdarma posílal 

knihovnám." František Bílý tak vyjádřil stanovisko literárních vzdělanců té doby, totiž 

nutnost rozšiřovat dobrou českou knihu, a dotkl se palčivého problému všeobecné nechuti 

v jeho básních je patrný vliv Jaroslava Vrchlivkého, ruských básníků a lidová tvorba 
jeho rodného kraje, Valašska; sbírky Hrdinné touhy (1906), Poutník (1913), Alleluja 
(1919), Legenda staronová (1927), Volání dálek (1938) aj. 
autor souboru vzpomínkové prózy U kamarádského stolu (1933); 
literárně historické práce (týkaly se české, slovenské a ruské literatury): 
Hviezdoslav, Josef Linda a melodičnost českého verše, Neznámé politické písně 
Havlíčkovy, O ruském divadle 

41 Jan Hudec (1856-1940) - spisovatel, literární historik, překladatel; zpočátku psal lyrické verše a balady 
do almanachů (Zora), do beletristických časopisů (Koledy, Světozor, Květy, Obzor aj), vydal 
Almanach české omladiny (1880); 
autor četných literárně historických prací uveřejňovaných v Slovanském sborníku, Osvětě, 
Květech, Zlaté Praze, Ruchu a jinde; 
překládal z polštiny, ruštiny, chorvatštiny, srbštiny a slovinštiny (nejvýznamnější je jeho 
překlad a výklad Horského věnce P. P. Njegoše) 

42 František Serafínský Procházka (1861-1939) - novinář, básník, překladatel, autor knih pro děti; 
autor knih veršů Hradčanské písničky, Král Ječmínek, Vinobraní, Černý orel aj., 
pro děti složil veršované knížky Slunéčka, Šotci krále Holce, Lučina a Pestří 
motýli, vydal sebrané spisy Sofie Podlipské, Julia Zeyera, uspořádal antologie 
Česká lyra a Česká epika 

43 Jan Evangelista Kosina (1827-1899) - zasloužilý pedagog, kritik (v Komenském a ČČM), autor sbírky 
Hovory Olympské (o purismu, dialektech, kosmopolitismu a národním směru) 

44 Jan Prokeš (1873-1935) - novinář a politik, byl redaktorem hornického časopisu Nazdar, založil a 
redigoval ostravský sociálně demokratický deník Duch času 
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obyčejných a nepoučených čtenářů takovou knihu si koupit nebo aspoň přečíst. I HL se 

snažily proti tomu bojovat - recenzemi, výzvami, upozorněními a doporučováním. 

Druhou velkou láskou Leandra Čecha bylo divadlo. V dalších vzpomínkách F. 

Bílého si můžeme přečíst, kdo tehdy hrál v pražských divadlech a co všechno museli 

studenti tehdy obětovat, aby se do divadla dostali: „Vystupovali' tehdy ještě geniální Josef 

Jiří Kolár, za nímž jsme chodili do hostinců poslouchat jeho řeči a vzpomínky - naveskrz 

originální formou i obsahem - v plné míze byli Kolár ml. a Šimanovský, na vrchole 

Působení stála paní Sklenářová-Malá, paní Šamberková, Seifert, Mošna, Šamberk, 

Frankovský, začínal Bittner, Slukov, sl. Boubínová, Veverková, v opeře zářili 

Ehrenbergrová, Lev, Karel Čech. Bože, kdo tu měl odolati? Nejednou putovaly knihy 

к antikváři a jiné věci zrovna pohřešitelné jinam, jen aby bylo na lístek do »menažerie« 

nebo na galerii. A Leander и kasy stával už o 5. hodině, aby se naň dostalo." 

V další Besídce (tentokrát šlo spíše o vědecké pojetí než prosté vyprávění o 

životě Leandra Čecha) charakterizuje Bílý Čechovo chápání estetiky a literární kritiky, 

které se podle něj lišilo od ostatních kritiků: „Leander pitevním nožíkem rozebíral 

leckterého slavného autora jinak, než hlásalo veřejné mínění a upozorňoval zase na jiné, 

kteří tehdy málo byli ceněni, jako na Jos. Václ. Friče. Také v beletrii stál na pokrokovém 

stanovisku, obhajuje houževnatě realismus, jejž ve svých povídkách uplatňoval Josef 

Večeřa45." Opět je patrné odlišné nazírání na literaturu, s každým novým směrem, školou 
n ebo literární skupinou se objevovalo mnoho kritiků, kteří nový směr odsuzovali, protože 

Podle nich boural vžité formy a postupy, za čas se však pohled úplně změnil, to když 

nastoupila škola ještě pokrokovější a odvážnější. Zároveň se měnil pohled i na starší díla, 

^erým se dostalo nového výhledu a hodnocení. 

Po univerzitních studiích nastoupil Leander Čech jako suplent na přerovském 

gymnáziu. Bohužel díky nešťastnému omylu nebyl potvrzen jako suplent od zemské školní 
rady, která vydala nařízení okamžitě jej propustit (Čech byl jako předseda spolku Slavie 

nařčen kvůli názvu spolku z panslavismu, který byl tenkrát chápán, aspoň na Moravě, jako 

45 Josef Večeřa (1856-1883) - autor novel a povídek, ve kterých podával příběhy selského lidu z brněnského 
okolí; zamítal starší idealizaci venkova 
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zločin). Čech byl dokonce označen za „nebezpečného člověka, kterého nebylo lze strpěti na 

žádné škole". Nic nepomohly přímluvy ředitele přerovské školy, Leander Čech musel 

Přerov opustit. Jeho odjezd se stal jakousi demonstrací, přišli jej vyprovodil jak kolegové a 

studenti, tak veškeré přerovské obyvatelstvo. Poté odešel do Čech, nastoupil jako suplent 

na učitelském ústavu v Kutné Hoře, kde byl tehdy ředitelem pedagog a filosof Gustav 

Adolf Lindner46. Tam byl, podle slov Bílého, Leander Čech ve svém živlu a mohl se dál 

věnovat i své vědecké a kritické práci. Po složení státní zkoušky se pak Čech stal řádným 

středoškolským učitelem a nastoupil na zemské reálce v Telči, kde v roce 1886 založil 

odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, jehož péčí byly otevírány nové české 

měšťanské a odborné školy, založil časopis Orel a další. 

Poslední Besídka z pera Fr. Bílého se týkala literární, kritické a pedagogické 

činnosti Leandra Čecha. Čechovu literární činnost hodnotí takto: „Vliterární činnosti Čech 

se oddal zvláště rozborům kritickým a esthetickým. V literární historii byl mu hlavní věcí 

ne zevní běh života, nýbrž vývoj ducha, vliv poměrů, okolí, prostředí na spisovatele, vznik 

díla a srovnávání jeho. Veliká je řada takovýchto prací jeho v Literárních Listech Fr. 

Dlouhého, ve Vychodilově Hlídce, Vlčkově Osvětě, v programech školních a j. Zejména tu 

vynikla jeho studie o Karolíně Světlé, uveřejněná napřed v Hlídce a pak samostatně 

vydaná jako kniha и Em. Šolce v Telči. Způsobila nemalý rozruch a získala velikou chválu 

jakožto první podobná práce и nás směru taineovského41" L. Čech však nezanedbával ani 

své povolání a snažil se o nápravu vyučování mateřskému jazyku: „Leander Čech byl 

dávno nespokojen se způsobem, jak se vyučovalo češtině na středních školách našich. 

Napsal o tom pěkné rozpravy do programu školního, a ještě více v dopisech ke mně, který 

46 G. A. Lindner (1828-1887) - profesor a ředitel v Prachaticích, Kutné Hoře, posléze profesor pedagogiky 
na pražské univerzitě; psal politické, sociální a hospodářské stati do Grazer Tagespost, 
didaktické články do Zeitschrift für österreichische Gymnasien-, zakladatel Paedagogia, 
důležitého časopiseckého střediska pedagogické práce v Čechách; autor děl o pedagogice i 
v češtině (např. Všeobecné vychovatelství, Drobné články paedagogické a psychologické) 

" Hippolyte Taine (1828-1893) - francouzský kritik a historik, hlavní postava francouzského naturalismu, 
zastánce sociologického pozitivismu a historizující kritiky; uplatňoval třístupňový 
přístup ke kontextové analýze uměleckého díla - zkoumal vždy národ (race), prostředí 
(environment, milieu) a čas (Zeitgeist, moment), tzn. literární dílo je vesměs produktem 
autorova prostředí (zkoumáním tohoto prostředí můžeme lépe pochopit každé dílo), 
národem rozumí kolektivní kulturní dispozice a časem, momentem nashromážděnou 
osobní zkušenost 
zdroj: www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org
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jsem stál všecek na témž stanovisku. Vypracoval i jakousi osnovu vyučování češtině pro 

ministerstvo." Tyto snahy potom vyústily v přepracování Malé slovesnosti jejich profesora 

češtiny Bartoše. Poprvé se odvážili do české čítanky zahrnout i práce Karla Havlíčka 

Borovského. Měli i další plány, pokud šlo o obsah této čítanky. V plné realizaci projektu 

jim však zabránila nemoc Leandra Čecha. 

Poslední dvě besídky věnované této velké osobnosti hovoří už výlučně o práci, 

kterou Leander Čech vykonal v Novém Městě na Moravě, a jejich autor není tentokrát 

znám (nepatří již к seriálu besídek Františka Bílého, spíše doplňují informace, které v nich 

chybí). Leander Čech se zasloužil o postavení nové budovy pro reálku, účastnil se čile dění 
ve městě (byl členem zastupitelstva a prosazoval zvelebení města, zlepšení jeho celkové 

situace, prosazoval pořádání kulturních akcí atd.). Celý seriál o L. Čechovi končí slovy: 

Jméno L. Čecha zapsáno bude zlatým písmem v dějinách Nov. Města a občanstvo jeho 

s hrdostí bude vždy vzpomínati toho, že působil v tomto pohrdaném koutu Českomoravské 

vysočiny a že za nízkou zídkou »na Kostelíčku« odpočívají jeho tělesné pozůstatky." 

4-4.3. Literatura 

Příspěvky věnované literatuře najdeme téměř v každém čísle, ať už v samostatné 

rubrice Literatura nebo v rámci ostatních rubrik. Opět se týkají významných literárních 

Projektů, recenzí a upozornění na nová i starší díla světové i české literatury. První článek, 

kterému se budeme věnovat, patří právě projektu rozšiřování českých knih i mezi 

nej chudší lidové vrstvy. Jde o projekt Osvětového svazu, který se snažil posílat knihy i celé 

knihovny do míst, kde jich bylo nejvíce třeba. V čísle 4 z 26. ledna je uveřejněna v rubrice 

Rozmanitosti výzva, aby knihy, které již nejsou potřeba, byly věnovány právě tomuto 
sPolku: „Sta žádostí za dobrou českou knihu dojde ročně Svazu Osvětovému v Praze. 

Nemajetné spolky, knihovny, čítárny, chudé obce. - nejčastěji z území národnostně 

ohroženého - vojenské nemocnice a čeští vojáčkové v cizích posádkách skládají často 

Jedinou svou naději v Osvětový Svaz. Žádosti jsou z největší části oprávněné a stereotypní: 

»Nemáme prostředků, jsme chudí, ale rádi, tak rádi bychom četli dobrou, povzbuzující a 

Posilující českou knihu...« Svaz Osvětový rád vyhovuje a posílá knihy i celé knihovny do 

Kíst nejpotřebnějších, nejchudších a nejohroženějších a vděčí za tuto možnost jednak 
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českým nakladatelům a knihkupcům, jednak šlechetným dárcům - sám ze svých skrovných 

prostředků může jen málo obětovat - ale což je to vše proti tak četným žádostem." Jak je 

vidět, snaha šířit dobrou českou knihu vedla к řadě projektů, jako byly lidové čítanky, 

sebrané spisy v levných sešitech a dobročinné projekty Osvětového svazu. Lidé chtěli číst 

a chtěli číst české knihy, a to i na chudém venkově. 

Další příspěvek je tematicky podobný předchozímu - pojednává o tom, jak působí 

kniha na lidové vrstvy (je uveřejněn v čísle 24 z 14. června). Opět se tu zmiňuje problém 

»špatné", brakové literatury, ke které se nepoučení čtenáři často uchylují, protože jiné se 

jim nedostává. Přečteme si tu: „Statistika udává, že v Německu se vydá za špatnou 

literaturu ročně 50 milionů marek (cifra je snad veliká, ale i kdyby byla nižší, ukazuje, že 

je v lidu touha po vzdělání, které dává kniha. Bohužel široké vrstvy lidové mají špatného 

Prostředníka pro vyplnění své touhy a sahají po tom, co se jim vnucuje křiklavě a vtíravě. 

Takové poměry jsou nejen v Německu, také и nás. Lid by rád četl, ale sám ke knihám nejde. 

Kdo tedy přijde, a jsou to jen kolportéři krvavých románů, ten и nich najde obyčejně 

sluchu a odbytu." Dále se zde píše o roli, kterou má v takovém případě tisk. Noviny a 

časopisy jsou leckdy schopny přesvědčit i čtenáře, kteří by se jinak dali přesvědčit jen 

těžko. Proto by je měly upozorňovat na dobré knihy: „V pracujících třídách, mezi 

organizovaným dělnictvem, jsou poměry lepší, poněvadž organisovaný dělník je poslušen 
rady svého listu, který mu dle možností radí poctivě, co čisti má a jaké knize se má 

vyhnouti." Všichni by měli mít možnost číst dobré knihy, bez rozdílu společenského 

Postavení. 

O knihách pro děti pojednává i další článek s názvem Pro děti, uveřejněný v čísle 

^ z 2. února. Projekty cílené na rozšiřování knihy se neobracely jen к dospělým čtenářům. 

%lo jasné, že čtenář musí být formován od nejútlejšího věku, kdy lépe přijímá zásady a 

Přizpůsobí se snáze než dospělý. Proto vznikla tzv. Žákovská knižnice, kde sešitovou 

formou vycházela literární díla určená dětem. V roce 1912 vyšel již 3. svazek, který 

obsahoval veršovanou valašskou pohádku O Janíčkovi z pera básníka Josefa Kaluse48. 

36 
Josef Kalus (1855-1935) - český básník, učitel, autor prostých veršovaných knížek (např. Písně, 

Z Valašska, Oblaky, Valašský král aj.) plných naivního okouzlení přírodou a 
zidealizovaného českého lidu 
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V jejím 4. svazku vyšel soubor dvanácti albánských pohádek a ve svazku 5. Říkadla a 

povídačky. Ke každému svazku uveřejňuje autor příspěvku recenzi. 

Tyto a další podobné literární projekty se však neobracely pouze na českou 

původní tvorbu. Existovala také edice Světové knihovny, která vycházela v nakladatelství J. 

Otty v Praze a přinášela překlady děl významných zahraničních autorů, především 

anglických a francouzských. Knihovny byly velmi důležitým počinem v rozšiřování 

hodnotné četby, protože byly dostupné téměř pro každého. I čtenářům na venkově se tak 

mohly dostat do rukou skvosty české i světové literatury. 

4-4.4. Novinářství 

V čísle 6 z 19. února je uveřejněn článek týkající se stavu světového tisku na 

konci roku 1910, ve kterém si můžeme přečíst, kolik novin a časopisů vycházelo kde ve 

světě. Celkově vycházelo téměř 71 tisíc listů, nejvíce z toho (přes 41 tisíc) v Evropě. Na 

druhém místě skončily Spojené státy, dokonce se objevil i údaj z Afriky, kde vycházelo 

306 časopisů. V rámci Evropy nejvíce časopisů vycházelo ve Francii (skoro 9 tisíc) a 

nejméně v Řecku (pouhých 130). Dále jsou uváděna čísla v rámci Rakouska-Uherska 

(2 263 časopisů) a konečně i počet časopisů slovanských, kterých nebylo málo - vycházelo 

4 624 listů, z toho 492 deníků. Číslo je to úctyhodné, uvážíme-li, že Slované v rámci 

Monarchie i jinde neměli lehkou pozici a museli bojovat za svá národnostní i jazyková 

Práva. Na tento příspěvek pak v čísle 16 z 19. dubna 1912 navazuje další, který se tentokrát 

týká pouze slovanského tisku a referuje o tom, kolik měly jednotlivé slovanské národy 

deníků a časopisů na přelomu roků 1910/1911. Nejvíce jich vycházelo v Rusku (1 800 

deníků a 315 časopisů), Češi s 1 400 novinami a 34 časopisy skončili na druhém místě. 

4-5. Ročník V, 1913 

Pátý ročník Horáckých Listů se musel více než předchozí potýkat s cenzurou a 

zabavováním celých článků. Bohužel se nedochovalo několik čísel (1,46-52). 
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4.5.1. Úvodník 

Úvodníky jsou opět věnovány nejpalčivějším aktuálním problémům, v tomto 

ročníku je nejvíce prostoru věnováno událostem na Balkáně49 a zemským volbám. 

V úvodníku v čísle 14 ze 4. dubna je otištěna ukázka z Kšaftu umírající matky 

jednoty bratrské Jana Amose Komenského. Tento spis vznikl v Lešně, kam se Komenský 

uchýlil po vyhoštění ze země, a Komenský v něm nechá promlouvat svou církev, jednotu 

bratrskou, jejíž konec je podle něj neodvratný: „Na tebe, národe Český a Moravský vlasti 

milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou loučením, nýbrž к tobě se 

obracejíce, tebe pokladů tvých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem činím, příkladem 

některých bohatých měšťanů římských i králů jejich pomezních, kteříž umírajíce dědicem 

věcí svých obec římskou, vládu okršlku zemského umírající, kšafty svými nařizovali. Věřím 

i já bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí 

tvých к tobě se zase navrátí, o lide Český." Komenský touhu po svobodě a naději vyjádřil 

v Kšaftu slovy, která se stala ústředním motivem snad v každém boji českého národa za 

nezávislost, svobodu a demokracii. Právě tato ukázka jistě nebyla vybrána náhodou. 

Schylovalo se к dalším volbám a největší touhou celého českého národa bylo znovu nabýt 

ztracené svobody, znovu svobodně používat rodný jazyk i ve všech školách a na úřadech, 

°pět žít ve svobodné zemi. 

4.5.2. Besídka 

Besídka v čísle 28 z 11. července se týkala národnostní otázky a měla snad 

Podpořit český národ ve víře, že se vymaní z područí Němců. Šlo o úryvek z Husovy 

obrany Dekretu kutnohorského. Jan Hus svou obranou zaútočil proti německému odporu 

Proti takovému uspořádání. Argumentuje tím, že co je české, na českém území, mělo by 

Českým zůstat. Všechny svoje argumenty dokládá citáty z bible. Píše: „Rovněž jest zákon 

přirozený: »Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim«, a »Co chceš, aby se tobě dálo, 

čiň i ty jiným.« A národ německý by nechtěl, aby se mu stalo, aby národ český byl 

vyvýšenější ve Vídni nebo Heidelbergu, a aby národ český byl tam za hlavní a vždy nahoře; 

49 jde o tzv. I. а II. balkánskou válku - v první bojovaly balkánské národy (Srbsko, Černá Hora, Řecko, 
Bulharsko) proti Turecku, které vlastnilo rozsáhlá území na Balkáně; ve druhé bojovalo Bulharsko proti 
Srbsku a jeho spojencům (Bulharsko bylo donuceno kapitulovat a ztratilo značnou část území) 
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a opět národ německý chtěl by, aby se mu stalo, aby sám byl vyvýšenější nad národ český 

ve Vídni neb Heidelbergu. ... Jestliže tedy chtějí Němci, aby Čechové, kdyby byli 

v Německu, jednali tak, aby jejich rady, hlasy a prospěchy nerušili, a sebe za pány, a za 

hlavu nekladli, nechť činí v Čechách tak Čechům." 

Besídky občas přinášely i ukázky z původní tvorby regionálních umělců. 

Většinou šlo o vyprávění nebo verše, které přes svou neumělost vyjadřovaly duši lidu 

žijícího na Vysočině. Takovou báseň si můžeme přečíst v téže Besídce jako předchozí 

příspěvek. Jde o báseň s jednoduchým sdruženým rýmem, která opěvuje Vysočinu. Nese 

název Píseň horalova a je v ní vyjádřena slovy sice neumělými, zato však velmi 

srdečnými, láska к rodnému kraji, který je krásný i přes svou drsnou tvář a nehostinnost. 

„Kraj jedna vlna. V těsné prostoře 
na kopci kopec, hora na hoře. 
Na vršku lesy, z dola z údolí 
se křivé cesty vinou do polí, 
a na každičkém políčku 
je moře tenkých rulíčků, 
jak dítěti když matka světlé vlásky splétá: 
to na těch polích šedé žito metá. 

Ty naše hory - smutná vyděděnců zem 
hrst hlíny na podkladě žulovém, 
mlh záplavy, mráz, deště, kroupy, sníh 
Л žíly nabíhají na skráních, 
když kamenitý ořu lán; 
do mělkých brázd houf popelových vran 
se s teskným křikem к chudým hodům slétá 
je div, že na těch rolích vůbec žito metá! 

Л vzdorné jsou ty líchy ve stráni! 
Tak ironicky vždy se naklání, 
když beru kleče v zmozolenou pěst! 
Nám práce kletbou učiněna jest 
o tíhou našich tvrdých let, 
ne radostí, spíš zdrojem běd 
A po balvanech žulových když rádlo zvoní 
Posměšně v olši straka zařehoní. 

My půdu tu jsme liškám vyrvali, 
vyrvali starých sosen kořeny; 
chléb černý dobýváme ze skály, 
až hřbet se chvěje - prací zmořený -
a dřeme z jitra do noci, 
té chudé zemi věrní otroci. . . 
My známe hlad, nám cizí každá rozkoš světa, 
jen šedé žito z našich strastí metá! 

Jehovou mstivým z ráje vyhnáni, 
zatrpklé máme plody poznání, 
hořkými zmáčíme je slzami.. . 
A jménem Toho, jenž dlí nad námi 
nám přece v uši hřímá kněz: 
»Ty v potu tváře chléb svůj jez!« 
Oh, těžkou, těžkou stala se nám hrouda kletá, 
jen potem zkropeno nám žito metá. 

Však přece někdy z trpkých bolestí 
si tichý úsměv cestu proklestí, 
a čistá radost práci posvětí: 
Ta robota že všecka pro děti, 
pro lepší, slunný příští den. . . 
A za to Pán uď pochválen, 
že z našich mozolů jim lepší život zkvétá, 
pro jich štěstí se nám žito metá! 

Nejde v žádném případě o hlubokou reflexivní lyriku nebo rozvíjení složité 

Myšlenky. Básník zpívá o těžkém každodenním životě na Českomoravské vysočině, které 
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se ne neprávem říkalo „Moravská Sibiř", o lidech, kteří tam žili a velmi tvrdě pracovali, 

aby vůbec z chudé půdy něco vydobyli. 

4.5.3. Příspěvky týkající se literatury 

Od počátku roku 1913 začala vycházet nová edice levných vydání českých i 

zahraničních děl pro mládež. Nazývala se Klasy a vycházela péčí nakladatelství Vzdělání 

lidu v Pardubicích. O této edici se můžeme dočíst v čísle 2 z 10. ledna, kde je uveřejněn 

článek o jejích hlavních cílech: „Chce jako Leichterova Žeň vybíratí z domácích i cizích 

literatur vhodnou pro mládež četbu a věnovati také péči úpravě typografické." Edice Klasy 

byla bohatě ilustrovaná - hned její první svazek, Gargantua Francoise Rabelaise, který 
ГЛ v 

vyšel v překladu V. K. Blahníka , byl ozdoben hojnými ilustracemi J. Šírala. 

Literatuře pro mládež se věnuje i příspěvek v čísle 13 z 28. března. V rubrice 

Různé zprávy se píše o dalším projektu - edici České mládeži', jde spíše o edici výchovnou. 

První svazek nabídl „soubor povídek s tendencí protialkoholickou od nejpřednějších čes. 

Průkopníků boje proti pijáctví". Vydávání děl v rámci této edice bylo jistě tendenční a 

účelové s cílem vychovávat, ne bavit a vzdělávat, ale i takových knih bylo třeba, neboť 

měly odradit mládež od různých nešvarů. 

Ani redakce HL nezůstávala pozadu za snahami rozšiřovat dobrou českou knihu 

niezi co nejširší okruh čtenářů. V čísle 11 z 14. března redakce zařadila do rubriky Různé 

zprávy upozornění na nový projekt HL, totiž Knihovničku Horáckých listů. Redaktor 

v úvodu článku píše: „S věděním přichází přemýšlení, s přemýšlením vážnost a síla lidu -

tato pravda vedla nás к tomu, že jsme se odhodlali vydávali Knihovničku HL, jejíž druhé 

číslo je právě rozesíláno." Tuto knihovničku se rozhodla redakce vydávat na obranu před 

brakovou literaturou, které se v té době tolik dařilo. Šlo však o podnik velmi náročný, často 

Provozovaný se ztrátou, jak sám redaktor říká, přesto však edice pokračovala a nacházela 

své čtenáře: „Vydavatel nemá zištného cíle a Knihovničku bude vydávat s velkou ztrátou, 

nepomohou-li mu čtenáři sami ji rozšiřovati. Rozšiřuje se na našem venkově i ve městech 

spousta tištěného brachu, který ceny nemá a který při zdánlivé láci je hodně drahý. 

50 Vojtěch Kristián Blahník (1888-1934) - knihovní úředník, autor především popularizačních prací o 
divadle a dramatu (např. Umění divadelní, Smysl a podstata divadelního 
umění, Světové dějiny divadla), autor jubilejních prací o J. K. Tylovi 
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V knihovničce vyjdou jen cenné spisky trvalého významu, jak ostatně již prvá dvě čísla 

dokazují, a čtenáři dostanou do rukou knížky, jež trvale jejich vědění obohatí'." Dále 

redakce vyzývá čtenáře HL, aby pomohli při rozšiřování těchto sešitů: „Prosíme všechny 

lidi dobré vůle, aby nás v tomto způsobu rozšiřování všeobecného vzdělání podporovali, 

zvláště tuto žádost posíláme na odbory N. J. a jiné spolky, v jejichž stanovách je činnost 

kulturní a vzdělávací. Pro odbory a spolky jako sběratele povolíme značnou slevu." Projekt 

Knihovničky HL se velmi dobře uchytil, o čemž svědčí zpráva uvedená v čísle 28 z 11. 

Července, převzatá z Besed času51. Píše se tu o knížce Česká reformace, která v edici HL 

vyšla. Besedy tuto knihu vřele doporučují: „V Knihovničce H. L. v N. M. vyšla brošurka 

prof Frant. Linharta Česká reformace, kterou doporučujeme čtenářům, nemajícím po ruce 

velikých knih o našem náb. vývoji." Knížka obsahovala kapitoly Podstata křesťanství, 

Úpadek církve, Předchůdcové Husovi, Jan Hus a další. 

V čísle 28 z 18. července je otištěn článek týkající se Bible kralické. Píše se tu o 

ní v souvislosti s jejím novým vydáním v Ottově nakladatelství. Na začátku příspěvku 

čteme slova Jana Amose Komenského, kterými tento klenot českého jazyka odkazuje 

Příštím generacím: „... odkazuji tobě za dědictví knihu boží, biblí svatou,kterouž synové 

moji z původních jazyků do češtiny s pilností uvedli Přijmiž to tedy za svůj vlastní 

klenot, vlasti milá a užívej toho к slávě boží a svému dobrému vzdělání." Bible kralická 

vystupuje opět do popředí v souvislosti s národnostním a jazykovým bojem: „Exulantské 

sbory udržely si po staletí hlavně Biblí Kralickou mateřský svůj jazyk a vědomí své národní 

Příslušnosti. Zavděčilo se tedy zajisté Ottovo nakladatelství všemu čtenářstvu českému 

vydavši právě ve svět. knihovně za neobyčejně levný peníz 60 hal. tuto knihu drahou každé 

čes. duši." Nové vydání Bible kralické bylo upraveno a opatřeno poznámkami. Bylo jistě 

velmi záslužné, že v levných edicích vycházely i takové skvosty české literatury a českého 

jazyka. 

Posledním příspěvkem, kterému se tu budeme věnovat, je upozornění na další 

projekt vydávání čítanek. Jde o tzv. Mírovou čítanku, která vznikla v reakci na balkánskou 

51 Besedy Času - beletristická příloha časopisu Čas (list věnovaný veřejným otázkám, založil jej Jan Herben; 
vycházel od r. 1886 do r. 1915; po převratu v r. 1920 byl obnoven za jiné reakce a vycházel 
až do r. 1923; přispíval do něj svými vědeckými příspěvky T. G. Masaryk, fejetony a 
polemiky do něj psal J. S. Machar) 
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válku. Měly v ní vycházet příspěvky českých i zahraničních autorů a měla vést к tomu, aby 

už žádné války nebyly. V příspěvku si můžeme přečíst: „Nynější války balkánské rozvířily 

otázku mírovou ve všech národech a stále širší a širší vrstvy lidu hlásí se ku praporu 

pacifickému, neboť přicházejí к poznání, že řádné a obligatorní mezinárodní smírčí soudy 

mohou nynější doby nedůstojným válkám zabrániti." Tuto čítanku vydávaly „přední české 

pacifistky a humanist ky" Pavla Moudrá52 a Jindřiška Wurmová53. 

4.5.4. Spolkový život, divadlo, umění 

V celém V. ročníku nenajdeme jedinou kritiku nebo recenzi divadelních her, 

které se v Novém Městě a okolí hrály. Téměř v každém čísle jsou sice otiskována 

upozornění na představení, která se měla konat, ale kromě toho, že je řečeno, o jaký typ 

hry jde, nenajdeme nic o hře samotné ani o jejím provedení (mohlo to být způsobeno 

odchodem dopisovatele, který se o takové kritiky staral). Neznamená to však, že by 

divadelní nadšení ochotníků, studentů i dětí opadlo. Hrála se opět dramata (např. Gazdina 

roba Gabriely Preissové, Na rodné hroudě Josefa Františka Karase54, V bludišti života J. E. 

Šlechty, Vina Jaroslava Hilberta55), veselohry (Přišla do rozumu Elišky Krásnohorské, 

Staré hříchy Josefa Štolby56) i hry se zpěvy (např. Chudý písničkář). 

52 Pavla Moudrá (provdaná Mrhová; 1861-1940) - překladatelka (z angličtiny, francouzštiny a němčiny), 
prozaička, publicistka; její vlastní tvorba se opírala o zážitky z dětství 
autorka povídek o ženině probuzení Rok dětství a jeho pokračování Do dívčích let, dramatu 
o mravní čistotě Lekníny, snažila se popularizovat indickou moudrost - Čtyři velká 
náboženství; 
překládala knihy pro mládež, povídky, romány, filosofická díla (např. Gandhi) 

53 J indř iška W u r m o v á (1863-1953) - členka Mezinárodní mírové rady v Ženevě, delegátka mírových 
sjezdů, autorka skic, povídek a spisů s mírovou tematikou 

54 Josef Frant išek Karas (1876-1931) - moravský lidový novinář, autor tendenční poesie a prostonárodních 
dramatických her; autor 20 historických románů (např. Do čtyř artikulů, Ke 
staroměstskému lešení, Valdštýnův tábor aj.) 

55 Jaroslav Hilbert (1871-1936) - novinář (působil jako divadelní referent ve Venkově, psal i fejetony -
soubor fejetonů Léto v Itálií), dramatik (autor dramat Vina, Pěst, Psanci, Druhý břeh, 
Prapor lidstva, Job\ tragédií Falkenštejn, Česká komedie, Kolumbus-, ale i veseloher 
Patria, Jejich štěstí a komedií Podzim doktora Marka, Irena, Třídič štěrku aj.) 
Vina - mladistvé drama o padlé, ale citově bohaté dívce, která umírá mužskou 
brutalitou s vědomím nesmazatelného hříchu 

56 Josef Štolba (1846-1930) - prozaik, dramatik, cestovatel; autor frašek, které významně zasáhly do vývoje 
realistického dramatu (líčí soudobou maloměstskou společnost): Vodní družstvo, Na letním 
bytě, Maloměstští diplomaté-, 
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V roce 1913 se pořádala i celá řada přednášek, z nichž se většina týkala 

válečného konfliktu na Balkáně (viz výše). O této problematice přijel přednášet i Rudolf 

Těsnohlídek57, válečný zpravodaj Lidových novin. Kromě válečných událostí se přednášky 

týkaly národnostní otázky (např. A. Bláha promluvil o úkolu českého národa, o 

K. Havlíčkovi Borovském, husitství a o Češích v souvislosti s Husovými oslavami roku 

1915), vědy (přednáška o lidském těle, o výživě rostlin) a politiky i sociální otázky 

(redaktor Srba přednášel o socialismu a sociální politice a rakousko uherské ústavě). 

V čísle 28 z 11. července najdeme zprávu o smrti Mikoláše Alše58: „Dne 10. t.m. 

došla smutná zpráva, že zemřel v Praze znamenitý čes. malíř Mikoláš Aleš po krátké 

nemoci. Čím byl nám Smetana v hudbě, tím byli Mánes a Aleš v malířství. Znamenité 

umění Alšovo proniklo do širých vrstev národa, Aleš však teprve v pozdních letech ze svého 

umění měl i to, co šatí a živí." V besídce v následujícím čísle pak najdeme úryvek z článku 

z Paedagogických Rozhledů s názvem Poznámky o Alšovi, kde se dočteme o jeho životě a 

cíle, co ovlivňovalo jeho malířský rozvoj a jak se jeho umění formovalo. 

4.5.5. Novinářství 

Ani v V. ročníku se HL nevyhnula cenzura a konfiskace článků. Často byl důvod 

zabavení článku zcela malicherný a závisel pouze na osobě cenzora. Mnohdy šlo 

o národnostní a státoprávní projevy ze strany české menšiny v monarchii. V čísle 34 z 22. 

srpna je otištěna redakční zpráva o takové konfiskaci: „Poslední číslo H.L. bylo 

zkonfiskováno pro úvodní článek Kořeny zla, z něhož propadlo tužce censorově 48 řádek, 

obsahujících kritiku militarismu a konstatování fakt úplně běžných a známých. Také 

většinou psal veselohry - Ach ta láska, Staré hříchy, Zlatá rybka, Zločin v horské boudě 
(některé byly i zfilmovány); 
autor cestopisů: Za oceánem, psal o Skandinávii a Nizozemí 

57 Rudolf Těsnohlídek (1882-1928) - novinář, prozaik, dramatik; redaktor Lidových novin (vynikal zvlášť 
v soudním zpravodajství); 
začínal jako dramatik (Nénie, 1902), později autor impresionistické povídkové prózy 
(knihy povídek Dva mezi ostatními, Květy v jíní, Paví oko) a žánrových obrázků 
z Brna a okolí (Poseidon, Kolonia Kutějsík) a zvířecího eposu Liška Bystrouška; 
v posledních letech se zaměřil na lyriku (sbírky Den, Rozbitý stůl) 

58 Mikoláš Aleš (1852-1913) - malíř, ilustrátor, kreslíř; nejvýznamnější představitel českého národně 
orientovaného malířství 2. poloviny 19. století, pokračovatel v díle Josefa Mánesa; 
jeho cyklus 14 lunet Vlast zdobí foyer Národního divadla v Praze; 
věnoval se knižní i časopisecké ilustraci (např. Paleček, Květy, Šotek, Světozor, 
Humoristické listy, Zlatá Praha) 
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zmínka o absolutismu v Čechách v konfiskovaném odstavci obsažená byla zabavena." 

Takovými zásahy Horácké listy velmi trpěly, konfiskované číslo se muselo velmi rychle 

opravit, vysázet, znovu tisknout a dostat se ke svým čtenářům, nejlépe tak, aby nic 

nepoznali. Horácké listy však informovaly čtenáře i o takových zásazích: „Bylo vypraveno 

ihned opravené vydání, které čtenáři dostali jako obvykle do rukou." Když se redakci 

nepodařilo sehnat za zabavený článek náhradu, nechali místo prázdné. 

Dále v listu následují upozornění na starší i nově vycházející časopisy a noviny a 

jejich obsah - např. kalendář Osvěta, revue Naše doba, časopis Hus. Opět je zařazena 

zpráva o stavu časopisectví v Rakousku, ve které se píše o tom, kolik novin a časopisů 

vycházelo v rámci Rakouska-Uherska (v roce 1911 vycházelo 1141 českých tisků). 

4.6. Ročník VI. 1914 

Rok 1914, respektive jeho druhá polovina, byl poznamenán vypuknutím 

světového konfliktu, což se velmi silně odráží i v Horáckých Listech. Jejich redaktorem 

zůstává Ferdinand Srba a také v jejich vydávání se zpočátku nic nemění - vycházely každý 

pátek s čtrnáctidenní přílohou Hospodářský věstník. V tomto ročníku vycházela i nová 

rubrika - Zajímavé čtení - která se však ani v jednom čísle nedochovala. 

Až do čísla 31 z 31. července (28. července byla vyhlášena válka) najdeme v listu 

obvyklé rubriky se zprávami o dění především v Českých zemích, příspěvky z regionů a 

z literárního a kulturního dění. Zprávy ze zahraničí nabývají na rozsahu po sarajevském 

atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda 28. června 1914, kdy je do HL dokonce 

zařazena nová rubrika Po sarajevské tragedii (poprvé se objevuje v čísle 28 z 10. 

července). Od čísla 31 mizí všechny obvyklé rubriky kromě Různých zpráv a Besídky a 

nastupují rubriky nové týkající se výhradně války: Válka, Z bojišť, Přehled posledních 

událostí, Následky války, HL také poprvé od svého založení soustavněji přebírají zprávy i 

ze světového tisku. Pravidelně jsou otiskovány seznamy mrtvých a raněných krajanů, 

výzvy к občanům, aby pomohli vojákům na frontě i rodinám, které přišly o živitele. Tento 

trend se pak udržuje ve všech válečných ročnících. 
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4.6.1. Besídka 

Až do 31. čísla najdeme v listu obvyklé Besídky - obsahující fejetony, ukázky z 

děl českých i zahraničních autorů, povídky s různou tematikou, životopisy umělců, 

ohlédnutí za pořádanými kulturními akcemi, výňatky z kronik atd. Pak se besídky 

odmlčely, a když se do listu vrátily (poprvé od začátku války až v čísle 46 z 13. listopadu), 

zaobíraly se jenom válkou - v čísle 46 najdeme úvahy Nepřátelé Německa a Válka a 

veřejné mínění, v čísle následujícím Bílá hora a dnešek, která měla dodat odvahy (když se 

český národ vzpamatoval po třicetileté válce, dle autora přežije i tentokrát), dále články 

Duše ruského vojáka, Odvážní Slováci, Návštěva na řádové lodi aj. 

V Besídce v čísle 12 z 20. března je otištěna Macharova satira Vatikán z jeho 

prózy Řím59. Próza vznikla na základě Macharových zkušeností z cesty za antikou, na které 

však spíše než krásy antické Itálie nachází všude úpadek a klam. Satira začíná popisem 

Vatikánu, skvostu sakrálního stavitelství: „Spousta pochmurných budov. Není v nich slohu, 

není v nich souvislosti. Jakoby byl býval zedník, jenž je stavěl, i architektem jejich. Vtíná se 

jedna do druhé a proráží jí bok a jiná zdvihá se nad ně, jakoby se chtěla přes ně převalili" 

O papežském paláci se také nevyjadřuje nikterak lichotivě, nazývá jej „kvartýrem", a stejně 

nevybíravě mluví o jeho obyvateli: „A má to dvacet dvorů, tisíc sálů, kaplí, pokojů a 

několik tisíc komor, síní, chodeb, schodišť a míst, jež к takovému kvartýru patří. A v tomto 

behemotu žije stařec v bílém rouše, volený doživotně vnuknutím sv. Ducha jinými starci, 

Eminencemi, nosícími červené hávy, jemuž se říká »Nejsvětější Otče«, a píše-li se o něm, je 

praedikát jeho »Jeho svatost« - pánu Ježíši se říkalo »rabbi«, apoštolům Petře, Pavle, 

Jakube." Machar tu velmi ostře napadá přetvářku církve, která staví na odiv lidskou moc a 

slávu a velmi se odchyluje od prvotního křesťanského principu, kterému by měla sloužit. 

V tom spatřuje Machar největší pokrytectví a nevybíravě je kritizuje. Ježíš byl nazýván 

prostě jen učitelem, na apoštoly volali jejich křestními jmény, a ti, kteří by jim měli sloužit 

a život zasvětit následování jejich příkladu, si nechají říkat „Svatosti". Měli by žít 

59 J . S. Machar: Řím (1907) - sbírka próz, která vznikla po Macharově návštěvě Říma; 
v kapitole Věnování Machar píše: „Poněvadž mi žádná kniha nedovedla dosud říci, co 
je to ,Řím \ pokusil jsem se napsat šiji. Byl jsem tam za Antikou a našel nádherné bílé 
kosti její a viděl velkolepý hrob její. A na hrobě tom viděl jsem ležet v umírání 
schátralého a vyvanutého vraha jiného." 
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v chudobě a odříkání, a přitom všude staví na odiv blýskavou nádheru zlata a obrovské 

stavby, které jen prohlubují jejich moc. 

Velmi ostrým tónem tu Machar kritizuje katolickou církev a vše, co představuje. 

Je až s podivem, co všechno si v tehdejší době dovolil. Píše, o co všechno církev připravila 

svět, co všechno napáchala: Jť myslí fantasie lidská sebe hroznější věc - vše bylo tady, 

vyšlo odtud. Vezměte do ruky katechismy a najděte si tam kategorie hříchu - jediného není, 

jenž by se nedalo doložit z dějin papežů. A ne jednou - stokrát. ... Ve středověku? Zásluhy 

papežů? Mniši v klášteřích pěstovali trochu té vědy, hřáli své studené duše na slunečním 

světle římských klassiků a malovali iniciály do breviářů a modlitebních knih, pravda. Byla 

to žebrácká náhrada za velkou kulturu antickou, zničenou křesťanstvím - ale ani ta nebyla 

dílem papežů." Kláštery byly ve středověku centry vzdělanosti, nebýt mnichů, kteří strávili 

hodiny nad opisováním knih, asi by se pro nás nezachovala díla světového významu. 

Myslím si však, že Machar ani tak neměl v úmyslu kritizovat řádové mnichy, vadil mu spíš 

odklon církve od Bible a hlavních zásad křesťanství. 

4.6.2. Příspěvky týkající se literatury 

I další příspěvky v 6. ročníku se věnují Josefu Svatopluku Macharovi, 

v souvislosti s jeho 50. narozeninami - v čísle 11 z 13. března je uveřejněn Macharův 

vzkaz Moravě, v čísle následujícím upozornění na oslavu jeho 50. narozenin v Novém 

Městě, dále v čísle 18 z 1. května děkuje Machar za projevená přání к narozeninám a 

konečně v čísle 22 z 29. května najdeme krátkou zprávu týkající se rozšířenosti 

spisovatelova díla, které bylo stále oblíbenější: Jméno a názory Macharovy razí si 

konečně cestu na náš venkov. Dík obětavým jednotlivcům, kteří seznamují náš lid se 

zdravým myšlenkami Macharovými. Rosteme v poměrech hmotných, nechť přibývá nám 

také na bohatství duševním." Josef Svatopluk Machar byl značně oblíben nejen na 

Vysočině a bylo mu věnováno mnoho prostoru. 

Druhou nejoblíbenější osobností HL byl Mistr Jan Hus. V tomto ročníku HL 

najdeme hned několik příspěvků, které se mu věnují. V čísle 25 je uveřejněn článek o 

Husovi jako tvůrci české lidové duchovní písně, který je založen na pracích Zdeňka 
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Nejedlého60, zejména na jeho Dějinách předhusitského zpěvu v Čechách, Počátcích 

husitského zpěvu a Dějinách husitského zpěvu za válek husitských. Hus se nám zde 

neukazuje jen jako duchovní vůdce a tvůrce českého diakritického pravopisu, ale 

především jako umělec, který chápal moc hudby, a proto se ji snažil dostat i do liturgie. 

Nejedlý zjistil, že to byl právě Jan Hus, u něhož musíme hledat počátky a původ české 

lidové duchovní písně: „Veliký vůdce národa znal jako nikdo jiný duševní potřeby svého 

lidu i jeho lásku к uměleckému projevování zbožnosti, uvědomil si také nesmírnou 

výchovnou i propagační sílu zpěvu obce a zařadil jej mezi prostředky, jimiž chtěl svůj lid 

vésti к mravní obrodě i vytrvání při poznané pravdě. Hus je vskutku nejen ideovým, ale 

také praktickým tvůrcem duchovní písně českého lidu, jakožto součástky své hlouběji 

pojímané liturgie a východiskem celého dalšího vývoje této písně." 

Nejedlý dále píše, že před Husem nelze mluvit o lidové liturgické písni, při 

bohoslužbách se normálně nezpívalo, několik málo písní, které již v té době existovaly 

(Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Buoh všemohoucí a Jezu Kriste, ščedrý kněže) se 

mohly zpívat pouze při zvláštních příležitostech, jako byly státní slavnosti, průvod na 

Vzkříšení a při procesích o Božím těle. Problémem zřejmě bylo, že tyto písně byly 

v češtině, tedy jazyku lidovém a nikoli liturgickém, kterým byla tehdy latina. Jan Hus však 

nepsal jenom texty písní, jak se podle Nejedlého můžeme přesvědčit v Jistebnickém 

kancionálu; složil například nápěv к písni Návštěv nás, Kriste žádúcí. 

V závěru příspěvku se píše: „Duchovní písně té doby, Husovy i ostatní stojí po 

stránce textové i nápěvové na výši tehdejšího umění hudebně zejména souvisejí s nejlepšími 

vymoženostmi současné hudby umělé a slynou podnes neobyčejnou dokonalostí, krásou 

formální i hlubokou výrazností, že nelze si představit i lepších písní pro zpěv lidu v kostele." 

4.6.3. Spolkový život, divadlo, umění 

Pro spolkový život i umění znamenala válečná doba téměř úplné odmlčení. 

Jeviště divadel osiřela, spolky se soustředily na sběr materiálu pro vojáky a umění muselo 

60 Zdeněk Nejedlý (1878-1962) - hudební kritik, žák Hostinského a Fibicha; univerzitní učitel, usiloval o to, 
aby i nás vznikla hudební kritika estetická a historická, ustavil u nás smetanovskou 
tradici; autor prací aktuálně polemických, zakladatel orgánu hudební kritiky Smetana, 
zakladatel hudební knihovny tohoto časopisu 
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jít stranou. V tomto ročníku opět postrádáme kritiky a recenze divadelních her, najdeme tu 

pouze upozornění na konaná divadelní představení. Je zajímavé, že nejvíce divadelních her 

se toho roku sehrálo v pondělí velikonoční. Hrála se Kotzebuova hra Zmatek nad zmatek, 

Štolbova Závěť, Naši furianti Ladislava Stroupežnického, veselohra Josefa Skružného61 

Zabeč a navíc se v Novém Městě konal pod záštitou Sokola humoristický večírek, v jehož 

programu se objevily veselohry Námluvy Antona Pavloviče Čechova a Žárlivci od 

Ladislava Nováka62, dále potom i humorné výstupy a zpěvy. I v roce 1914 se opakovaly 

některé oblíbené hry - Kvapilova Oblaka, Stroupežického Naši furianti, Štolbovy Staré 

hříchy, Hillbertova Vina a další. 

4.7. Vliv války v Horáckých listech 

Od počátku války se velmi výrazně změnila náplň i skladba Horáckých listů. 

Jednotlivá čísla byla postupně omezena na pouhé 4 strany namísto původních 8-12, i když 

později se redakce několikrát pokusila vydání opět rozšířit. List se čím dál více věnoval 

výlučně válce a přinášel zpravodajství z front a články zaměřené na komentáře válečného 

dění a prognóz do budoucna. Poprvé se s válkou setkáme v čísle 27 z 3. července 1914. 

Hned v úvodníku jsou otištěny články Sarajevská tragedie, Poměry na jihu a Následník 

trůnu a rubrika Místní a různé zprávy přinesla oznámení pohřbu následníka trůnu. Od 

tohoto čísla se pak dostávalo vypuknuvšímu světovému konfliktu čím dál více pozornosti a 

prostoru. Od čísla 31 z 31. července 1914, které je celé věnováno vypovězení války, se 

mění i složení listu. Z obvyklých rubrik zůstaly zpočátku zachovány pouze Různé zprávy, 

namísto ostatních běžných rubrik nastoupily oddíly Válka, Z bojišť, Přehled posledních 

událostí, Maximální ceny a Následky války. Jejich pořadí se v jednotlivých číslech mění a 

61 Josef Skružný (1871-1948) - humoristický spisovatel, autor veseloher; ve všech jeho hrách se vyskytují 
rámcové figurky Venouška Dolejše a Venouše Huftáčka (knihy Z mého notesu, Tajemství 
tety Klotildy, Ve šlépějích Sherloka Holmese, Bitva и Košťálová aj.); autor knih 
s humoristickým obsahem (Ženy a ženušky, Menažerie, Denník Kačenky Strnadové, 
Milenci a milenky, Zlodějské humoresky, Milenky starého kriminálníka aj.); 
napsal kolem 30 divadelních her a 20 aktovek, scén a deklamačních výstupů (Žabec, To 
byla noc, Ferdinand spí, Láska si nedá poroučet, Falešná kočička, Kometa Hanzelíkova 
aj.); velká část románů a divadelních her byla zfilmována 

62 Ladislav Novák (1872-1946) - dramatik a libretista, politik, národohospodář, poslanec Národního 
shromáždění za Československou národní demokracii; autor řady divadelních her a 
libret (například к baletům Oskara Nedbala) 



II. Novinářství na Horáčku strana 84 

většinou ani nejsou zastoupeny všechny. Postupně se však vrací i obvyklé rubriky 

v souvislosti s tím, že konflikt se vlekl déle, než kdokoli předpokládal, a pomalu se vracel 

život i do oblastí, kterým počátek konfliktu vzal dech. 

V rubrice Místní a různé zprávy se ve válečných ročnících Horáckých listů moc 

nezměnilo (přinášela obvyklé zprávy z regionu), válka se však promítala i tam. Hned 

od prvního válečného čísla se v této rubrice objevují zprávy o zákazech, předražování 

zboží, zvyšování cen potravin, povolávání záložníků, jsou otiskovány seznamy raněných a 

padlých a nezřídka také žádosti o pomoc při hledání nezvěstných, se kterými se na redakci 

Horáckých listů obraceli rodinní příslušníci vojáků aj. Později se rubrika vrací к obvyklým 

upozorněním. 

Válka se snad nejvíce projevila v kulturním životě. Utichl ruch různých spolků, 

ať už divadelních nebo vzdělávacích, a nově vycházející knihy již nebyly tak důležité. 

Namísto nich nastupují různá pojednání, jak se chovat ve válce, na co si dávat pozor a jak 

vyjít s málem. Besídky, pokud se vůbec v listu objevily, přinášely dopisy vojáků a fronty, 

mikropovídky z války a popisy válečných chorob a nebezpečí. 

Horácké listy se snažily i v dobách války přinášet svým čtenářům přinášet 

nejaktuálnější informace z domova i ciziny a snažily se jim pomáhat i jinak. Dodával 

odvahy, pomáhaly hledat ztracené vojáky a nabízely praktické rady, jak se vyhnout 

nepříjemnostem a jak válku přežít ve zdraví. List byl dokonce zasílán na bojiště vojákům a 

do polních nemocnic, a nezřídka se proto i v dalších ročnících objevily výzvy 

к předplácení HL pro rodinné příslušníky a přátele v poli. 



III. Závěr strana 85 

III. Závěr 

V této práci jsme sledovali vývoj žurnalistiky v Českých zemích a vývoj 

regionálního novinářství na Horáčku. Prošli jsme deseti ročníky Ozvěny z Ochoze a deseti 

ročníky Horáckých listů. I když se oba ročníky značně liší co do obsahu i celkového tónu, 

ukazují vývoj české žurnalistiky na přelomu 19. a 20. století. Snažila jsem se na obou 

časopisech ilustrovat vývoj české literatury jak v nich byl podáván. 

Ozvěna z Ochoze není z tohoto hlediska příliš informativní, protože přináší pouze 

ukázky humoristické tvorby novoměstských redaktorů a přispěvovatelů, kteří se kolem ní 

sdružovali. Jejím úkolem bylo především bavit, ne informovat a poučovat. Vycházela totiž 

jen jednou do roka a s mnohými přestávkami. 

Mnohé o vývoji české národní literatury však prozradily Horácké listy, týdeník, 

který se literatuře věnoval poměrně hodně. V každém čísle jsme se mohli setkat 

s příspěvky věnovanými literárnímu, divadelnímu a kulturnímu dění všeobecně. Většinou 

se jednalo o upozornění na nově vycházející díla osobností české literatury, jak krásné tak 

odborné, a jejich recenze. Horácké listy se snažily soustavně vzdělávat své čtenáře v této 

oblasti a přinášely i ukázky z děl soudobých i starších českých autorů. Ze starších českých 

spisovatelů bylo nejvíce místa věnováno Janu Husovi (Novoměstsko vždy bylo převážně 

evangelické) a Janu Amosů Komenskému, zejména v souvislosti boje o národ, za pravdu a 

za svobodu. Z novějších autorů to byli zejména Josef Svatopluk Machar, Jan Neruda a 

Václav Beneš Třebízský. Dozvěděli jsme se mnohé o snahách přibližovat dobrou českou 

knihu čtenářům, o levných edicích a sebraných spisech a o dalších projektech přinášejících 

výběry z děl významných spisovatelů v rámci levných knihovniček; jednu z nich přinesly i 

samotné Horácké listy. V listu se však setkáme i s biografickými údaji, Horácké listy 

přinášely životopisy slavných osobností českého kulturního života. Tyto články však 

nebyly tak časté. Většinou byly otiskovány v souvislosti s úmrtím nebo výročím narození 

či smrti takové osobnosti. Životopisná data pak bývala obvykle doplňována soupisem 

jejich nejdůležitějších děl. 

Mnoho místa je v H L věnováno i regionálnímu ochotnickému divadlu a 

spolkovému životu. List přinášel upozornění na konaná divadelní představení a jejich 
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kritiky, které se však spíše zaměřovaly na provedení hry než na hry samotné. Hrála se 

představení jak českých tak zahraničních dramatiků, ale česká výrazně převládala. Dále 

upozorňoval na konané osvětově vzdělávací přednášky a v mnoha případech přinášel jejich 

shrnutí. Ukázalo se, že nejen v Praze a dalších centrech českých vlasteneckých snad se 

projevovala touha po samostatném českém státě a českém jazyku postaveném na roveň 

němčině. 

V oddílech věnovaných žurnalistice jsme se zejména setkávali s upozorněními na 

nově vycházející noviny a časopisy a jejich obsah, ale také se soupisy českého a 

slovenského novinářství v kontextu s novinářstvím světovým. Dále jsme se mohli 

přesvědčit, jak důležitá je pro list postava jeho redaktora, který určuje nejen skladbu rubrik, 

ale určuje i celkový tón zpravodajství, které list přinášel. V neposlední řadě jsme se pak 

dozvěděli, jaký vliv na tisk mělo vypuknutí světového konfliktu a později založení 

samostatného státu. 

Snad nejtěžším bodem této práce bylo vybírání článků z obou listů. Vždy jsem se 

snažila vybírat takové ukázky, které měly širší platnost a přesahovaly hranice regionu a 

ukazovaly všeobecný vývoj pohledu na literární dění v celé zemi. Dále to byl nedostatek 

sekundární literatury věnující se problematice vývoje novinářství v Českých zemích a 

Poskytujících pohled na celkový vývoj od počátků podnes. Přesto mi práce přinesla nový 

Pohled na literární vývoj, ukázala, jak se na známá díla českých literátů dívali tenkrát a jak 

se s dobou mění pohled na soudobou i starší literaturu. Zároveň jsem se dozvěděla o 

mnohých postavách české literatury a žurnalistiky, které nejsou zařazovány do obvyklých 

učebnic literatury, přesto však ve své době významně ovlivňovaly kulturní dění. 
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Velkum pozdraviensem 
Krális Sylvestri nocis de majestáto in dobám blaznivensem puncto pri-

mo járo de uctoris et ergebeno Ivrálo cle 

MDCCCLXXXIX. 

Vellcam salutem poživátis slaviensie obrovitorům, my na tebe sa-
kulentcm prosbos donášet, abys veselosti« et komedias až do svitanis 
neunaveniter dátus nobis a pro přímo lahodnas muzikas et všechno roz-
•veselitis, až do střevičkorum, juchťákum et punčochienses dovirkateS 
nadělantes a komediantos spocentas do u navárum padá tum olitíbus,, 
takis pro sekundo in vínům dobrům a pívum Sumovaná et sklenicis 
utikans. 

E t pokrmas primae kvalitatis olmt.no šmakenses a co hlavátum 
est kaponám et zajícům s kyselou omačkiense, pečínkám vepřensem et 
teletiensem, koroptikum, srncům od pitlako Svratkensi et dušeniense 
masům kastrolo et talířo obrovato nám dátis lacinos pro tercio šestáč-
kes de kapsibus vyklopens a napapat tuzio moco. 

Tuto sylvestrim uocem hodně dlouliatans et natahovans usque ad 
ránům bylium et kočkas opicesgue in Матшп vstoupanes a tamo bru-
čentes jako vosorum hnízdům magnum et nohy bolentes. Bona mítis 
malou rybkas rusum kořeniensis in huba pála žaloudkům vyškrabantes 
et n a to celus denis chrupansis a vyspantes dobro zdravissimo m á j o v 
na všechnis blahus zpominans. 

L a meus krajano přejíš tuo Králo Sylvestri nocis živiensis in 
ctibus znamenatátis 

Králus MDCCCLXXXIX. 
• Punktum. 

Báseň. 

Zvonky Gornevillské. 

^ T i n k i l i n k y — cinkiliuky, cinkilinky, cinkili 
cinkilinky — cinkilinky — cinkili, 
cinkilinky, cinkilinky — cinkilinky, cinkili, 
cinkilinky, cinkilinky, cinkili, 
cinkilinky,' cinkilinky, cinkilinky, cinkili, 
cinkilinky, cinkilinky, cinkili, 
cinkilinky, cinkilinky, cinkilinky, cinkili. 

2. 

Bimbambnm, bímbambum, bimbambum 
bim - bam - bum - bim - bam - bum 
bim - bam - bum - bim - bam - bum 
bim - bam - bum - bim - bam - bum 
bim - bam - bum - bim - bam - bum 
bim - bam - bum - bim - bam - bum 
bim - bam - bum - cinkilink, bim. 

Píseň míru. 

<S§fhtě složit ňákou básničku 
té dnešní ku slavnosti, 
j á mysliin' že lze nejlip tecf 
u nás pě t o svornosti. 

Co nikdy dřív nebývalo, 
to tecf se virklich stalo, 
u nás j e míru forota 
a mrzutosti málo. 
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opět přišoll 
Vátn to pán, 

žertem, vtipem 
oil uvítán! 

y-.ťj 
К veršíkům já neumělým 
Pegasa jsem osedlal, — 
bych Vám něco žertovného 
z Novoměstská zazpíval. 

Novoměstská Sylvestryada 

Nemyslete, že Vám budu 
vypravovat o volbách, 
agitacích, resolucich — 
z toho já mám dneska strach. 

Povídal již starý Goethe 
Němcům jednou před lety : 
politickou piseň pěti, 
není věcí poety. 

Na tendenci, politiku 
není dneska žádný čas, 
ku legrací, žertu, vtipu 
ladí humor dues svůj hlas. 

V písničce své neumělé 
chci se trochu namahat, 
ukázat Vám, jak to bude 
jednou u nás vypadat. 

Co zde zbude, co zas přijde 
a co zase pomine, 
až se času kolo velké 
o sto roků pošine. 

Za. sto roků železnice 
naším krajem pojede — 
do světa si na »plzeňské« 
leckdo častěj' zajede. 

Železnice — to je šelma — 
novoty má v zápětí 
mnohý nápad, by( i nový 
dobrý přec — s ní přiletí. 

Železnice, železnice! 
Hoj, ty náš jsi ideál! 
až budeme miti tebe, 
pak to půjde s námi dál! 

Mnoho nám ty tady změníš, 
mnoho dobra přivezeš, 
a co tady k neprospěchu 
v dálku k čertu odvezeš. 

- • — • -

V Městě zařídí si I tódý 
potom ňákou továrnu, 
každá obec bude mít! 
aspoň jednu šlcrobárnu. 

Peněz bude u nás hojnost, 
každý churfas bude pán, 
»Krejcarový spolek« dnešní 
»Korunovým« bude zván. 

Nebudeme potom piti 
řečkovické, bysterské — 
každý šenkýř musí točit 
jenom same plzeňské. 

Klub bruslařů příští doby 
bez obtíží najde hned 
místo, kde by byla voda, 
jež by mohla zmrznout v led. 

Bruslařové budou jezdit 
v zimníku i kožiše 
t ik jak dneska, jak kdo umí, 
po nose i po břiše. 

»Mládenecký spolek« bude 
pouze z historie znám — 
pravnukové dnešních členů 
pospíší si k oddavkám. — 

Času změna stejně s Městem 
jak я venkovem naloží — 
jiný obraz bude skytat 
naše Žďárské pohoří. 

Na Rphyhtě bude státi 
větro.něrný apparat, 
akciová ledárna tam 
bude v letě pracovat. 

V Radňovicich budou miti 
opravenou zvonici, 
nebudou tam deponovat 
látky »vzácné vonící.« 

V Zubřím najde útočiště 
komediant, akrobat — 
nesmí předem vstupné vžiti, 
»by nemoh' »brha« brát. 

Nejlepší 
(Dle dišt 

W městě našem netřeba 
dneska svornost hlásat: 
svorné hovor náš se točí 
kolem pěkných prasat. 

Co má také hospodář 
na tom božím světě? 
Strasti jen a trampoty 
a to dření v letě! 

Za seje-] i kousek lnu, 
přijde o něj lehce, 
jak by to nesmělo být 
ono pršet nechce. 

Sotva žito položí, 
hnedka je tu liják: 
s hospodářstvím nazlobí 
člověk se — dovijak! 

Lepši než politika, 
Grégr nebo Mezník, 
je, když venku infátn počas 
a v dům přijde řezník. 

politika. 
»u Orlice, к) 

Po krvavé předehře 
dá se kapka vínka, 
o husté pak stará se 
sama pak už žínka. 

Inkognito ke štočku 
pěkně se zasedá, 
a z ovaru, co kdo chce, 
pěkně si vyhledá. 

Jen si vemte, vydaří 
li se. pěkná sorta, 
lepší kousek prasete, 
nežli kousek dorta. 

A fajn se soused n ipapá 
— 110 to dovijak! — 
vždyt se o úrodu starat 
nemusí teď nijak: 

Sníh je všade na střechách, 
obili jež kryjí ; 
po domě jsou kliky mastné: 
prasátka aí žijí! 

ir. 
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Novoměstský „Kde domov můj?" 

e domov můj, kde domov múj? 
Po ulicích jedna louže, 
v; zimě к zabiti to klouže, 
a ústy kde na dále 
staví krásné kanále. 
A to jest mé místo rodné: 
Nové Město domov múj! 

Kde domov můj, kde domov můj? 
V sobotu kde mela velká: 
sedlák žitem, máslem selka, 
pokrývá plochu veškerou 
a kupci div se neperou. 
A to jest mé místo rodné: 
Nové Město domov múj! 

Kde domov můj, kde domov můj? 
U Maršovic u Poliledce, 
ó jak se mi srdce řehee! 
září v kráse nádherný 
renaisanční pazderny! 
A to jest mé místo rodné: 
Nové Město domov můj ! 

Kde domov můj, kde domov můj? 
Železnice hučí hvízdá, 
plaší zvěř i ptáky z hnízda, 
hřmí z vesnice, к vesnici 
к důležité stanici: 
A to jest mé místo rodné: 
Nové Město domov můj! 

ir. 

crtft,\' S/4-
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Ukázky Novoměstské poesie. 

I . 

Písně milostné. 

JĚ$.udou stužkou zavázané 
balíčky dva úhledné 
do ohně jsem dneska hodil, 
právě bylo poledne. 

Listy mojich různých lásek, 
ráží, fial, sedmikrásek, 
všech těch, к nimž jsem kdykoli 
v lásce chodil do školy. 

Starostmi ted věším hlavu — 
proč? To hned vám povím: 
všecky lásky oheň ztrávil — 
jak si pomoct к novým? 

Melichar. 

2. 

Jřak dvé trnek očka máš 
a vlásky jako ze lnu, 
na mne-li se podíváš, 
vždy více к tobě přilnu. 

To srdce tvé je ze zlata, 
milé dražší je než klenot, 
když vidím Tě, jak na vrata 

, mně zavzní v srdci klepot. 
Kašpar. 

II. 
Kumštovná ballada s jedním rýmem. 

Ж Ф to jsou? Vše se jim kloní, 
všude na nich cetky zvoní, 
všecko svojí pýchou cloní. 

Panstvo dnes a chudák loni, 
jedou nyní čtyřmi koni, 
všecko na nich pižmem voní. 

Z cesty kdosi ženu honí. 
S děckem lká! Co jim jo do ní, 
sklárnám), že slzy roní? 

Jsou to velcí oni »Oni,« 
rým jim dává název »Sloni.« 

Fr. Kašpar. 

Píseň mládenců. 
Zpívá se j ako : 

»Jsem \ lleskyd \ krásné Moravy.« 

^ e s t modrých očí na světě 
a na člověka kouká, 

jest hezkých děvčat kvetoucích — 
jak kvítí plná louka. 

A barvou v divné směsici 
na lukách kviti hraje, 

tu pomněnka, tam sedmikrás 
div srdce neroztaje! 

Vsak mládenec si rady ví 
uprostřed těchto líkú . . . 

[: »tu nejkrasší si utrhe 
pro 'd í rku od knoflíku.« :] 

Jest černých oči na světě, 
jenž člověka jen šálí, 

jest krásných dívek tu i tam 
jak písní z blízka, z dáli. 

Ta píseň každá milostná 
tak do srdce se vkrádá, 

tu sladce zní — tu šepce zas 
jak věrně nás má ráda. 

Však mládenec je jako dub 
jejž vánek nepoláme . . . . 

[.' »skleničko ty pěnivá« 
my sobě zazpíváme. :] 

Jest hezkých oček 11a světě, 
jež hochům porozumí, 

jest hezkých divek všude dost 
a lístky psáti umí. 

Tak mnohdy sám i listonoš 
ku štěstí gratuluje, 

on mysli, že to od dívky 
a ruku — natahuje. 

Však mládenec je chytrý kos ! 
S nim hlavu si nelamte . . . . 

[: Dnes sto jich hodil do pece 
a samých »poste restante.« :] 

Lad. Brk. 
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Literatura a umění. 
Právě vyšel a rozesílá s e : 

KALENDÁŘ KLUBU NOVOMĚSTSKÝCH MLÁDENCŮ 
na rok 1894. 

S tímto zaj ímavým obsahem: 
Část kalendářová. Frant. Jokl. Jeho cesty a zásluhy o povznešeuí 

návštěvy cizinců. Podává Rud. Gabessam. (S podobiznou F . Jokla.) 
S bohem" mládeneckému klubu. Dvanáct elegii na rozloučenou. Zpívá 

Ferd . Berger. Přehled nejdůležitějšíeh politických událostí v minulém roce. 
Od T o m á š e Drd ly . Cyklus něžných znělek na' mou fajfku od Kar la Svo-
body. Výlet na Grafenštejn. Ze svých cest podávaj í Bedř. Gar tš ; k a F r t . 
S láma. S illustracemi J. Šíra. Návod к rationálnimu pečeni brambor. 
Z vlastních zkušeností sepsal Kare l Košťál. V kterých dneoh neradilo 
svatby strojiti. Na základě historických studií uvažuje Jos. Německý . 
Úkazy na nebi viděl Fr . Knob . Trhy na nevěsty. Sestavil Jos. Valíš. 

К novému roku vy jde nákladem F. Šaška a hodí se za d á r k y sp is -

PETRO VICE. . 
Na základě důkladných studií popisuje B. Šír, se skvostnými illu-

stracemi chvalne známého umělce M. Čejky. 
Kn iha obsahuje ze jména: Obšírný popis parního mlýna (s vvobr) 

PC,vod a výuk kaple v moderním slohu opravené r. iggj. (Starý a nový 
pohled.) v • У 

Popěvky od nás. 

J a r n í . 

m . nás krásu)' kraj — 
zrovna jako ráj: 
jindo slunce obtěžuje — 
n nás vítr 7. ledu duje — 
třebas prý už máj. — 
U uás pravý ráj ! 

Letní. 
U nás radost /.it — 
(říkal Černý žid): 
po (lešti so sméjem touzo — 
zde o bláto nikdy nouze; 
jenom boty míť •— 
pak zde radosť žíť! 

Podzimní. 
Kadosť uad radosť — 
brambor zase dost! 
Přisedneme blíže к peci, 
budení si jo vařiť, péci, 
u přijde-li host, 
dáme mu jich dost! 

Zimní. 
Kata — rata ta — 
křičí prasata! 
Zeli voní po světnici 
já mátn v ruce jitrnici; — 
rata — rfttatn -
zlatá prasata! 

Novoměstské dláždění. *) 
^l í -o dláždění Novoměstské 

lepší j e s t než velkoměstské: 
zelené, měkounké, 
pro nohy hebounké 
tuze hezké! 

Jiná velká, malá města 
ze špatného maj í těs ta 
v ulicích chodníky: 
otlačí kotníky — 
zlá to ces ta! 

Známo jesti po všem světě, 
co kuřích ok lidstvo hněte 
z tvrdého dláždění : 
и nás potěšení 
v botách kvete! 

Radím jako Novoměšťák: 
jelikož к nám cizí měšťák 
přijde j ak do vaty: 
ať za to zaplatí 
nový šes ták! 

*) Zpívá SO jako: „Jede Iíača najel i tě ." 
Skladatel. 
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===== Spolky. = 
Legenda. 

Dle Vrchlického .Tváře Jidášovy* bez svolení 
autorova. 

Kam pohlédneš, tam spolek. Stojí v řadě, 
ach, v řadě dlouhé, která nemá konce. 
Ty jedny schlíple jako po parádě, 
zas druhé hrdě — vůkol reklam zvonce, 
ty v šerých zákoutích se skromně kryjí, 
zas ony v oči pestrou barvou bijí, 
těch pyšné heslo v plném majestátu 
zní к blahu obce a ve prospěch státu, 
ty lidový jen význam prostě mají 
neb v zábavu či ve sport zabíhají, 
ten právč z kukly jako motýl vstává, 
zas jiný třepe se a — doklepává. 
Jsou všecky pěkný, čistě ušlechtilé, 
na prapory si píší velké cíle, 
sem myšlenka se každá časem snesla ; 
hned lapli ji a skryli v papírová hesla. 
A všechny shodují se v jedné touze, 
jak probít Čas, jenž vleče se tak dlouze. — 
Chtěl psáti o tom verš můj kulhající, 
leč všecko dá se krátce takto říci : 
Muž mladý přišel. Našel byt si čile, 
frak oblékl a rukavice bílé. 
Galoše nechá vždy u dveří státi, 
na něž se chystá slušně zaklepati. 
Vždyf znáte to — on poklonu svou složí, 
stůl mládenců pak skromně porozmnoží. 
Leč sotva pozná, со а kde as leží, 
hoj, už tu za ním »jáhen« spolků běží: 
To, pane, spolek »x« vás slušně žádá, 
jste členem, vizte! Příspěvek sc skládá, 
kdy pánu libo — račte napsat jméno — 
mé díky vřelé — jc »to zhotoveno« 1 — 

A zejtra »y«, »z« atd. — 
má jinoch péro v ruce. neustále 
а píše, píše — »jáhen« pokoj nedá . . . 
máť archů, kolik písmen abeceda. — — 
A pointa té stkvčlé mojí básně — ? 
Jen račte počkat, vyzní tuze krásně, 
i obrázek к ní malovat jsme dali — — 
Když jednou ráno v městě lidé vstali, 
hlas jeden letěl: Mládec zoufal sobě, 
již někde hyne v této asi době, 
na stole nechal lístek a své jméno 
a hrozná s lova: »Světe, .zhotoveno*!« — 
Leč to jc klep ! Ncschlndlo jeho líce, 
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S lovutn í pane r e d a c h t o r ! 

To se asi divíte že varn píše Honza Masu. Inu nepsal bich, dít sem tuze 
spustí a egzeštence, ale tak se mně přenáramně zastesklo po mích krajanech a 
tak sem si chtěl kapku ulevit. Mam ^přet placino na Vozjenu novoměskou, 
kerou mi pan Šašek láskavS semku na Spimberk posila a tam sem pemerkoval! 
že držíte letos svatilw Silvestra jak sepatrí a že tam vinde po '/„ noci legrační 
caj tung menem „Vozjena zvochozl", keri biva moc špasovni a tuze pro zasmáni. 

Jabich taki pro špas dusu dal, ačkolif uš mně ti spasí moc koštovali! 
Tak sem se chopil hnetka ingóustu a pišu pro svi rodáci, kéri mně pokaždi 
dobrim bejvanlm vobmislili diš sem tam někdi na náfčěvu přišel a taki mně 
tenhle bit šiasně povinašli, abich se jim nějak vejřevne revančoval za tu lásku a 
dobrou vulu nepse mně tadi^ tuze dobře sídli, mam novi zvrški a stinki mně 
taki nekoušou ani ina drůbeř a stratit se mně taki nic nemůže dis mam tak 
dobrou lajbvoehu. Tak bich ich prosil pane redachtor abi mi tadi náki plac vykázali. 

Milí krájani! Tak semne třase celej hercpajtl radostním 
roščilenim diš pro vas pišu. Necitim se dost fpeře honěni abich 
svim slovům jaksepatří prujéf dal. Diš sembil uvas naposledi 
tak mně rodná vobec tuze překvapila a potěšila. Tak sem hnetka 
poznal, že jako dete zdúchem času, že ste takříkajíce pokročilejší. 
Povidal sem si, že je to dobře diš se zavadi civilizaci jen mně bilo 
líto žesem ktej kultuře dosud ruki nepučil a tak vas teťka cheu 
aspoň vejřevně zato pochválit a eši bude možni taki semtam po-
radit, ačkolif to trvám nebude potřeba a doví ešibiste vo mou 
radu stali. 

Obzlášče potrefně ste dbali vo knihovnu, fšecka čest, má 
túze krásni místo vzdušni a fšadi přístupni a napiš má taki na 
pěknim místě tobisi mněli cizinci dobře pemerkovat a vzít si ztoho 
mustr. Inu u nás se nápodobní věci nešetří ať to koštuje co koš-
tuje. Ja řikam diš něco ma bejt_ ať je to kloudni, no néř Ataki 
se un as túze čte a spolki všecki úžasně se zmáhají a pracuje se 
pilně »na naroda roli dědičné třebas sou cesti rozličné« jak povidá 
slavni Havlíček Boromejski. Osvětu taki u nás rošiřůje jak na vlastni 
yoči vidim ozvjena znovoměska kerišto cajtung je inak dobři dibi 
nebyl tolik radigalni. Parki sou unas taki fpořátku neptám slepice 
nehrabou (je l i a t 0 pokuta) a psi tam taki neplečhí nedělají. 
Taki unas pochopili sekesni sloch jak sem konštantoval na 
ratchouzi a nafaře. Ti vošklivi stari mřiže sdělali dolu, abi to 
vzevření nehízdilo a facadi vopravili na hešči barvu a jednoduchi 
tvar. Ja dicky říkám jednoduchost je holt pěkná věc. Jabich taki 
radil, eši to ešóe žádni pan radni nenavrch, abi ta škareda věš na 
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Ozvěna z Ochoze. 5 

ratchouzí se schodila abi ten vilepčenej zevnějšek vie povistoup a 
ti stárl mříže bíse mohli prodat do stariho železí a vitěškem při-
lepšit vandrakom ve špitále. 

• Jedno ťšak jen co je pravda sem jinde neviděl, ačkolif sem 
uš hodně svjeta provaudroval, níbrž to, že v inich Vosaclach sousedi 
fšecko vosobě vi kolik kerej ma dluhu, porna к obědu jak to 
vypada uiíej vrodině co zde Špatniho udělal (vo tom dobřím nevi). 
To unas nejňi. Misiím, že to ale nejňi dobři takova ikňorance dis 
se tuze ibrtrajbuje. 

Přece ale mate jednu velkou skvrnu. Ta vaše inládeř z tich 
visokích technik, jak sem slišel nic ueštudíruje a státnice pri 
neskladaji níbrž prejto sou kluci nevěrecki a dělají prej jako ne-
uvázáni a ubližujou hodnim usedlikom. Toje mlada enteligence, 
jabiclr se stiděl. Enu tak je to holt sevšim na svjetě a gde sou 
dlouhi vlasi tam je kratki rozum a i to boží sluníčko ша sví škvrni. 

Misiím, že sem nezapoměl nanic, co bi chválí zasloužilo a tak 
trvám, že sem se vam aspoň kapku vot sloužil za ti starosti, coste 
vo mou personu dicki mněli. Ja sem tefka chvalapánubohu dost 
zdraf a mam se tulí dobře zuctou 

Honza Masu. 

Šťasni a veselí novi rok. Špimberk, 31. prosince 1903. 

(Dopis tento došel právu před uzavírkou Jistu, pročež už nezbylo času na 
opravení pravopisných chyb. Redakce,) 
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1904. 

2 fáaej&vocc, 
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O Z V Ě N A = 

= = = = = 2 O C H O Z E . 
ROČNÍK SE NEVÍ. ČÍSLO T A K Y NE. 

= 1 9 0 4 . Z Z Z I - Z Z Z 

O B S A H : -

OBÁLKOVÁ KRESBA OD J. ŠTURSY. 

FINIS OD J. ŠÍRA. 

VIGNETTY OD J. SÍRA, ST. VYSPIANSKIHO, LAMANA, 
BOHUSLAVA л LAÜNAYK. 

NA VŠEM OSTATNÍM MOŘILI SE U, V, X, Y л Z 
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Upřímné nabídnutí к sňatku, 
Mu/, v nej krásnějš ích letech, úplně 
samostatný, vo jenské povinnos t i 
i landsturmu prostý, h ledá touto 

obyčejnou cestou 

NEVĚSTU, 
která by ho živila. — N a krásu se 
neh led í , němá by xnu byla ne j mi-
lejší . maj i te lky pivováru neb ho-

stince mají přednost ' . 
Nab ídky p ř i j ímá adminis t race to-

hoto listu. 

еявяеаегвв 
(Pro ve lký nával opožděno). 

Mladý muž slušného zevnějšku 
nabízí své služby I'. T . o tcům, mat-
kám, po p ř ípadě r o d i n á m i j edno t l i v -
cům к blížícím se .-válkům vánočn ím. 
Umí s dě ima , h r a j e v šachy, mle jnck , 
kar ty a při s tole se n e u p e j p á . Po přl-
podě hodí se mladým d á m á m , svo-
b o d n ý m i ovdovělým, j a k o vhodný 

vánoční dárek pod s t romeček . 
Přihlášky př i j ímá admin i s t r ace pod 

eh i í rou a -j- b . 
Při větš ím počtu nab ídek b u d e roz-

hod nu to losem. 

Ш . m • §§ I 

s 
svj 
1 ш 

к s a m o s t a t n é m u v e d e n í r o z s á h l é h o v e l k o s t a t k u . 

Roční služné 3 0 0 0 zl. 

Podmínky: Stáří od 30—-35 roků, absolutorium vyšší hospodářské školy, dobré odporučení 
$ z dosavádní praxe a schopnost složití kauci 5000 zl. — První rok musí ten kdo přijat bude sloužiti 

zkoušku bezplatně, když se za rok osvčdčí dostane dobré vysvědčení — a může jít kam chce. í*S 
2Ä na 
с щ w Hirsch. Sehrgescheidt majitel panství „Soběhrab" posl. pošta Vydřiduch. 

Vysoce ctěnému P. T. obecenstvu zdejšímu činím uctivé oznámení, že p o č á t k e m 

r o k u 1 8 9 3 p o č n u č e p o v a t i v d o m ě p . J e l í n k a Č. 1 3 4 . 

1 E D L E S I G K Y L E Z A K , 
j a k o ž i 

MEDLEŠICKÉ BAVORSKÉ V LÁHVÍCH 
k d e t é ž i d o b r á k u c h y ň s e n a l é z a t i b u d e . *) 

Kojíce se velkou naději a prosí o přízeň 

Václav Zábský, 
r e s t a u r a t é r . 

*) V těch láhvích ? (Poznámka redakce.) 

Žáilnej neví co j« kroužek — iádnej neví cy jc kroofek. — Tiskem F. Sádek v No-zém Mčsté, 
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Ш 
Щ Hledá se spolehlivý praktikant, který by | 5 
Щ ukazoval členům cestu do „spolku" aby ne- Щ 
| | bloudili jinam, — ve spolku denně svítil, syr- Ц 
Ц ky donášel, v pravý .čas topil, pak pokladnici Ц 

Д , , p t l f ^ ^ - - e "dle-schopnosti Щ 
Щ a zdvořilosti jeho působnost rozšířena tia či- j | | 
^ stění pavučin, na osvětlování záchodu a za-
m ' , > ' metání pavlače, 

Nabídky přijímá 

Hotel Laň . 

Шшшшшшштшт^шшшшшшт 
kprtm exotické srn 

Více druhů ..opic" jako „orang-
utangy, gorilly, šimpance, mořské 
kočky, paviány atd. jsou za mírnou 

cenu u 

kla tého jelena. 
Bližší pod adresou „hajrige" sdělí 

F. S. 

Ш Ш Ш Я Ш Ш Щ 

Souchotinářům! 
Odporučuji nově mnou vy-

Š i nalezeně pilulky v pouzdrech — 
^ po 6 a 12 kusech tak zvané 

„Buhldooho-Eöhwohlwärr" 

Szeiller & Comp. 
ve Vídni. 

Potřebuji pár koní, 
mladých úplně bez vady, do kočáru, nejméně 

Щ 16" vysokých „Jukrů" stejné barvy 

Ш kdo je má — at si je nechá. 

P r o nedos ta tek papíru vyt isknou se dál.ší inserá ty 
každému na nos. 
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f 
f ! 

IlJ 
5'í 

-ЯК ЖГ 45? ЯГ 

Nabídnutí к sňatku. 
%m p 

'Yí* 

ж 
«Й 

Hoch jako pant)a, fešák, přeje sobě za-

| . | snoubili se s řádným jměním, které by vládlo | | 

nějakou přiměřenou dívkou neb vdovou. P 
»'sil Щ* 
л Laskavé nabídnutí přijímá z ochoty red. t. listu. | | 

.Sjü» ti 

Nabídnutí к sňatku. 

Mladý důstojník v garnisoně velkého mě-

sta s 250 tisíci obyvateli hledá nevěstu, která 

by měla také tolik tisíc. 

M 

Žádný rozvod více! 

Šťastné manželství spočívá jen v milostí Boží. i | 
Milost Boží spočívá v požehnáni. Požehnání 
záleží v uspořádané domácnosti. A ta hlavně 

spočívá v uspořádání řádného nábytku. 
Proto doporučuje se V á m 

br®. f ^ o b . Š e j k a . 

neboř jeho postele se nerozesýchají a nevrzajl. 

I 

m MAbÝ OZKA МО V ATEL. 

íPo způsobu všech velkých l is tu zavedl i j s m e i my t u t o dft leži tou a 
V už i tečnou rub r iku . ) 

Dobrou odměnu 

obdrž í ten, kdo vyna-
lezne lék, po jehož uži-
tí se hned každý ože-
ní. Nejlépe, aby s e d a l 
lek přisypali nepozo-

vaně do j íd la . — 
Př ih lášky p ř i j í m á a od-

měny u d ě l u j e : 

Vzdoroklub panen. 
Prvn í c e n a : j e d n a z ná s ! 

Pro duetto 

na hvízdání se hledá do-
konalý virtuos; jedna 

síla by už byla. 
К doptání a ku slyše-
ní v Novém Móstě na 

uániěstí. 

Ztráta. 

Podepsanému se ztra-
tila žena;, žádá se u-
pénlivó. aby ji nikdo 

nehledal! 

Ü. Týraný. 

Řádný dláždíc 

se hledá a nelze se 
žádného dopíditi. Je 

to kř íž! — 
Městská rada -— ne-

poví se — kde. 

Ná lez . 

Včera nalezena n a b l a -
tínáeli něčí česf. Kdo 
j i ztratil, aneb kdo vfi-
bcc žádné nemá, аб se 

přihlásí u Sylvestra. 

Vhodné místo 
к usazení hledám. Jako 
zvláštnost! uvádím, že 
každého, kdo se jen 
trochu dá a něco má, 
zdarma oholím! — Sla-
vné obce zašlete své 
offerly p o d : 

Ž. J. D. Šmekelcs, 
poste restante. 

Hledá se 
včerejší den; kdo by 
ho našel, afisi ho nechá. 

Kupují 
staré stř íbro; kilo za 
2 kr. — К doptání 

všude. 

Diurnísta 
tučný se h ledá; byl by 
ukazován po světě. — 
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( J h a s l á n o . ) 

Slavná městská rada se prosí, aby laskavě ráčila zvýšiti roční 
žně městským strážníkům, jelikož běháním po výborech před služné , . . 

sezením práce jejich značně vzrůstá. Poplatníci. 

ш уда 

Vzhledem? к t o m u , že §e p o h ř e š u j e u ž d r a h n o u Ш 

d o b u k a p e l n í k h u d b y n o v e m e s t g k e , v y p i s u j e §e t í m - íwž 
щ p * 
3Š§ t® n a n ě h o konkui»s. k í e h a z e ě i n e e h t p o d a j í ž á d o s t 
Щ I'M 
Ш d® p e d a k e e Lohst® li§tu. «Sfe 
}fí< íífrft 
.«J® _ 
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vřele doporučujeme 

odborný 

obchod 
kávou 
Jana Jílka v Nov. Městě. 

Tento koloniální a materiální obchod 
má vždy v hojném výběru na skladě: 

D e l i k a t e s s y : 
olejové sardinky, očka, kaviár, pražský 
salam, znojemské okurky a nákládaná 
paprika, harrachovský, liptavský a více 
jiných druhů sýrů, pravé olomoucké 

syrečky atd. 
Pravý domác í l ípový, z a r u č e n ě 

č i s tý med. 
Nádobí emailované i železné ve velkém 

výběru. 
. Sk lad mouky a všech druhů vařiva. 
Nákup a prodej más la a vajec. 

Solidní obsluha! Ceny n e j m l r n ě j š l ^ g 

U Ó T E L ; „ p i L I P i ; 

-- Nové Město -
n a M o r a v ě , 

Vratislavovo náměstí, 
s moderně zařízenou restaurací, 
a h o s t i n s k ý m i p o k o j i . 

V ý b o r n á d o m á c í k u c h y n ě . P i v o 

Č e s . b u d ě j o v i c k é a p l z e ň s k ý p r a -

z d r o j z m ě s t . p i v o v a r u za l . 1 8 4 2 . 

V e l k ý v ý b ě r č a s o p i s ů o d b o r n ý c h 

i i l l u s t r o v a n ý c h . — — 

Povoz u každého vlaku. 

„Kavárna". 
František Německý, 

nájemce. 

Při nákupu v Brně do-
poručujeme tyto české 

firmy: 
Brejle, skřipce, kukátka, obzorky, vinni 

váhy, tlhomčry, t lakoměry, d o b y t č í 
váhyj potřeby pro zcmčměřiče, stavby 
bleskosvodů, г a ř i i o v i a i š k o l n í c h 
kabinetů: 
Kličnik A., Rudolfski ulice 23. 

Dámské modnt přípravy : 
Gráf L., Rudolfski ulice 21. 

Dámské modnt látky: 
Jeřábek L., Rudolíská ulice 4. 

Dámská sukna: 
Luiný a Trlica, Veselá ulice 8. 

Hodiny, zlaté a stříbrné zboží: 
Jeniček a Gabriel, »U Kapucínů« číslo 7. 
Krechler A., Rudolíská ulice 15. 

Káva, čaj, čokoláda: 
Lamplota H., Rudolfski ulice 6. 

Klobouky, čepice, kožeSiny: 
»U Žáků«. Kobližná ulice 6. 

Krejčovský závod ku zhotoveni uniforem i 
civilních odivů: 
PUniček R., Rudolfski 6. 

Kuřácké potřeby, hole, kožené a galantem 1 
zboží: 
Kuda Fr., roh Ferdinandovy ulice naproti 

hotelu »Padovec«. 
Látky, sukna, střižné zboží: 

Jeřábek L , Rudolfski ulice 4. 
Lužný a Trlica, Veselá uL 8. 
Paulů A., Rudolfská ulice II. 
Synek J., Starobrnčnská ulice 8. 

Lampy, sklo, porculán, hliníkové a kuchyňské nádobí: 
Heindlovi M„ Rudolfski ulice 14. 

Přípravy krejčovské: 
Lužný a Trlica, Veselá ulice 8. 

H H i H i i n n i i u i u m i H i m i 

Dodavatel Svazu с. k. stát Úředníků 

C e n n í k y zdarma. 
Obs luha sol idní . 
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- V š e m d o b r ý m Č e c h ů m n a u v á ž e n o u ! -
Skodite českému průmyslu a posilujete 

naše národní odpůrce 
když kupujete stále ono mýdlo z německé továrny, 

aikoliv Pilnáčkovo 

S OVeČkOU s e každému cizáckéma výrobku vy-
i = rovná a není dražíí. Žádejte proto u 
kupců výslovně Pilnáčkovo jádrové mýdlo s ovečkou, 
na každém kousku jeet nahoře „ovečka", dole jméno 
„Pilnáček" a na kterém mýdle jméno Pilnáček není, 

to jes t padělek a rozhodně takové odmítněte. 
J. Pilnáček, s tará česká továrna na mýdla, svíčkv 

a voňavky v Hradci Králové. 
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лШсШ--: 
|Nejždrávějš ím nápojem 

j s o u s v ě t o z n á m é l í h n p r o s t é 
M a r š n e r o v y š u m i v é l i m o n á d o v é 

b o n b o n y 
(chuti malinové, citronové, jahodové, třešňové 
a mnřínkové) ku přípravě znamenitého osvěž. 
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J V š u d e к d o s t á n í , k d e j s o u p l a k á t y s o c h r a n . | 
•známkou,již je opatřen j každý jodn. bonbon. — 
R o č n í v ý r o b a 6 0 m i l i o n ů 4 u s ů . — L u - S i n , p a r - 1 
f u m u j e d e c h . K l a i r o n , n e j v z á c n ě j š í l a h ů d k a n o v é | 
d o b y . B o u c h n e š á l a R e i n e , P e p p e r m i n t -
L o z e n g e s . — V e š k e r é d r u h y í o k o l á d m l é č -
n ý c h , k u v a ř e n í i p o c h o u t k o v ý c h v ý t e í n é 

j a k o s t i , n e j l e v n ě j i n a b í z í 

První česká akciová společnost továren na orien-
táiské cukrovinky a čokoládu na Král, Vinoh rad. 

dříve A. M A R Š N E R . 
I S k l a d y : F e r d i n a n d o v a t ř í d a ( P l a t ý z ) , 
I V á c l a v s k é n á m . ( p r o t i P r i m a s ů m . ) 
I Josef Katz, Videň, VI. Theobaldgasse 4 . 

Sněhobí lé prádlo 
bez bílení na trávě. 

Žádejte všude! Jen toto pravéí 

Naprosto neškodné I 
Nej lepš í prac í p r o s t ř e d e k na světě. 

— Používe j te ho, u š e t ř í t e peníze a prádlo 1 -

V b a l í č k á c h p o 2 0 a 1 0 h a l . N a k a ž d é m b a -
l í č k u n a c h á z í s e h o ř e j š í v y o b r a z e n í a f i r m a : 

J. РШсек v Hradci Králové. 

Hořká voda 

Šar atica 
l é č í n e j e n z a s t a r a l o u z á c p u , a l e i p r u d k é 
k a t a r r h y s t ř e v n í ( c h o l e r i n y ) s p o j e n é 

s k o l i k a m i . 
Všude na prodej. 

Mýdlo Palacký 
jest nejiepáí č e s k ý výrobek. 
Práce lehká, účinek překvapu-
jící — prádlo bílé jako sníh. 

Jan Vilímek, továrna mfdel 
v Lipníku nad Bečvou. 
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Krejčovský, hlavně zakázkový závod 

EDUARDA JURAČKY, 
absolventa vídeňské krejčovské 
:: akademie, :: 
•VP SšJFo^ései, M š s r f e š сэ.» MteBSbV&p 

zhotovuje obleky všech druhů dle nej-
novějších velkoměstských střihů, za ceny 
mírné a ručí za práci dobrou, vkusnou 

a trvanlivou. 
ф ф ф ф ф ф ф 3 ^ ф ф ; { к 8 х й э ф ф : 8 э ф £ > ф ф ф 

Hojný výběr módních látek 
oo stále na skladě. oo 

ф ф ф ф ф < $ > Ф Ф Ф Ф < $ > Ф Ф Ф < $ > 

Г Račte si psáti o vzorky! Л 

v Poděbradech. V. J, HAVLÍČEK A BRATR 
vývozní dům lněného a modního zboží doporuíuje v osvědčených a chvalné 

m ó d n í l á t k y дайГЙ: 
ské i pánské, plátna, damašky, ubrusy, ručníky zaručené, 
stálobarevné, překrásných moderních vzorů, 

Z E F I R Y na koši le ,šaty atd, 

- t t - t V - o Д " t r y P r o nevěsty za levné, 
V X Л 5 л V X p e v n é ceny. 

Velkolepý výběr. Mnoho pochvalných 
uznání. Objednávky přes 15 К vyplač. 
1 bal. 40 m pracích zbytků vkusně rozdru-

žené 18 К fco, dobírkou. 

w 

Vs. . 

Jen u nás ty pravé. 

Vína v š e h o 
d r u h u 

zaručeně přírodní, výtečné la. jakostj 
a lahodnosti, nemocným a žaludečními 

nemocemi trpícím к doporučení 
červené po 40, 44, 50, 58 h za litr 
bílé , 46,48,52.56,62 h „ „ 
černé „ 40, 46, 50, 80 h „ „ 

zasílá dobírkou v soudkách od 30 
litrů výše, jedině svou solidností 

světově známá firma. 

M. UDINA, 
majitel realit a velkoobchod vínem, 

Rjeka (Fiume) Přímoří. 
Důkaz velké množství poděkóvacích 

dopisů. — Cenníky zdarma a franko. * / 
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Rakousko a Srbsko. 
Kdysi ve středověku, když habsburská 

fynastie vládla také ve Španělsku, napsal 
№ýsi básník: „Všechny státy válčí, j e n ty, 
Rakousko, strojíš svatby". Dnes, na skionku 
'ivota stařičkého mocnáře, by básníkovi 
Rýpadlo péro z ruky a čekal by příchod 
divné svatební noci, v níž zasnubuje se 
Pušková kulka a bajonet s lidským srdcem. 

Tak stojí věci na jihu. Baron Aehrenthal, 
íehož zahraniční politikou byl a je posud 
Wdeňský německý a peštský maďarský tisk 
"adšen, octl se v úzkých. Zatím co Anglie 
povoluje devítimilionové obnosy na válečné 
'°di a Francie čin! přípravy к uzavřeni státní 
Půjčky za stejným účelem, stoji Rakousko 
Přičiněním a zajisté i zpupností svého za-
hraničního ministra již před těžkými mraky, 
* nichž snese se snad krvavý déšf. Obyva-
telstvo s velkým rozechvěním sleduje hra-
čce srbské a táže se s úžasem: .Už . . . 
" ž . . . a proč? — proč proboha?!" 

Rakousko přisvojilo si okupované země 
4 nedalo pozor na malého souseda. Dívalo 
•e naň přes ramena. Ale soused má v kapse 
"ůž, broušený ruskou diplomacií, a ten ne-
snadno vyrazit. 

Baron Aehrenthal chtěl užiti hospodár-
ného nátlaku. Rakouský vyslanec Forgach 
°*námil srbské vládě, nevzdá-li se svého 
Jároku, nevzdá-li se svých bosenských po-
žadavků, že nebude vyřízena v rakouských 
Parlamentech obchodnlsmlouva se Srbskem, 
jue útok rakouské diplomacie se nezdařil. 
Malý soused odpověděl, že prodlužuje pro-
p r i u m , to jest, prozatimní dohodu ob-
vodní do konce roku 1909, že se tedy ra-

kouská diplomacie o obchodní poměry stra-
chovat nemusí. Je to úsečný vtip, jejž mohlo 
si Srbsko dovolit jen u vědomi, že nepatrná 
jeho pěsf obdrží podporu z Ruska. Malý 
soused nůž nezastrčil a z otázky bosenské 
za souhlasu většiny mocnosti učinil otázku 
evropskou, jejíž rozřešeni náleží mocnostem. 
A jsou-li zprávy přicházející ze Srbska prav-
divý, je dobře připraven: Do Srbska schází 
se se všech stran střelivo, zbraně, první 
ruští dobrovolníci jsou již v Bělehradě, firma 
Untermoehlenova prý již dodala půl milionu 
patentovaných obvazů, připravených к válce, 
všechny výzvy srbského vojska jsou zalar-
movány, armáda srbská jest soustředěna na 
břehu Dřiny. 

Při přehlídce vojska nedovolili Srbové 
účastenství vyslanci Forgachovi, ačkoli při-
puštěni byli zástupco/é všech ostatních 
mocností. 

Na straně rakouské jeví se naprostá ne-
ústupnost a baron Aehrenthal chystá se za-
slati v nejbližšlch dnech poslední notu (ko-
nečnou vyjednávači listinu) do Bělehradu, 
která prý sice nemá býti tak zvaným ulti-
mátem, t. j. posledním vzkazem do Srbska 
„buď souhlasíš, nebo je válka" — ale která 
věcně od ultimáta se lišit nebude. 

Napsali jsme už v minulých číslech, že 
Srbsku jde především o kousek území, jenž 
by je spojil s Černou Horou a s mořem. 

Při dobré vůli dalo by se tomu snadno 
odpomoci, aniž by uzeml bosenské bylo 
jakkoli dotčeno. Pod Bosnou prostfrá se totiž 
nevelké území, zvané Sandžak novopazarský, 
z něhož Rakousko odstranilo před krátkou 
dobou své vojsko a jenž nálež! nyní ne-

omezeným právem Turecku, jako jej Turecko 
mělo až do roku 1878. 

S Tureckem dá se dobře smlouvat, třebas 
vnitřním obrozením v poslední době prapor 
jeho nezaslouží si již hanlivého názvu „tu-
recké fangle" — a zajisté, kdyby mocnosti 
ztratili zde dobré slovo, Turecko odstoupilo 
by za nějaký milion peněžní náhrady kus 
Sandžaku, ve kterém beztak po dobu oku-
pace nebylo plným pánem. Mimo to vl 
Turecko, ze evropské jeho panství nebude 
mfti dlouhého trváni, že jistě během něko-
lika desítiletí ztratí balkánské provincie, jež 
zaujme jednolit > nová říše balkánská anebo 
urvou si velké státy evropské. Nějaký milion 
odkupného by Srbsko již sehnalo a v nej-
horšlm případě pomohlo by mu Rusko 
právě tak, jako daleko větším obnosem 
přispělo Bulharsku. Dobré slovo mocností 
by stačilo a také Rakousko by tlm škody 
netrpělo, protože na dráze spojující je tudy 
se Soluni, mohlo by si vyhraditi určitá práva. 

Ovšem tak jednalo by se mezi dobrými 
sousedy a při dobré vůli. Mezi občany vyrovná 
se spor zpravidla dohodou a konečným 
plácnutím do ruky. Nedojde-li к tomu, musl 
se sousedé podrobit rozhodnuti paragrafu 
zákonlka — v mezinárodním právu, upra-
vujícím styky jednotlivých států mezi sebou, 
není pevných paragrafů. Tam řídi se vše 
od případu к případu a z obdobných pří-
padů stanov! se jen nepevný a nezávazný 
obyčej, zvyk či jak obyčejně v právu mezi-
národním se říká „ušance". Postavf-li si 
však ta neb ona mocnost hlavu a řekne, 
že těchto usancl neuznává anebo prostě 
opačným činem je zvrátí, není prostředku, 
jímž by ke správnímu jednán! mohla býti 

Z a b a v e n o . 
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'cena. I nastává mezinárodni exekuce 
ilka. 
Rakousko nešetřilo zvykového práva, 
jícího, aby záležitost bosenská uspořá-
J na berlínském sjezdu mocnosti v roce 
'i byla změněna na novém sjezdu anebo 
'S za souhlasu súčastněných mocnosti. 
<o ke svému prospěchu hájí šetření 
jncí" a střetá se s odporem Rakouska. 
• mocnosti chystají se к mezinárodní 
V i , která neprovádí se již zaplacením 
"ého obnosu, nýbrž oboustranným pro-
1 krve vlastních poddaných. 

Krajské zřízení. 
й Körber roku 1900 a 1903 předložil 
jí radě vládní návrh zákona o zřízení 
5 a krajských vlád v království Českém, 
"nem se nestal. Nástupcové Kürbrovi 
'stali se vůbec v řešeni této otázky, až 

ministerský předsedy baron Bienerth 
'sl novou vládni předlohu o zřízení 
!<ém, která však podobně jako předloha 
'Pravě jazykových poměrů u státních 
"i v království nemohla býti v minulém 
!(iáni parlamentu vyřízena, poněvadž po-
4 slova, jichž užil o češtině správce mi-
,frstva pošt a obchodu, vznítila odpor 
'ích poslanců a došlo к uzavřeni sně-
Jňy. Vláda po nezdařeném prvním pokuse 
'loží v nynějším zasedání návrh svůj 

Jemněme si blíže předlohy o krajském 

království české má býti dle ni rozdě-
í na dvacet krajů, z nichž by bylo deset 
9ch (Čáslav, Chrudim. Jičín, Ml. Bo-
'V, Klatovy, Hradec Králové, Písek, Praha, 
Ъ Tábor), šest německých (Cheb, Český 
JHov, Litoměřice, Liberec, Žatec, Trutnov) 
Jry smíšené (Most, České Budějovice, 
Jškroun, Plzeň). Každý kraj má sestávati 
'až 11 okresních hejtmanství, jež mají 
14 až tři soudní okresy. Soudních okresů 
[ miti předloha celkem 238, z těch 124 
tych, 83 německých, 31 smíšených. Ze 
Politických okresů má dle předlohy býti 

"fských, 40 německých a 15 smíšených. 
Jeden politický okres český připadá 
PO, na jeden německý 50.321 ana jeden 
N ý 48.355 obyvatel. Na jeden český 
I připadá 328.180, na jeden německý 
'447 a najeden smíšený 181.331 obyvatel. 
Opracování předlohy postupovala vláda 
<e rozděleni obyvatelstva do okresů soud-

ních a politických i krajů stejně jako roz-
děleni území na okresy soudní a správní i kraje, 
provedeno veskrz na propěch Němců. 

Příznačné pro předlohu o zřízeni kraj-
ských vlád je, že valná část agendy misto-
držitelské přenáší se na krajské vlády a že 
tím krajské vlády mají se státi úřady vý-
značnějšími než samo místodržitelství, jehož 
působnost nebyla na úkor ústředních mini-
sterstev rozšířena a jež postupujíc většinu 
své agendy úřadům krajským, ztratilo by 
na dosavadním významu. Krajské vlády maji 
umožniti řešeni otázky jazykové — zda- ve 
prospěch Čechů či Němců, vidno z ustano-
veni, dle něhož při dvou souhlasných ná-
lezech u vlád krajských nelze se dále odvo-
lati a tfm vládám krajským dána do rukou 
nebezpečná moc politická proti národnostním 
a sociálním menšinám. Správně označuje se 
předloha o krajských vládách za útok na 
celistvost království Českého, neboť jejími 
ustanoveními zničila by se jednota zemské 
správy, Čechy byly by rozdrobeny na dvacet 
území, vyzbrojených velkou moci politickou 
a správní a položen základ к úplnému po-
tlačeni místodržitelství. 

Mimo to předloha rozděluje zemi na 
okresy a kraje bez dostatečného ohledu na 
poměry území a obyvatelstva, bez ohledu 
na nynější poměry hospodářské a komuni-
kační, sledujíc při tom veskrz podporu zájmů 
německých a stanovíc rozděleni jednou pro 
vždy pevně, aniž by připouštěla občasnou 
zákonnou revisi. Vypracována je na základě 
úředního sčítání lidu, při němž my Čechové 
vyšli jsme velmi zkrátka. 

Příznačné dále je, že předloha stanoví 
nové poměry jenom v království a že chce 
změnu v obvodech soudních okresů provésti, 
aniž by se tázala a předem si získala souhlas 
zemského sněmu. 

V parlamentě dojde jistě к bouřím, po-
drobl-íi se vláda znova diktátu Němců a bude 
chtiti zachovati ustanoveni příznivá Němcům, 
ale nebezpečná Čechům. Když poprvé baron 
Bienerth přišel s předlohou jazykovou a 
o zřízeni krajských vlád, poselstvo české 
bylo svorného úsudku, že přijati ji nelze. A 
protože posud na předloze vláda nezměnila 
ničeho, nezměnil se ani český úsudek. 

Politický přehled. 
R a k o u s k ý p a r l a m e n t pustil se hned v prvních 

dnech nynějšího zasedání do debaty o kontingentu 
nováčku. Vládě '.aké záleželo především proto na svo-

lání parlamentu, oby měla předlohu braneckou brzy 
vyř ízenu. Nejistý stav zahraničních záležitosti říše 
obrazil se v přitlumené náladě sněmovní. S l o v j e d n . 
neobstávší první zkoušku své oposlčnosti již při volbě 
předsedy sněmovního (ze 125 hlasů Jednoty oodržel 
čes. kandidát dr. Pacák jen 103 hlasy), neobstála ani 
při zkoušce druhé, při prvním čtení branné předlohy. 
Klerikální a j ihoslovanští poslanci prohlásili předem, 
že budou hlnsovall pro rekruty. V pondělí ku vše-
obecnému podivení prohlásil 1 soc. dem. poslanec 
Seltz, že jest sice proti válce, ale že za nynějších po-
m . r ů z; hraničních není u nás nikoho, jenž by chtěl 
zachránit! mír za každou ceuu. Seitz dal se strhnoutl 
něm ccko-nacionálDÍ zaujatosti proti Sibsku a výroky 
jeho paralysoval svou řeči český soc. dem. poslanec 
Svěcený, který áe vyslovil bezpodmínečně proti válce. 
Němečtí nacionálové vyslovili bar. Blenerthovi úplnou 
důvěru. Křesť. sociál pusl. Schachlnger tvrdil, že něm-
čina musí zůstati armádní řečí. Rusinský poslanec dr 
Trylovský tvrdil, že v době okupace rakouští vojáci 
na pichovali Bosňáky na žhavé bajonety, začež se mu 
dostalo od ministra zemčbrany ostrého odmítnutí a 
ujištěni, že právě rusínští vojáci jsou nejhodnějši z celé 
armády, a že na ně, kdyby došlo к válce, možno 
nejlépe spolehnout!. .Ministr zemčbrany mluvil velmi 
prudce a rozčileně piohlásil, že tvrzeni Trylovského 
jest j en vypravováni raubířských pohádek. Hrabé Štern-
berk žvanil cosi o účinku ruských rublů, ale jeho 
urážlivé vývody byly řízně odraženy mluvčím české 
s t rany agrární poslancem Udržalem. Poslanec Masaryk 
prohlási l na veřejných schůzích v Kopřivnici, v Rož-
nově a Val, Meziřiči, že bude hlasovali proti předloze, 
která z parlamentu přešla nyní к projednáni do bran. 
ného výboru. 

Z ř í š s k é rady . V železničním výboru 16. března 
poukázal posl. Staněk na zkracování Moravy ve stavbě 
dráh lokálních a žádal největší ulehčeni pro stavbu 
dráh lokálních ns Moravě. — Mezi podanými dotazy 
nalézá se do t az pos l . S t a ň k a a Sáb l íka ohledně po. 
měrů v brnónské filiálce korespond. kanceláře a ne-
pořádků na telefonní trati Videň-Olomouc. 

O k l e r i k a l l s m u řekl na schůzi v Nymburce 14. 
března posl. K. Prášek : .Nemohu se priklonitl na 
stranu těch, kteří z náboženství dělají obchod a dá-
vají je na trh. Co byste řekli lidem, kteří chtějí roz-
razlU naši organisaci agrární, v níž je 90 proč. katol , 
organisací zemědělců katolických? 1 A lidé ti proti nám 
katolíkům zakládají katolickou stranu ?" 

Z a b a v e n o . 

Z a b a v e n o . 
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Zabaveno. 

Požární hotovost v pol. okresu 
novoměstském-

Sestavil Frui t . Vilím, star, iupnf Jednoty. 

Oheň — dobrý služebník, 
ale — ilý pán. 

Rozpoutaný živel ohně, požár, jest od 
dob pradávných nepřítelem nejen lidského 
snaženi, ale i životů lidských, a proto také ode 
dávna činěna opatřeni proti vzniku požáru, 
a pomýšleno na vzájemnou pomoc proti 
společnému nepříteli. 

Města i vrchnosti vydávaly zvláštní řády 
požární, v nichž hlavni úloha při hašeni 
ohně připadla jednotlivým řemeslnickým 
cechům. Činěny rozdíly mezi těmi, kdož měli 
přímo při požáru pracovati a hasiti, a mezi 
těmi, kdož měli pečovati o dodávání vody, 
a kdož zachráněné věci opatrovati. Řády 
tyto, jsouce dle místních poměrů různé, udr-
žely se po staletí. Výslovně zmiňuji se 
o nich „Práva městská z r. 1584". 

Postupem času nalezly soustředěni ve 
zvláštním nařízeni, v tak zvaném „Požárním 
řádu Josefínském" vydaném 7. září 1782, 
jehož jedna část platila pro města a městyse, 
druhá pro venkovské obce Zákon tento 
vydán pouze původně pro Dol.Rakousy,byl ale 
později rozšíren i na ostatní země. 

V tak mnohém odpovídá řád tento nyní 
platnému řádu o policii požárové ze dne 
5. dubna 1873 (z. z. č. 35), jenž v § 27. 
stanoví, že v každé uzavřené osadě, která 
záleží alespoň ze 100 domů, musí pohotově 
býti řádná stříkačka, a v § 34., aby zřízen 
byl hasičský sbor. V jiných zemích jest 
poměr počtu domů rozdílný; některé řády 
předpisuji 50 domů (a tolikéž i návrh no-
vého řádu policie pož., jejž upravila spo-
lečně s jinými činiteli Č. U J. H a který 
již několik roků očekává svého projednáni 
a schváleni na zemském sněmu), jiné opět, 
jako Horno-Rakouský — pro každou osadu 
povinnost shora uvedenou bez ohledu na 
počet domů. 

V našem okresu zařídily sbory hasičské, 
vyhovujíce dříve zmíněnému zákonu, obce : 
r. 1875 Jimramov, Bystřice n. Pernšt., Boh-
dalov, r. 1878 Žďár, roku 1879 Rožná, Nové 
Město. 

Blahodárné činnosti hasičské otevíral se 
celý okres. Sbory razily si záhy cestu z měst 
do vesnic, z viru života do tichých samot; 
sbory naše vnikly znenáhla do obci nejod-
lehleišlch, do dědinek i osad nejosamělejsích. 
Založila sbor roku 1880 obec Věcov, roku 
1881 MIchov, r. 1882 Německé, Horní Bo-
brová, r. 1883 Stražek. 

Však byla by to práce drobená, nesor-
ganisovaná, ve všeobecném ruchu úplně se 
ztrácejíc! a nikde ohlasu, tím méne zdár-
ného výsledku nenalézající, kdyby jednotlivé 

sbory nebyly sdruženy v župní jednotu, což 
se stalo r. 1884. V krátké době řady dobro-
volného hasičstva netušené vzrostly, tak že 
župní h,,s. jednota pol. okresu Novoměst-
ského jest počtem sborů nejčetnějšl na celé 
Moravě, majíc primát mezi župami ostatními, 
jichž dnes 44. 

Téhož roku založen sbor v Blažkově a 
Bukově; 
r. 1885 v Střiteži; 
r. 1886 ve Štěpánově; 
r. 1887 ve Věžné, Zámxu Žcfáře a Písečném; 
r. 1888 v Obyčtově; 
r. 1889 v Jamách a Borovnici; 
r. 1891 v Novém Veselí; 
r. 1892 ve Vojtěchově, Divišově, Slavko-

viclch, Daleclně, Unčfně, Ostrově, Rad. 
Svratce, Lhotě, Matějově. Dolní Bobrové; 

r. 1893 v Zubři, Veseltčku, Odranci, Hlinném, 
Zvolí, Křídlech, Řečici, Olešné, Bohdalci, 
Domanlně, Dlouhém, Březl, Rožince Hor.; 

r 1894 ve Veselí, Radkově, Moravci, Rot-
kově, Polomi; 

r. 1895 v Mirošově, Kadově, Ubušlně; 
r. 1896 ve Viru, Věchňově, Ždánici, Sklen-

ném, Smrčku; 
r. 1897 v Nové Vsi, Újezdě, Křižánkách, 

Studnicích, Rozsochách, Dvořišti, By-
šovc l ; 

r. 1898 v Rovném, Pelroviclch, Frendlu; 
r. 1899 v Radňoviclch, Buči; 
r. 1900 v Bohuňově, Rokytně, Vatlně; 
r. 1902 v Karasejně, Pokojově, Hlubokém; 
r. 1904 v Ubušlnku, Branšově, Něm. Ru-

dolci, Kyjově, Lhotce; 
r. 1905 v Pivoniclch, Cikhaji; 
r. 1906 v Maršoviclch, Bobrůvce; 
r. 1907 v Pikárci, Mor. Heralci; 
r. 1908 v Strachojově, Spělkově; zařizuji se 

sbory v Krásném a Mor. Janovicích. 
Ač jsou sbory i v obclcn čítajících 28 

dom. čísel (Dvořiště, Smrček) neb 27 (By-
šovec), jest v pol. okrese našem obec, která, 
čítajíc 147 dom. čísel, i toho nejnutnějšiho 
nářadí hasičského postrádá, ač dle § 34. 
řádu o pol. požár, již i sbor míti má. Jest 
to obec sice jediná, avšak dostačující, by 
se nemohlo říci: „U nás není obce, která 
by nebyla vyhověla aspoň tomu, co přika-
zuje řád o policii požárové!" 

Dle posledního sčítáni m á : 
Bystřičko 70 obci, 3460 domů, 2 2 5 1 7 

obyv. Novoměstsko 48 obcí, 3629 domů, 
22.216 obyv. Žcfársko 27 obci, 2155 domů, 
14.067 obyv. Dohromady 145 obci, 9244 
domů, 58.800 obyv. 

Těchto 145 obci má 90 sbory has. 
(2 se zřizuji) Bystřičko 39, Novoměstsko 
29, Žcfársko 22 sborů, které celkem 2731 
člena vykazují, a to : 

Bystřičko 28 čest., 83 zaklád., 202 přispív., 
852 činných, Novoměstsko 13 čest., 48 zakl., 
150 přispív., 663 činných, Žcfársko 22 čest., 
32 zaklád., 195 přispív., 443 činných, do -
hromady 63 čest., 163 zaklád., 547 přispív., 
1958 činných. 

Členy čestné má 31 sbor, zakládající 29 
sborů, přispívající 34 sbory. (Dokonč.) 

Literatura. 
Alexander Ivanovlč Herzen náleží 

к oněm spisovatelům, publicistům a filosofům 
ruským, kteří mohutnou silou ducha bořili 
ustálená názory politické a sociální nahra-
zujíce je novými, kteří nespokojeni spole-
čenskými útvary současného světa snili 
o jiných, óistSích, v nichž politická a spole-
čenská svoboda by tvořila podklad pro rozvoj 
jednotlivce i celých skupin, a kteří pro tyto 
své názory musili opouštétí ruskou domovinu 
a prchati za její hranice, kde očekávali 
— za neustálé ováem duševní i propagační 
činnosti — obrat v ruských poměrech, jenž 
by jim umožnil návrat do vlasti. Byli to 
političtí vyhnanci, psanci, kteří s krásnými 

myšlenkami a čistými dušemi bloudili mimo-
ruskou Evropu, hledajíce útulku ve Francii , 
Itálii. Švýcarech, Néinecku, Anglii, ba i v 
tésném Rakousku. Takové nepokojné, mo-
hutné, bohaté duše. AlexanderIvanovič Herzen 
mohl býti vojákem a projiti skvostnou kari-
erou v řadě ruských jenerálů. Byl synem 
bohatého Šlechtice a šlechtictví více než 
j indy j e a bylo v Rusku samo sebou dosta-
tečným důvodem, aby jeho nositel vyšinul 
se na vysoká a vlivná místa, především ve 
vojště. Ale bídu a ubohost lidu ruského, j íž 
hned v útlém mládí velmi dobře si všímal 
a čistou zanícenou duši chápal, přiméla j e j 
povrhnouti výhodami bohatství rodového a 
šlechtictví, povrhnouti kariérou vojenskou 
a všechnu ohromnou duševní sílu obrát i t i 
na pole kultury a zápasu za myšlénku svo-
body. Nenáviděl ruskou vláda, zadržující 
rozvoj a pokrok nejvétší slovanské říše, a 
nenávist svou odpykal ei již jako mladík 
dvacetiletý, ohnivý a nadšený, nejprve dlou-
hým policejním vězením a potom vyhnanstvím, 
v němž prožil valnou část života. Ruská vláda 
neměla čistého svědomí a bála se svobodných 
duchů. Cítila dobře, že jejich společný útok 
podryl by v brzku základy samoděržaví (ruské 
samovlády panovnické) u uspíšil přerod, jenž 
kvapem připravoval se v oelé Evropě. Jen 
na krátké okamžiky pouštěla Herzena do 
Pe t rohradu , vykazujíc ho v zápětí do vzdá-
lených malých ruských městeček, — kde 
zdál se j í méně nebezpečným. Ale mohutného 
ducha ubiti nemožno. Herzen, jenž založil 
si některými svými povídkami pověst spiso-
vatele prvního řádu, neodložil péra a nezavřel 
úst, toužících po svobodě. Celá řada spisů, 
jež za neklidného života svého napsal, nesměla 
však býti v říši úzkostlivých samovládců vy-
dána, a teprve v roce 1905, kdy nastalo 
aspoň částečné obrozeni Ruuka, 35 let po 
smrti Herzenově (zemřel j ako muž 68letý 
zápalem plic v Paříži) podařilo se vymoci 
dovolení na vydání jeho spisů, jež vyšly, 
censurou valně zkomoleny, v šes t i objemných 
svazcích. Za hranicemi nečekali na příchod 
svobodnějšího ducha do Ruska a vydali díla 
Herzenova — byť jen neúplné — v Ženevě 
již roku 1870. — Mám před sebou český 
překlad nejznamenitéjší práce HerZenovy 
„S onoho břehu", jenž loňského roku za 
2 К 10 ha l . vyšel nákladem J . Laichtera 
na Král.Vinohradech, a dívám se smutné na 
tu úhlednou knížku. Rozechvěla mi nejzazší 
vlákna mozková. Rád bych Vám podal obsah 
— ale to by znamenalo opsat tu knihu a říci 
v á m : čtěte a přemýšlejte,hlavu majíce sevřenou 
v dlaních, čtěte znova a přemýšlejte znova. 
Byla psána v polovici minulého století, když 
Herzen se «klamanými nadějemi dlel v Pa -
říži a uvažoval o tehdejších poměrech, smutné 
se ohlížeje na bouře roku osma a devětačty-
řicátého. Události zanechaly v něm hodně 
výsměchu a zloby, ale přece všechny ty skvělé 
věty, pronášené s neobyčejnou elegancí a 
ohněm, dýšl к vám jasným rozumem fi losofa, 
který pronáší nemilosrdný soud o názorech 
i událostech, a vřelým citem človéka, jenž 
mnoho trpí . „S onoho břehu* je kniha pře-
devším filosofická a tedy četba těžká. Předpo-
kládá čtonáře obeznámené s dějinami, sečtelé, 
zvyklé mysliti a vyžaduje klidný soustředěný 
večer. V těch podmínkách buď čtena a pro-
mýšlena. Sama se už postará , abyste se к ní 
ve volné chvíli vrátili znova. 

Hospodářský obzor. 
Lnářské družstvo. Ve schůzi výboru 

.Družstva pro zvelebení lnářství (pro zřízení 
motouzárny) v Jihlavě dne 18. t. m. pro-
jednána otázka objednání strojů" usneseno 
dáti shotovlti předběžně plány o rozpočty 
ku zřízení závodu, by hned na jaře mohlo 
se stavbou býti započato. — Mimo předsedu 
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BALÁK Jaroslav 

(* 1. 9. 1880 Kolín, Ť 1935) 

český spisovatel a novinář 

- vydavatel a hlavní redaktor Vinohradských listů 

- autor veseloher a operetních libret 

BARÁK Josef 

(* 26. 1. 1833 Praha, t 15. 11. 1883 tamtéž) 

český politik a novinář 

- redaktor almanachu Máj (Nerudovi a Hálkovi nebylo ještě potřebných čtyřiadvacet let) 

- od r. 1857 redaktorem Prager Morgenpost, poté Času a později Hlasu 

- v letech 1867 až 1873 vydával a řídil časopis Svoboda 

- v r. 1871 zvolen redaktorem prvního dělnického časopisu Dělnické listy 

- od r. 1874 byl redaktorem Národních listů (tehdy největších a nejvlivnějších českých novin) 

ČECH Leander 

(* 27. 2. 1854 Cetoraz, Ť 27. 7. 1911 Nové Město na 

Moravě) 

literární historik 

- založil časopisy Orel a Orlice, konal velmi četné přednášky atd 

- psal vědecké články z oboru literární historie, poetiky a kritiky do mnoha listů - do Hlídky 

literární, Literárních listů, Osvěty, Světozoru, Naší Doby, Ottová Slovníku naučného (např. 

rozpravy Palacký jako filosof- v Osvětě, 1885; O povídkách Hůlkových - v Hlídce 

literární, Z psychologické poetiky - Obzor literární, 1899; aj.) 

- tyto práce náležejí к nejlepším toho druhu v naší vědecké literatuře 

- psal také články z oboru školské literatury nap ř . O některých otázkách tykajících se češtiny 

na vys. školách reálních a středních školách vůbec (1895); O osmé třídě reální {Věstník 

českýchprofessorů, 1904) aj. 
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ČECH Svatopluk 

(* 21. 2. 1846 Ostředek u Benešova, Ý 23. 2. 1908 Praha) 

český básník a prozaik 

- hlavní představitel literární skupiny nazvané podle almanachu Ruch (poprvé vyšel 1868) 

- připravil s Otakarem Hostinským a Václavem Šolcem Almanach českého studentstva (1869) 

- spolu se Servácem Hellerem se ujali v roce 1873 časopisu Lumír 

- v letech 1878-99 vydával a redigoval časopis Květy 

ČELAKOVSKÝ František Ladislav 

(* 7. 3. 1799 Strakonice, Ť 5. 8. 1852 Praha) 

český básník a vědec 

- byl novinářem, fi lologem, sběratelem a vydavatelem lidových písní, přísloví a pořekadel 

- v r. 1829 se stal korektorem a podredaktorem Časopisu pro katolické duchovenstvo 

- od r. 1834 se stal redaktorem úředních Pražských novin-, j e h o zásluhou úroveň novin stoupala 

- uplatnil se ze jména v kulturní příloze Česká včela, která se stala důležitým orgánem pre-

romantické generace 

DRTINA František 

(* 3. 10. 1861 Hněvšín u Slap, t 14. 1. 1925 Praha) 

český filosof a pedagog 

- složil doktorát z filosofie, r. 1891 přednášel na filosofické fakultě 

- pracoval v Jednotě filosofické a v redakci Athenaeum 
- byl spoluzakladatelem a redaktorem filosofického časopisu Česká mysl a časopisu 

Pedagogické rozhledy 

- po Masarykově odchodu do exilu se ujal vedení Nové doby, j e j ímž by. spoluzakladatelem 

- krátce po vzniku CSR byl jmenován státním ta jemníkem ministerstva školství 
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EIM Gustav 

(* 9. 10. 1849 Šťáhlavy u Rokycan, Ť 7. 2. 1897 

Florencie) 

český novinář a politik 

- od r. 1874 byl redaktorem Národních listů, od r. 1879 působil jako jej ich stálý vídeňský 

dopisovatel a parlamentní zpravodaj 

- za svého života vydal soubor článků o české politice let 1848-79 O nás - pro nás 

FRIČ Josef Václav 

(* 5. 9. 1829 Praha, Ý 14. 10. 1890 tamtéž) 

český politik, básník, publicista 

- spolu se Sabinou marně snažili o vydávání časopisu 

- v roce 1855 se mu podařilo vydat almanach Lada-Nióla 
- autorsky i redakčně se podílel na přípravě almanachu Máj (květen 1858) 

- j e n krátkou dobu se mu dařilo vydávat časopis, j ímž chtěl ovlivňovat politickou situaci doma 

(1861 - Čech, 1868 - Blaník) 

GRÉGR Eduard 

(* 4. 3. 1827 Štýr v Rakousku, Ť 1. 4. 1907 Lštění) 

český lékař, politik a publicista 

- v letech 1861-62 redigoval časopis Živa 
- v r. 1861 byl zvolen poslancem zemského sněmu a v dalším období se věnoval politice 

- majitel tiskárny, nakladatelství, knihkupectví a písmolijny 

- byl nadaným žurnalistou, autorem četných politických brožur a také výborným řečníkem 
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GRÉGR Julius 

(* 19. 12. 1831 Březhrad u Hradce Králové, Ť 4. 10. 1896 

Dol u Libčic nad Vltavou) 

český politik a novinář 

- v r. 1860 se stal redaktorem (a za necelý rok i majitelem) Národních listů 

- v lednu 1865 splynul s Národními listy časopis Hlas 

- Grégr ve své redakci soustředil výkvět českého novinářství 

- Národní listy se staly centrem rodícího se mladočeského hnutí a nejlepším českým deníkem 

HAJN Antonín 

(* 24. 7. 1868 Solnice, Ť 26. 3. 1949) 

český novinář a politik 

- patřil mezi vůdce pokrokového hnutí mládeže na přelomu 80. a 90. 19. století 

- měl hlavní podíl na vzniku a vydávání Časopisu českého studentstva (1889 - 92) 

- po jeho zákazu se v prosinci 1892 stal redaktorem nového časopisu Neodvislost 

- vedl tiskový orgán radikální pokrokové strany Samostatnost 

- v 1. 1905-09 redigoval časopis Pokroková revue 

- výborný a neobyčejně plodný novinář a autor několika aktuálních publikací 

- byl starším bratrem Aloise H a i n a , účastníka pokrokového hnutí mládeže, publicisty, novináře 

a funkcionáře pokrokové, v první republice pak sociálně demokratické strany. 

HÁLEK Vítězslav 

(* 5. 4. 1835 Dolínek u Mělníka, Ý 8. 10. 1874 Praha) 

český básník, prozaik, dramatik a žurnalista 

- představitel generace májovců, byl pokládán za jejího hlavního mluvčího 

- po ukončení studia na filosofické fakultě se věnoval literatuře a žurnalistice 

- realismus uplatňoval Hálek i ve své práci novinářské 

- redaktor Národních listů, psal fe je tony politické, literární, divadelní, cestopisné atd 

- účastnil se vydání prvního almanachu Máj (1858) a jeho ročníky sám redigoval 

- podílel se na vydávání Květů a obnoveného Lumíru 
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HAVLÍČEK BOROVSKÝ Karel 

(* 31. 10. 1821 Borová, Ť 29. 7. 1856 Praha) 

český básník, novinář a politik 

- j e považován za zakladatele českého politického novinářství 

- v r. 1846 převzal redakci Pražských novin a jej ich literární přílohy Česká včela 

- v dubnu 1848 se stal redaktorem Národních novin, prvního listu českých liberálů 

- ty díky Havlíčkovi získaly značný vliv na české veřejné mínění 

- vedle článků se těšily oblibě především výstižné Havlíčkovy e p i g r a m y a satirické popěvky 

- neohroženě se v Národních novinách postavil nastupujícímu absolutismu na odpor 

- po rozbití radikálně demokrat ického hnutí v květnu 1849 zůstaly Národní noviny jedinou 

veřejnou tribunou opozice proti vládě; v lednu 1850 byly zastaveny 

- v květnu začal v Kutné Hoře vydávat politický týdeník Slovan 

- vydal dva sborníky svých článků, Duch národních novin a Epištoly kutnohorské 

- svou činností si vysloužil soustředěnou pozornost úřadů - jednot l ivá čísla Slovanu byla 

konfiskována, časopis nesměl být posílán do Prahy a dalších míst 

- když po dvou úředních výstrahách bylo nutné očekávat brzký zákaz časopisu, Havlíček sám v 

srpnu 1851 j eho vydávání zastavil 

HERBEN Jan 

(* 7. 5. 1857 Brumovice, Ť 24. 12. 1936 Praha) 

český novinář a spisovatel 

- významný publicista a spisovatel 

- byl přijat do Národních listů (1885 získává rubriku - Zprávy z Moravy) 

- z redakce byl po necelém roce propuštěn pro svůj postoj v otázce rukopisných bojů 

- založil časopis Čas, který se stal veřejnou tribunou politických názorů a plánů realistů 

- zároveň byla zřízena Knihovnička Času, kde se publikovaly různé brožury a spisy 

- v období 1. světové války založil týdeník Novina, který byl brzy zakázán, přispíval proto 

články do Národních listů 

- v r. 1925 přešel do redakce Lidových novin 
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HILBERT Jaroslav 

c* 19. 1. 1871 Louny, Ť 1936 Praha) 

český spisovatel a dramatik, novinář 

- od r. 1906 byl redaktorem a divadelním kritikem Venkova 

- j a k o divadelní kritik j e značně polemický a vášnivý, neobjektivní a vědomě nekritický, řídí se 

jen svým osobním vztahem к dílu, ale i přes to v něm dovede vycítit j eho dramat, osobnost 

- kritické studie: Tváří v tvář Ibsenovi (1900, Volné směry IV.); O dramatu (1913) 

- z italské cesty vydal soubor fejetonů Léto v Itálii (1915) 

HORKÝ Karel 

(* 25. 4. 1879 Ronov nad Doubravou, Ý 2. 3. 1965 Praha) 

český novinář, fejetonista, publicista; básník, dramatik 

- redaktor nacionalistické Fronty 

- vydával Národní obzor (1908-9), Horkého týdeník a tři ročníky Stopy 

- vydával také soubory fejetonů, próz, skic a polemik z těchto listů 

- byl redaktorem Švandy dudáka (od 1924) a Knihovny Švandy dudáka (od 1925), Knihovny 

romantiků (od 1926), Americké knihovny (od 1926) 

JUDA Karel 

(* 25. 4. 1879 Ronov nad Doubravou, Ť 2. 3. 1965 Praha) 

český spisovatel, novinář 

- psal pod pseudonymy Kara Ben Jehuda, Pater Vyklouz, Exulant 

- v 1. 1919-1932 byl redaktorem Národních listů 

- uveřejňoval v mnoha časopisech drobné články obsahu časového, politického, pokrokového a 

odborně školského 

- účastnil se vydávání a redakce časopisů Slovo (Prostějov), Lubina a Čtenář (Příbor) 

- na Moravě přispíval do všech pokrokových listů 

- vydal knihy vtipných, většinou satirických fejetonů (např. Drobná themata 1914, Satirický 

komentář 1914, Zpěvy nejunácké a jiný humor balkánský 1914, Slezské dialogy 1920 aj.) 

- autor krátkých studií Tomáš ze Štítného (1922), Ignát Herrmann (1922) 
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JUNGMANN Josef 

(* 16. 7. 1773 Hudlice u Berouna, Ý 14. 11. 1847 Praha) 

český národní buditel, jazykovědec, básník a 

překladatel 

- společně s Janem Svatoplukem Preslem a Janem Evangelistou Purkyněm vydával od roku 

1821 první česky psaný vědecký časopis Krok, který se stal významným přínosem pro 

rozvoj české vědy 

KARÁSEK ze Lvovic Jiří 

(* 21. 1. 1871 Praha, Ť 5. 3. 1951 Praha) 

český básník a spisovatel, představitel české dekadence 

- v roce 1894 založil společně s Arnoštem Procházkou časopis Moderní revue, ve kterém byla 

uveřejňována zejména česká a francouzská dekadentní tvorba 

- autor kritických prací, studií a podobizen v impresionistickém duchu (např. Tvůrcové a 

epigoni 1927; Cesta mystická 1932) 

KRAMERIUS Václav Matěj 

(* 9. 2. 1753 Klatovy, Ъ 22. 3. 1808 Praha) 

český novinář, nakladatel a národní buditel 

- stál u zrodu novodobé české žurnalistiky a byl významným českým nakladatelem 

- v r. 1786 byl pověřen redakcí tehdy jediných českých Schonfeldových novin 

- sám zajišťoval celý obsah novin, pomáhal při je j ich tisku a staral se i o odbyt a expedici 

- dal j im zavedením pravidelných rubrik pevný řád 

- poprvé se v nich objevily také komentáře ke zprávám i náznaky reportáží 

- v červenci 1789 začal vydávat noviny vlastní, Krameriusovy с. k. poštovské noviny, 
přejmenované od ledna 1791 na Krameriusovy с. k. vlastenecké noviny. 

- v březnu 1790 založil Kramerius vlastní nakladatelství a knihkupectví - Českou expedici 
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KRAMERIUS Václav Rodomil 

(* 1792 Praha, t 6. 6. 1861 Praha) 

český spisovatel a vydavatel 

- syn Václava Matěje Krameria, byl j ím určen za budoucího správce České expedice 

- když tudíž V. M. Kramerius zemřel, nastoupil na jeho místo a pokračoval ve vydávání jeho 

Vlastenských Novin (od r. 1813) a Kalendáře tolerančního (1816-17) 

- s nezdarem se pokusil r. 1820 o vydávání zábavně-naučného časopisu Čechoslav (do r. 1823) 

a později podobného časopisu Dopisovatel pro Čechy a Slovany 
- r. 1823 musel prodat Noviny Schönfeldovi, pro nějž je redigoval ještě 2 roky (s Fr. Tomsou) 

- zajímavé jsou jeho pokusy o vydávání kalendářů (Vlastenecký poutník, Domovní přítel, Věrný 
společník, r. 1828-1833) 

- pokusil se o nový časopis Večerní vyražení, j enž vycházel v 1. 1830-34 

- vydával časopis prostonárodní a kratochvilný Kacafirek 

MALÝ Jakub Josef Dominik 

(* 4. 8. 1811 Praha, Ť 7. 3. 1885 tamtéž) 

český historik, spisovatel a novinář 

- j a k o žurnalista publikoval od třicátých let v listech konzervativně vlasteneckého zaměření 

- j a k o první se věnoval soustavné literární kritice 

- v I. 1835-44 redigoval Bibliotéku zábavného čtení, která přinášela řadu překladů cizí beletrie 

- od konce 50. let byl redaktorem a spolupracovníkem Riegrova slovníku naučného 

MASARYK Tomáš Garrique 

(* 7. 3. 1850 Hodonín, Ť 14. 9. 1834 Lány) 

český filosof, pedagog, politik, vědec, kritik, spisovatel 

- zakladatel a redaktor kriticko-naukových revuí Athenaeum a Naše doba 

- přispíval svými literárněvědnými studiemi do Času (posudky české beletrie) a hlavně do Naší 

doby (studie z oboru ideové srovnávací literární teorie, např. Moderní člověk a náboženství) 
- svými filosofickými spisy přispíval i do almanachu Zora (např. Plato jako vůdce vlastenec) a 

společenskými spisy do Moravské revue 
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NEJEZCHLEB Dominik 

(* 26. 5. 1880 Babice nad Svitavou, Ť 29. 12. 1961 Brno) 

český básník a prozaik 

- psal pod pseudonymem Jaroslav Marcha 

- od r. 1907 působil jako žurnalista v krajinských a selských časopisech 

- nejprve v přerovských Rolnických listech, v I. 1908-1909 byl členem redakce Selských listů 
v Olomouci a poté i v Brně, od r. 1910 přispíval také do Moravského venkova 

- v I. 1936-1941 byl předsedou Moravského kola spisovatelů 

- od r. 1919 redigoval Hospodářsko-politickou knižnici, kam přispíval politickými statěmi pod 

pseudonymy Bezejmenný, Stanislav Vichr, Roman Vlach a Petr Západ 

- dojmy z cest zachytil ve knize fejetonů Chvíli v Řecku (1934) 

NERUDA Jan 

(* 9. 7. 1834 Praha, t 22. 8. 1891 tamtéž) 

český básník, prozaik, novinář a umělecký kritik 

- řadí se к nejvýznamnějším osobnostem české literatury 

- byl zakladatelem českého fejetonu a vynikajícím žurnalistou; jeho kritická činnost měla velký 

význam pro rozvoj českého divadla, výtvarného umění i literatury 

- od roku 1856 působil při studiu jako lokálkář německých novin 

- r. 1860 vstoupil do redakce prvního českého deníku Čas, po jeho zániku přešel do Hlasu 

- r. 1865, kdy Hlas splynul s mladočeskými Národními listy, se stal členem jejich redakce a 

působil v nich až do smrti, i když přechodně redigoval i další časopisy (Květy, Lumír aj.) 

PALACKÝ František 

(* 14. 6. 1798 Hodslavice, t 26. 5. 1876 Praha) 

český politik a historik 

podílel se na založení Matice české (1831; podpůrný fond pro vydávání českých odborných a 

uměleckých knih), byl přijat do Královské české společnosti nauk 
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- účastnil se zakládání Časopisu Českého muzea a později ho redigoval 

- spolupracoval na Riegrově naučném slovníku (1858-79) 

PRESL Jan Svatopluk 

(* 4. 9. 1791 Praha, Ť 6. 4. 1849 tamtéž) 

profesor zoologie a mineralogie 

- j e d e n z nejvýznamnějších přírodovědců 19. stol., spoluzakládal českou odbornou terminologii 

mnoha vědních oborů, zejména v mineralogii, chemii, zoologii a botanice 

- v r. 1821 se podílel na založení prvního česky psaného vědeckého časopisu Krok, do něhož i 

později sám přispíval 

PROKEŠ Jan 

(* 25. 5. 1873 Černotín, Ť 11. 12. 1935 Ostrava) 

český novinář a politik 

- od r. 1897 byl redaktorem hornického časopisu Nazdar, r. 1899 založil a až do r. 1934 

redigoval sociálně demokratický politický deník Duch času 

RIEGER František Ladislav 

(* 10. 12. 1818 Semily, Ť 3. 3. 1903 Praha) 

český politik 
y . r A ^ U g L . ^ 

- uveřejňoval básně v časopisech Květy a Světozor 

- pod jeho vedením byla připravena první česká encyklopedie, Riegrův slovník naučný, jehož 

první svazek vyšel v roce 1860 

- na konci 50. let se čeští představitelé v čele s Riegrem několikrát pokusili o vydávání 

vlastních politických novin, ale bez úspěchu 

- z j eho pera vyšel programový úvodník prvního čísla Národních listů (1. ledna 1861) 
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ROSENMÜLLER Karel František 

(* 1678 Teplice, Ť 9. 7. 1727 Praha) 

český tiskař, nakladatel a vydavatel 

- 4. února 1719 začal v Praze vydávat první české periodické noviny Sobotní (Outerni) pražské 

noviny z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním jeho císařské a královské 

milosti nadáním obdarované; později přejmenovány na Pražské noviny 

- vycházely dvakrát týdně, většinu obsahu tvořily zprávy ze světa, události v monarchii, 

informace z Čech se objevovaly jen zřídka 

- zprávy neměly titulky, byly uváděny jen datem a místem původu 

- noviny zanikly v roce 1772 

SABINA Karel 

(* 29. 12. 1813 Praha, Ť 7. 11. 1877 Praha) 

český radikální demokrat, publicista, spisovatel a 

literární kritik 

- studium práv nedokončil a živil se publicistikou a literární činností 

- koncem 30. let krátce působil v redakci vídeňského listu Der Adler 

- větším přínosem pro českou literaturu byla jeho činnost literárně kritická (první u nás 

pochopil a vyložil přínos К. H. Máchy pro českou literaturu) 

- na jaře 1848 převzal po Havlíčkovi redakci Pražských novin a Včely 

- v lednu až dubnu 1849 spolu s Vávrou-Haštalským redakci Novin Lípy slovanské 

- přispíval do různých novin a časopisů 

- j e h o nejvýznamnější publicistickou prací je Duchovní komunismus (1861) 

SCHULZ Ferdinand 

(* 17. 1. 1835 Ronov nad Doubravkou, Ť 16. 2. 1905) 

český prozaik, literární a kulturní organizátor 

- r. 1853 byl uveden do Mikovcova Lumíra, r. 1862 začal vydávat Osvětu 

- r. 1861 začal přispívat do Národních listů, stal se členem redakce a začal vydávat Kritickou 

přílohu-, kromě studií a fejetonů psal úvodní články 

- 1866 řídil Literární listy, 1867 Český obzor literární, 1871 začal psát do Vlčkovy Osvěty 
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- j e h o redakcí začaly vycházeti Matice lidu (od r. 1867) a Poesie světová (1871), Zlatá Praha 
(v l . 1884-1898) aj. 

- začal historickými pracemi ve své Osvětě, dále v Osvětě Vlčkově a v Matici lidu 
- z publicistických článků jsou to např. Literární obecenstvo české (Osvěta, 1878) nebo 

Šetrnost к veřejnosti české (Osvěta, 1879) 

SLÁDEK Josef Václav 

(* 27. 10. 1845 Zbiroh, Ť 28. 6. 1912 tamtéž) 

český básník a překladatel 

- r. 1868 odejel na jako vychovatel do Ameriky, odkud posílal příspěvky do Národních listů 

- po návratu pracoval v jej ich redakci 

- redigoval časopis Lumír (1877-98), který udával tón naší literatuře 70. a 80. let 19. století 

- soustředil kolem něj stejnojmennou skupinu v čele s Vrchlickým, Zeyerem, Heritesem aj. 

SLADKOVSKÝ Karel 

(* 22. 6. 1823 Praha, Ť 4. 3. 1880 tamtéž) 

český novinář a politik 

- pracoval v redakci časopisu Čas, od ledna 1862 v časopisu Hlas a po jeho splynutí 

s Národními listy (1865) působil v redakci tohoto tehdy nejvýznačnějšího českého deníku 

SVOBODA Josef František 

(• 11.2. 1874 Moravské Budějovice, Ť 28. 3. 1946) 

český národopisec 

- v 1. 1903-8 vydával čtrnáctideník Ozvěna z Novoměstská, 1914-23 vydal vlastním nákladem 

7 ročníků Selského archivu, 1924-1925 redigoval časopis Od Horáčka к Podyjí 

- redigoval časopis Domácí advokát (1907), Horácký kalendář (1913-15) 

- podílel se na redakci Národopísu lidu československého (III. sv. Moravské Horácko, 1930) 

- uspořádal Horácké museum v Novém městě na Moravě a Krajinské museum ve Velkém 

Meziříčí; byl jednatelem Národopisné společnosti českoslovanské 
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ŠAFAŘÍK Pavel Josef 

C* 13. 5. 1795 Kobeliarovo, Ť 26. 6. 1861 Praha) 

obrozenecký jazykovědec a historik 

- patřil mezi nejvýznamnější osobnosti českého a slovenského národního obrození 

- v 1. 1834-35 redigoval časopis Světozor, v letech 1838 až 1842 Časopis českého musea 
- od roku 1837 byl deset let censorem. 

v 

SALDA František Xaver 

(* 22. 12. 1867 Liberec, Ť 4. 4. 1937 Praha) 

český literární kritik a vědec, prozaik a básník 

- tvůrce moderní české literární kritiky, působil svými statěmi na vývoj literatury 

- vytvořil z kritiky, do jeho doby pěstované jen okrajově, samostatný literární útvar 

- přispíval literárními a také výtvarnými kritikami do řady časopisů a několik j ich i sám 

redigoval (Volnésměry, Česká kultura, Tvorba) 
- v I. 1894-1908 působil v redakci Ottová slovníku naučného, kam psal hesla z české a 

evropské literatury 

- významně se podílel na Manifestu české moderny v 90. letech 19. století 

- autor řady kritických studií (Boje o zítřek), esejů (Duše a dílo) 

- právě jeho zásluhou se esej stal i u nás samostatným kritickým žánrem. 

ŠIMÁČEK František 

(* 2. 12. 1834 Labský Kostelec, Ť 5. 5. 1885 Praha) 

český novinář a nakladatel 

- j i ž za studií přispíval svými články do Pražských novin a Zlatých klasů pod pseudonymem 

Voj těch Bě lák 

- pracoval v řadě redakcí časopisů a novin, mnohé z nich sám založil a vlastnil 

- v r. 1857 založil časopis Posel Prahy, který vycházel desetkrát ročně 
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- v r. 1861 vstupuje na popud Riegrův do redakce Národních listů 

- pak přestoupil do redakce Národa, založeného Palackým a Riegrem 

- r. 1882 založil časopis Jarý svět a rok poté převzal vydávání časopisů Světozor a Bazar 

TĚSNOHLÍDEK Rudolf 

(* 7. 6. 1882 Čáslav, -fr 12. 1. 1928 Brno) 

český spisovatel a novinář 

- nejprve působil v redakci Moravského kraje 

- později v Lidových novinách jako soudničkář, redaktor dětského koutku a kulturní novinář 

- j e h o prozaické i básnické dílo vycházelo v Lidových novinách a pak hlavně v Lumíru 

THÁM Václav 

(* 26. 10. 1765, Ý asi 1816) 

český dramatik, herec a novinář 

- bratr Karla Ignáce Tháma; vůdčí postava českého divadla konce 18. století 

- od r. 1785 vydával první novoroční básnický almanach Básně v řeči vázané 

TOMSA František Jan 

(* 3. 10. 1753 Mokrá u Turnova, Ť 17. 11. 1814 Praha) 

český lidový buditel a spisovatel 

- j e h o zásluhy se blíží zásluhám jeho přítele Krameria, s nímž redigoval Vlastenské Noviny 

(1809-12, spolu s Rulíkem) 

TYL Josef Kajetán 

(* 4. 2. 1808 Kutná Hora, Ť 11. 7. 1856 Plzeň) 

český dramatik, herec, prozaik a novinář 
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- byl ne jvýrazně jš í osobnos t í českého divadla, ale i literatury ve 30. a 40. letech 19. století 

- r. 1833 se stal redaktorem časopisu Jindy a nyní, j e h o ž j m é n o po roce změni l na Květy české 

a posléze na Květy (vedl j e do roku 1836 a pak znovu 1840-45) 

- sám zaplňoval všechny pravide lné rubriky, otiskoval tu i své povídky, básně a překlady a také 

práce tehdy uznávaných autorů 

VESELÝ Antonín Pravoslav 

(* 30. 6. 1873 Jičín, + 18. 3. 1904 Praha) 

český novinář a publicista 

- akt ivně se účastnil rušného spo lkového života, demonst rac í i literární činnosti mládeže 

- přispíval do časopisů Základ a Záře, pracoval v redakci časopisu Omladina a posléze 

redigoval Pokrokové listy 

- patřil к zakladate lům nového časopisu dělnické mládeže Naše snaha 
- stál v čele skupiny mládeže sdružené kolem obnovených Pokrokových listů 

- od července 1897 až do smrti řídil časopisy Záře a Rudá záře 

- vedle pol i t ických č lánků psal verše a fe je tony 
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