
o st r avs ké pobočky Genealogické a h er a ld í c k é společnosti v Praze

S1..O va ÚVODEM___\'Io - .......~

PředkLidáme první číslo "Zpravo da j e" ostravské pobočky

Genealogické a heraldické společnosti v Praze.

K jeho vydávání jsme přikročili hlavně proto, oby čle

nov~ naěí pobočky/zvláětě ti, kteří nenavštěvují pro v~těí

vZi~,:~lenost či z jiných důvo dů naše pravidelné schůzky/byli

co n2j~oJrobn8ji informovsni o našich akcích a vůbec o veš
~8rim d~ní uvnitř ostravské pobočky GHS?

Dalším vodítkem je maximální podpora zájmů GHSF. Vychá
ZíD8 plně ze stanov, přijatých na ustavující valné hromadě

Společnosti dne 5. března 1969, v nichž se v § 4 praví, že
poslánim GHSP je :
al 0~stovat cilevědomě teoreticky i prakticky ponocné vědy

historické, jmenovitě genealogii, heraldiku a sfragisti
ku i jiné vědy s těmito vědami úzce spřízněné;

bl ěířit v duchu socialistického vlastenectví myšlenku, aby
knždý znal co nejvíce z minulosti svých předků, a tak pro
bouzet úctu a lásku k slavné minulost národa;

.cl pomé1hat metodickou činnosti k získávání a zvyšování zna
lostí a vědomosti pro práci v oboru jmenovaných pomocných
v8d historických a upevňovat tak semknuti lidových pracov
níků s vědci;

. D~le v § 5, odst. dl se hovoří o tom, že GHSP k uskuteč-
D.ov.(:.ní těch to cílů pomáhá členům při zpracovávání a 't í.ek u
jejich prací genealogických a heraldických i jiných vědně
)říuuzný ch ,

bbychom podpořili badatelskou a publikační činnost našich
členů, rozhodli jsme se pravidelně otiskovat články, kratší
zprRvy a různé zajímavosti z oblasti genealogie, heraldiky,
sfragistiky a jiných blízkých věd.

Nd druhé straně tyto příspěvky /ponejvíce regionálního
churnkterul jistě dobře poslouží všem členům naší pobočky,
j .iným členům QHSP a o statním. odborným pra covníkům při je j i ch
~~~atelské a vědecké práci.
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Navíc je přece známo, že mnohá "amnterská" studia
heraldiků a genealogů pomáhají běžn§ obohacovat dějiny
čésk)slovenskýchměst a obci, objasnují různé problémy,
n~př. historické Isloženi společnosti, studium cen v
ruzných obdobích atd./, lékařské/ genetika, populnce
~~rQou kvantitativní genealogie/, literární, místopisné
,'). po do bné ,

Dou:fáme, že se nám náš záměr podaří a "Zpravo da.i "
splní zcela sv6j óčel.

Za výbor Ostravské pobočky GHSP
Vladimír Kejla

Naše pobočka byla založena dne 15.ó.1977 /oslavili
jsme tedy nedávno první výročí vzniku/ a má v s~učasné

Labě již 56 členů z Ostravy a okolních okreaů /Bruntál j

Knrvinn, Opava, Frýdek-Místek a Núvý Jičín.

Pravidelné členské schůzky se konají vždy druhou
středu v měsíci Iv 17.]0 hod./ v badatelně Archivu města
Ostravy I~pálova ul., č , 2], Ostrava-Přívoz/.. Výbor po 1:.):) člcy
si však vyhradil právo na připadnou změnu termínu či císt
nosti konání schůzky.

Výbor pobočky tvoří 6 členů, kteří byli zvoleni výroč

ní valnou hromadou pobočky dne ll. ledna 1978 :

Předseda : Vladimír KEJLA
702 00 Ostrava 1, Dimitrovova 58

Místopředseda: Libuše CIMALOVÁ, prom. historička
708 00 Ostrava-Poruba, Bulharská 1415

Jednatel: Jiří PALÁT
708 00 ostrava-Poruba , Bulharská 1422

Pokladník : Jaromír TEJK.AL
701 00 Ostrava 1, Revoluční 17

Kronikář : Leopold KAflOK
708 00 Ostrava-Poruba, ul. J.Skupy č. 21

"Clen výboru Karel MULLER
708 00 Ostrava-Poruba, Areál V~B č. 1771

V době od založení pobočky byly předneseny tyto předn~8ky

PhDr. Leoš Mlčák - Významné zvony v Severomoravském krnji a
jejich využití pro heraldiku

Eva Garbová - Epigra:fické památky okresu Frýdek-Místek
Vladimír Kejla - vývoj matrik v Oechách 3 na Mor~vě
In~. Jindřich Mach - Heraldika ve :filatelii
Jiří Palát - Metody osobni dokumentace při genealogickéQ

a heraldickém bádání.
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Spr~vní výbor GHSP nám zapůjčil 3 magnetofonové kasety s
timito přednáškami:

Dr. ~lDpák - Historický vývoj lesa
Dr. Josef Beneš - Německá a zdánlivě německá česká příjmení

Dr. Ivan Lutterer - O původu místních jmen

V letních měsících r. 1977 a 1978 jsme uskutečnili 4
vlastivědné vycházky na historicky významná místa v Ostravě

D okolí: Landek /prováděl prom. hist. R. Jánošík/, kostel
sv. Václava v Ostravě /Ing. arch. Kiehr/, P2ill2tky města Hlu
č í na IU. vvanderburg/ a zámek Ve Slezské Ostravě IV. Ke j 1;::. ,
.L(, Hrbáček/.

V květnu letošního roku se konal úspěšný zájezd ůo zvo
n.rř sk é (lílny V Brodku u Přerova 3 do Olomouce , kterého se
óQstečn~ účastnili i členové poboček z dstí nad Orlicí,
Ohrrí.šova a Olomouce. Červnová schůzka pak byla nahr-az e na o,~

po Ledn ím výletem na hrad Hukvaldy, na němž sice byli jen 4
člunové pobočky, zato však byli velice spokojeni.

V průběhu letošního roku bylo započato se sběrem mate
riálu pro "Soupis znaků a erbů v Ostravě", který by měl bý t
pravdepodobně v příštím roce dokončen. Pro potřeby členů-po

bočky bude deplněn a znovu vydán seznam genealogické a heral
dické literatury v příruční knihovně Archivu města Ostrdvy.
Na s tr-á nká ch některého z dalších čísel toho to "Zpr-avo da j e': se
oujeví podobný seznam literatury ve Vědecké knihovně v Ostr~

vě. Máme dnle v úmyslu provádět sociálně genealogická stULíc
významných osobností Ostravska /napříkl. Josefa Kotase,Voj -
t é cha Martínka a dalších - dle -návr-hů výboru pobočky a č18nů/.

Chtěli by chom též naváza t a udržova t styk s genealogy fl her-:~.l-

Ciky v sousedním Polsku.

--00000--

Leopold K,A,NOK

Ne, nejde o další část poutavého seriálu o dobrodruž
stvích sličné Angeliky ze stříbrného plátna, Dle o skutečnou

ženu. Nevím, byla-li tak krásná j8ko filmová představitelk~

Ang8liky, nle jistě nejméně tak vznešená; a nějaká ta dobro
družství, Dspon citová, by se jistě t8ké našla. Ale nepřed

oíhejme.
Průvodce Porubou z r. 1970 (1) uvádí mezi několikd málo

pa8átk3mi tohoto obvodu města Ostravy též brobku hrabat z
Demb l í nu na třebovickém hřbitově. (2)
. Zmíněná hro bka je Z8. kos t.e l.nf zdí na hřbi tově, od j ar a
o o zimy }.>lném kv é tů , a kryjí ji dva prosté, dnes již hoú né
o.as eLé mrnmorové náhrobníky, velikosti 92 x 172 cm a 96 x
178 CITl, Z nichž první byl poškozen v pruvém horním rohu při
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oCvuC~ovocich pracich na htbitov~ před několika lety. Po§
.co zeny náhr-c bn fk má francouzský nápis z kombí.novcriého p~sm:J.:
"I ci Irc'Jo Gel ÁUGUSTE f;IiJ.R\.~UIS DE V..LLLE, IComt8 de Dcmbl.in ,
8~ron do1Canon,1 né ~ Nuncy le 2]. Mai 1776,1 dócedé le 15.
f'Ii,:H~S 1057.1 Prier pour lui! rl Druhý n6hrobnik mé. nerne cký
nép í s : IllEBR LIEG'T IISllBBLLA GR~FnT DE.MBLIN, IIvLARC.2UISE DE
VILLB, BARONE DE CANON / AD GRAFIN ~ffiNDALIN 1 DE MNISZECH,I
~ob. 5. Augustus 1790,1 gest. 9. September 1852./BETET FuR
.:iIEl" Oba náhrobniky jsou beze znuků.

Třebovice ve Slezsku, připominuné poprvé r. 1]77 (]),
bJl;)' v minulosti malým samostdtným panstvim, které Č8sto

m~nilo své m8jitel~, zejména v 18. a 19. stoleti, kdy tak
fk3 př~cházelo z ruky do ruky. (4) Dne 1. června 1843 kou
pil třebovické p~nstvi spolu se sousednim Martinovem Jin 
,;řich llr:::bě z Demblinu, syn výše uvedených Augusto. a Lsa 
bGlly, od dědiček Marie Anny šlechtičny Czaderské,provdané
Z;.l 0i>-:lvského právnika JUDr. Jana Piatkeho. (5) Manž eLka Jin
uficha z Demblinu, Marie Alexandra, roz. hraběnka de Saint
G8nois 2 baronka d/Anneaucourt Inur. 3. 7. 1820, pravd. 16.
2. 1841/, pocházela z nedale~ého panstvi paskovského. Jin
dřich Jřestěhoval do třebovického zámečku i své rodiče ~ ti
tu tuké později zemřelio Za Jindřicha došlo v r. 1848 ke
zrušení roboty, ovšem za přiměřenou náhradu, kterou úředni

komise projed~6vnla teprve v červenci r. 1850. (6) Oba stut
ky :.Jrou21 Jinuřich v še(~esátých letech Josefu Stonawskómu
InQr. 26. 12. 1820 v Něborech u Těšina, zemře 24. ll. 1910
v Třebovicích I. Po něm je zdédila r. 1915 dcern MDrie, pro
v2~n2 Scholzová (7) 1 nur. 1. 12. 1860 v Třebovicich, zemře

30. J. 1944 tamtéž/, známá j8ko německá spisovatelka pod
~js8udonymeffi Marie Stonao Hrobka Stonawských je po Lev é stra
nč: ko e t.e Lc ,

Ou~ud pocházeji m8~kýzové de Ville?

Již v dávné minulosti se v zemich české koruny usazo
vali cizinci a nabývali tu pozemkového majetku. Byli to
v2tšinou přistěhoV31ci ze sousednich zemi, tedy předevšim

N8ffici, méně již Poláci, Maaaři a vyjirnečně i jiní. K nabytí
zemakode ako vnfho statku Istavovské statky byly zapisovány do
z88ských desk (8) I, se kterým bylo spojeno současně i při

jetí mozi stavy, bylo zapotřebi tzv. inkolátu. (9) Po bělo
horské katastrofě, v niž no Jlouhá léta vzala za své naše
politická státnost, se do českých zemi nahrnulo mnoho cizin
c~ a ti tu lacino ziskali za pomoc vitězi velký pozemkový
In.:ljetek z četných konfiskátů. A tak se u nás objevuji vedle
zmin~ných již cizinců i Francouzi, Itnlové, ~panělé i jiní.

M8rkýzové de Ville pocházeji ze. starého lotrinského
rodu, jehož přislu8nik Pierre de cenon, seigneur de Mire
court obdržel od lotrinského vévody Karla IV. potvrzeni sta
~~úh() [}lechtického stavu a polepšeni původního zna ku d.u. (10)
,'JancJ 1~. J • 162 6 ~

Jeho potomek FruncOis chevalier de Canon, seigneur de
Moril~3ison, tajný rada a president nejvyššiho soudu Lot 
r Lnska by L c í aař em Leopoldem I. povýšen do s t avu řišských

8voboCnjch pánů Ibaronůl s dn12im polepšenim znuku u.d.
VíC~~ 1. 4. 1674. Týž obdržel inkolát v českých zemich d.d.
Pri::.:Jpurk ~. ll. 16873 oženil se s Petronilou clu Pour.

Jejich synem byl Charles I. boron de Canon ot de Rupp,
seigneur Je Brieg 1 Břeh ve Slezsku/, který byl lotrinským
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státnDn radou 8 20. 8. 1698 se 0ženil s Jnn0u de FiquGlL"nt,
bQr~nkou de Paroy. V r. 1740 koupil markýzství Vil10 /sur I~on/.
l';rnrkýz Charles 1. mé l. dVE syny. M13dší Chc r Le s II. se nar-odí.L
30.12.1714, byl generálem jízdy n ma j i t eLem pans tv í Re š í.c e
/(li'íve Ryšice/ ve z no j ams k ém kr-a j i , Starši syn N'i c oLa s Jc,:::-.n
Pi0rre se ncr-odí.L v Na n cy 8.2.1703 E\ o ž e rrí.L se s Magd;::l1én',m
G0brielou, roz. hraběnkou V0n Hunoltstein.

Pokr-a čova t e Lem r-c du byl jGjich syn Charles III., nnr , 11.8.
1731 v Nancy a tamtéž zcmfelý 4.4.1812 jako generál jíz~y.
Ožo rri.L se s Marií cl l~rnauld 3.1.1760. Jejich sy nem byl Au:zustc
?hilippe Gabriel Francois de P~u12 Antoine /životní dGt2 n2 ná
~robnikL!, který oe ruskéhu cara Alexandra I. obdržel stótní
.,bčo.nství v tehdejší ruské části po Lakého království !.l ti tul hrt.
bé t c z Demblinu 17. /29. června 1816 n.i zé.k18dě pozemkového ;::::lj e t
ku získonóho sňatkem s IS3b811uu hraběnkou Mniszech-Wand01in 1.11.
1814. Galerii našich Francouzu zakončíme synem Jindřichem JJsefem,
nar. 18./30. 4. 1819 ve Vilně, který d.J. Vídeň 28.12.1848 obdržel
p0tvrz2ni ruského hraběcího stavu včetně slezského inkolétu. (ll)
P:) prodeji Tfebovic a Mč:lrtincv;) se o d s t éhoveL c~o Rakous. Mladší
r':)él,.j pi s uváděj í go thaj ak é a Lmuna chy ,

Obr3~me nyní po zor-nc s t k druhému náhr-o bku s Lc ž f }JGd ním
markýza a polská hraběnka /hrabina/ Isabella Marie. Je českiho

puv()du z rodu Mníšků z Velkých Kunčic, z r o zr-odu zriako vého z ncmenf
Lí č fr; IV"l V· , 'h oov 1080 'bvh i"" k éh~r lCl C Krln u, prlpumlndn2_o JlZ r. v pru 81U m sens~a o

Llžcní kr á Le Vr-a t i s Lavo , (12) Jako nejstarší z Mn f š ků s e r , 1403
pfipomíno. Vo j s l av , (13) V r. 1457 se na Kunčicích /u Ostr:::-~v;y/

uváCí Mikuláš Mnf§ek jako m2n těšínského knížete. (14) p~ r. 1488
nabyl Jiří Mníšek vsi Vr8timcv Ci koupil též v~s Velké Kunčice a
p so L se pak "z Velkých Kunčic na Vr-.::.timuv(;". V květnu 1495 c:., ll.
6.1498 je uv6dě~ jaka svědek ve sporu mezi Janeo ~umborQ~ z Ffí
V.jZU D o s t.r-cv akýmf měšLm.;y. (15) Mikulé.š z Velkých Kunčic /n;..'.r ..r ,
1482/ se ko Lem r , 1508 vv s t éhc'va'L do PoLs ka (16) Cl. z810 žil t.:=lI:l

v

p:)lskou větev Mníšků, z nichž ně kt.e ř-f členové dosáhli v Polsku vy
vy so ký ch státních úřadů ,::1 byli rm.rrí.s tr-y , paLa t í.ny , k.:~stel-'"\l.1~>'/žu

ij:my/,g8nerályapoc.. (17) Mikuláš sám do sáh'L Liáhy přízně króle
Zikmunda I. u zejména jeho nástupce Zikmundu II • .August,?\, který ho
jmon.)vé'll vrchním komuřím a lwstelánem kr-ako v ským, Oženil se s .
Bcr-bor ou , dcerou Mikuláše Kam í.e ru.ckého , podolského vujv,)uy, .. měl

s ní tř'i syny:Jana,Jifího,Mi~{ulášea dvě dcery: li1žbétu,pr.)vC:k:nou
Stadnickou a Barburu, pr;)vdBn0u Firlejovnu. Zemňol 22.červn2 1551
(1 byl pohřbe n na VY8welu. Ná p í s na jehD náhrobku zní:"Hic sopultus
je.cet strenuus a o genercsus Dominus Nicolo.us ivIniszek (~le IvIngnc.
Ko nczy ce e t OsovnicCl haeres,Sereniss.D.Sigism.Augusti Ro g i s s Eo Lon;
Achi CL:merarius ,Burgrub. Cr-a ccví.e ns s Lucoví.e ns , So caLi.ene í.eque Capi
"C-:'D8us.Obiit 1551, 220 Jun.agens .:lnnum 69.(18) Starší rvd.:J)is
MniškG uvádí Paprocki a Pilnóček. Z bohutého rozrodu jsenuji Jspa~
několik přislušnikůD

Josef hrabě Mniszech-IJv2nde,lin/do.ta nar-ozcn í ne známa , ZODf. 9.
9.1747/ byl v 1. 1701-1706 generá185 Jě1astřelectvn, 8d r. 1706
1 ' tl" , ~ '1' ·1 1713 1 " , '0 '1'-l ;JVS cym ovor-n.im mar aa K8m, 0(., r , xo r-unn irn nvcr-n im E,:.TSú kem
~ oJ r. 1742 kastelánem krakovským. Jako straník AugUSt2 II. sou
peřil s Ozúrtoryskými a vliv nG královském dvofe. Jeho syn Jiří

~ugust /nar. 1715 7 zdmř. 15.10.1778 v Dukle/ byl v 1. 1742-1767
Jv)rn~n maršálkem a úd r. 1773 kastelánem krakovským. R. 1750 se
.j:30 nil s llwá1i í, ó cc rc u rpr-vn í.ho mini stra Bruhlc:::, c.::Gv,~rn3ho sLJGlu
i:)r'C.~ c.rvn í ka "~ugust3. III. po Lsk ého Cl sc s kého krále.
Va svých rukou soustředil zn8čnau moc 3 m61 velký vliv
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nd t8hd~jší politické déní. Po prvn~ll dělení Polsk8 ustou
]il Jo 0straní. (19) Michal Jití se n~rodil r. 1748 ve
jViÉ3niowcu na Volyni, zE:)mh~114. J. 1806. V 1. 1762-1767
stU(~0vc,l v zahr-uru.č í , ze jm éna ve fjvýcnrsku. Po né vr-a tu pu-
blikov21 řnGu naučných ~ filosofických stntí v literárnlli
č:.sopisu "Ze bawy pr-zy j emne i po žy t e cz.ne '", Pyl komis.1řerr;
Komise národní výchovy, jejimž 0kolem byla reforma ce12ho
vjchovnóho systému 2 organisclce polského školství. Bylo to
vl.' stn:': pr-vn f evropské mini s terstvo školství. Byl též
Lrri c i á t.or-om založení státního musea a akademie n auk , Od r ,
1731 b]l litevským Jvorním m~ršálkem, od r. 178J do r. 1793
kor-unn ím ma r-áá Lkem polským. Pe čo vaL o zvelebení V3.ršc,vy. (~9)
Ože n í.L se s Voršilou hr-ubé nkou Zamoyskou 1 zemře 7.10 .• 1806/,
sesth:mici Stanisl:1va Augu s t.a Porua towskéhc , polského kr-á l.e ,

Jeho nejstnrší dcerou byla známá nám již Isubelél. Marie
h~iva tní du tel ml náhro bn tku.". Rodinné pro s tteůí významn ého
8 'G;~d;ního hodno s t ář e urno žnilo jí bLuho byt ::1 odpovíd:'lj ící vý
chovu i vzdělání. Ještě ne a n.i sedmnáctiletá provd.J.L~ se
J. ~. 1807 za Dominika knížete Rudziwilla, mnjorátního pán)
Iliesvv'iežského, kleckého a olyckého /nar. l786,z8mř. 11.11.
181J/. Vilečná vichřice ndpoleonských t::1žení ukončila Vš0k
brzo ml~ůé mnnželství. Dominik Radziwill , ptislušník jedné
z n2jmocn~jších polských š12chtických rodin, 0č~stnil se
v.iLe č nóho dění po boku Napo Leo na , Byl od r , 1811 pLukovn í kem
po Lsk ó ,:.lrmády a vy pr-aví.L do boje pluk jízdy. V bi tvé u
Moskvy by L roněn :3 no. následky z.r-aněrif zemř eL, (20):,

Podruhé se Is~bellJ provd~lo. 1. ll. 1814 (21) Z2 Au
gust~\ rn.ir-kýz e De Ville o. bar-o na de Cano n , G. s nim se ke
konci života dostala na malé' feudální sídlo v Třebovicích,

no tehdejším opavském venkově. Jaké asi byly pocity stárnou
cí ženy, vychov~né v blízkosti královského dvora v rušné
Varšavě?

A tak tu v ostrovské zemi, nedaleko nového sídlišté
·Poruby n daleko od rodného Lotrinska, našly klid p07ůstat

ky fr~ncouzského šlechtice. Leží tu vedle své mnnželky,
shouou okolnosti vrátivší se do rodné země svých předků,

ktetí ji před více než JOO lety opustili.
Co všechno napoví prostý, státirn omšelý náhrobní kámen!

Popisy znaků :

Původním rodovým zndkem Canonů byla ~~ modrém štítu
s t.ř-fbr-ná krokev. Toto čestné nebo herol tské znako v é zname nf
svědčí o starobylosti rodu. Pti potvrzení starého šlechtie
kGho stavu 12. J. 1626 byl původní znak polepšen tak, že
pQvoGní znamení bylo rozšiteno o zlnté dělo /c~non/ v červ~

né hl~vě štítu. Pti d31šim povýšení do stavu fíšských svo
bu2njch pánů 1. 4. 1674 byl znuk dále polepšen t~k, že mlu
vící znamení dělo bylo vysttídáno zlatou orlicí.Ptikry
v2dla vprDvo čorvon0zl., vlevo modrosttíbrná. Klenotem byL~
z b2ronské hodnostní koruny o 7 perlách vyrůstající ruka
v modr-ém rukávu se stříbrným vyložením, držící v(~nec, vy
tvořcr~ dvěmo. zelenými třešňovými ratolestmi s červenými
~~od;z. l'.-I:lrkýzové po už f va Lí. stejného znnkut, r;~-~d který klc.dli
~~,rkyzskou hodnostnl korunu bez klenotu. 8tlt zn~ku hrabat
Demolinů je popisován jo.ko u znDku Syp. Ibaronů/ s tím
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l'oz:.lílem, že kr-oke v j8 zLi t.á .'..; na d š t í t cn je hr:"lbčcí

~lu(~nostD.í kor-uno o 9 perlách. (22)
CJlcDové r-oz r-odu orličího křídl'), jako bJ:.i kupř. p:~ni

/..: Lomní.ce , měli n.. s t.ř fbr ném štítu půvouné černé orličí

kfíJlo se zl~tou pružinou, z~končenou jetelovým trojlíst
kem.'..l totéž z narnerrí i klenotem. (23) Pozd,~ji se vii:,k ~)I~l

vo,_ní znumen í mě n í n.i 7 pštrosích per ve tvcr-u křfdLa ,
~t8ré dostává tV~!r vějíře J jako vějíř je i n~kdy po 
sisovánoo Toto pozměněné znsmení měli n2 SVÓL ~títu i
tlní;kové z Velkých Kunčic :.l přešlo i n~ 'polskou v~tev
"z Wielk~_ch Konczyc", k t.er-á klenotem UZlV'~l:.~ t.ério ž znl
úl\.:mí ne bo i z naman í panny n.; meuvědu /R i1 W:::! / . Po zrné n l l.c
se i bar-v.i štítu neJ červenou cl pštrosí pér:~ byLa černá ..
(24)

Poznámky

I .. Průvodce Porubou. Červen 1970, str. 36.
2. Třebovice jsou součástí Ostr,.wy od 20. 5 .. 1957, kd;y

dotud 2amostatné obce Porub~, Třebovice a Pustkovec
bJly př í po j ony k Ostr:_~vě ji.!ko městská čtvrt Ostr')v'~

Poruba. Ji~ík K., Pitronová Blanka a kol.: D~jiny

Ostravy. Ostrnva 1967, str. 665.
3 .. Prokop Alois: Z tře bo vs ká kroniky. Mor-avské Os tr::lv:,

1932, str. 3. Jiřík K., Pitronová Bl. a kol.: op.c.,
str o 6610

4. Prokop A.: op.c., str. 27 Jiřík K. Pitronová Bl. 2

koL, : op. co, str. 663~

5. Dé d í.č kam í byly dcery Julie, pr-ovdvhr-aběnko Belrupt
Tissac /nar. 9. lG~ 1815,provJ. 28. 4. 1840, zemře
10. 7. 1856/ a w8rie, provd. hrsběnka Rudnická.
Svoboda Leopold: Přispěvky k historické topografii
knížectví Opovsk ého ::1 Kr-no vsk ého , In: Věstník Matice
0p2vské XV, str. 12 a 44~

G?thaisches genealogisches Taschenbuch der grsflichen
Hauser. Gothu 1886,str. 230.

6. GGTGrH 1859,str. 698.
Pr-c ko p A.: op. c , , str. 250

7. Jiřík K., Pitronová Bl. :.1 ko.: op. c., str. 663.
8. ~cls~rykQv slovník nuučný VI. , Pr3hd 1932, str.924

925, heslo "st~tekfl.

9. Inkolát /z loto/ je obyv3telskG /občanskó/ próvo.
22 doby stavovského státu bylo uděleni inkolátu
uzn2ním příslušnosti k šlechtickému stavu země.
V českém stcS.tě cizím šlechticům udě Lovc L Lnko Lá t
zprvu panovník s6m, ve 2. pol. xv. ~ XVI. stol. apolu
pfisobili při to~ v čechóch ~ na Moravě st~vov~, ~le
Obnovenýr:J. zřízeníril zemským /1627/ bylo uG.21ov·iní ir..
kolátu vyhr~zeno op?t p~novníkovi. Od Leopolda II. in
kolát jako příslušr..ost k Zemi uděloval p~novník ~ tzv.
Lnd í ge ná t j ~-:ko př f s Lušno st kez stáv lm si uděLovaLj
s tc.vo v é s';.mio
~SN III., Pr2h2 lS27, str. 592.
Lnk oLá t zcmLkL se zrušením s t.avo vské ús ta vy r , 1848.
Ottův slovník n~učný Xllo, Pruhu 1897, str. 657.

10. Jo dato /lat./ ode dne vyJsní, sepsání.
Vúšc. Pavel, Tr::',vníček Fran t i š ek r Slovník j::lzyka
českého., 2. v~'dn, Pr,';h:.'. 1941, str. 208.
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GGTGrH 1886, str. 230.
Skutil J~ln: Ne j výz ne č ne j š f r-o dy ve vývoji Mo r cvy ,job;:,.'
feudální. In: Listy Gene:.úogické 8 he.r-oLdí cké spoloč·

nosti v Pr2ze. Prlho 1973, str. 4,~.24.

Lechner K.: Die ~ltesten Belehnungs-unJ Lehensgeri
chtsbucher des 3isthums Olmutz I. Brno 1902, str. 21.
Pilnéček Josef: Rody st8rého Slezska II., Jílové u
Fr~hy 1972, str. 224.
Jii'ík K., P'í tr-o nová Bl. J. koL, : op. C., str. 585-586.
Sbírka listin k J~jináB města Moravské Ostravy. Mor.
Ostr-:l\"8 1929.
VF.llo šek I siJor Cl ko L, : Vr:l timov, m í.nu.Lo st '1 součaa-
nost města papíren. Vrntimov 1974, ~tr. 31.
r'ilnóček .;.: op. c ; , str. 224.
Sin2pius Johnnnes: Schlesische Curiosit5ten II. Lip
sko cl Vratislav 1728, str. 812.
Iú.J. cůrek Jo sef: D8 j iny po Lak ého nár-o dn , Pr8h8. 1948,
3 t.r . 193.
~ie1ku EricykloDeCi~ Powszechna VII. V~ršav2 1966,
str. 384-J85 •. ,
Sin~~ius J.: op. c., str. 812-813.
f'ilná.ček J.: St.:.lromor.3vští rodové. Vídeň 1930, str.
38:5. ;NEP VII, str. J85
Krejčí Karel: Dějiny polské 1iteretury. PrQh~ 1953,
str. 144.
GGTGrH 1886, str. 2JO-232.
'd..ť:P .IX, str. 677.
GGTGrH 1886, str. 230-232.
Bl8.žek Conrad: Der Adel von Gsterreich. Sch1esien.
Norimberk 1885, str. 119, tab. 62.
KaJich Heinrich, B18žek C.: Der mahrische Adel.
Norimber 1899, str. 1~ s 17, tdb. II 8. 12.
Kr á L z Dobré -Tody, Vojtěch: Her-oLdí.ka , Pr-ahu 1900,
str. 344
Pilnáček J.: 31m, str. 440.
Louda Jiří, Janáček Josef: České erby. Praha 1974,
s-cr. 110-111.
Sinapius J.: op.c., str. 812.
I(r~l V.: op. c., str. 345.
Pilnáček J.: S1ffi, str. 385.
Zvolský František: Znaky mor~vských měst. Brno 1947,
tJb. XvI., Velké Meziříčí.

W.uda J., Herčík Josef: Ceské města. Pr.=1h21 1974,
str. 311, Velké Meziříčí.

--xxXxx-

VL~Ll iLlÍr KBJLA

K řndě rodopisných problém~ u záh3d, které Jokáží
i zkuc en érnu ge neo Lo go v i n2.tcl';;;1.:Jt hojně s tor-o s t í , p.:~tří

j~zesporu i záměn~ křestních jmen.
Nejběžnejší je uvid2ní českých jmen v jejich nemecké



F~no\tt!J k č~V1klA Leopold~ KQ~okQ »MQtkqzQ ~ Třebovice <<. v1. ~\131e
ZprQVOOblJe Oi?JiY'~\J0Kě pObOťk~ Gusr. .
1 Štít pů\JOOVlího lV\QKLA rodlA CQV\ontA

2 Štrt roz4í~eY1ého IY1g!':lA radIA C~V1on LA

'3 Znsk svobodY1~cn pl5VllÁ de CQVlOn et de RV\pp
ll- ZV\~k p~Y1tA I LOYl1Y1lce
!1 lVlQI\ MV\í~kt\ z Velki1cVl l\lAVl~ic

1 2.
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6i l~tinaké podobě n~bG nnupok Inapf. Fr8nti~ek-Frnnz,

Fr-anc i ecus ; Bohunil-C-'Jtt:friedj Jana-J:jho.nn8j i~~oleDi..1 
ú>::ll.i"lÍ,::; '':-'\i)od.l.

[toviini větěina ~sob . ji~ž bylo při křtu dóno více jmen,
jo ~sl';v~v~nQ, nebo v Datrikách a jiných pramenech uváJ&nn,

/ "." '1\T v l' V" v 1_ • , ". " 1 h ; v •
SVJi] ~Tvnlm .jmcncm , be~:'cerl VSaJ:'. .j so u n.iz.yvam svym cr-u ym Cl

tře t ír: !i':.řestnís jménem/n3př, J an Isidcr Kejla je mLmo kře Stní
z/~~)is uvi.Ié n vždy jen j.S\ko Isidor Ke j.l.a atp.l. V 'I'akový ch t o
pří);:.;-.1ech no s tává rodoi)isci ča s t.c kcnp.Lí.kované hledó.ní [\ dokc.'.
z.Jv:':ní t:;t:Jž'nc.sti.
Ir I J .; t ; v v t . " ; / v • / v bl t . 1é' , C
vYS~YGUJl se oz cas o 1 ruzne V1CS Cl mene pro 8ma lC{ ~uu~-

k ó zCr~)bn~liny křestních ,jrn8no .?fi z pr-o covévání svéhu r-odokmc nu."
IroJ K2jl~ z Lubné u Rakovnikal jS8m narazil nedávno právě na
nC: co ;"1) C:)briého •

8nruJra Folexina Kejlová se narodila dne 27. 5. 1764 v Lubné
u Rakovníka Iv pozdějšíD čp. 51 jako dcera Josefa Kejly a jeho
ucnžeLky B,')r'oory, vdovy po Janu Pano škcv i . (1) Další zprávy pfí
ď.L'.:' B:.',roořu Folexině Kejlové jsem už nikde nenalezl. V Lubensk é

grunt:.:vní kn i z e se však za to c b j ev i La Apolena Ke j Lová , k níž mi,
ZQS8 chyo21o datum carození.

Zuín~ný Josef Kejla m{l s manželkou Barborou mimo nejstarjí
BdrlxJr;y I'olexiny jcšti; dvě dcery,: rvlarii Barboru -nnr.6.L~.1766

v Lubn~ (2) ~ Marii R02ilii - nar. 1.6.1770 v Lubné (3), zemře
lJ. 5. 1773 v Lubné (4). Po J0sefové smrti dne 17. ll. 1772 (5)
i;r.)(.:l:5.v-.:~ v(:cva grunt v Lubné cp, 5 Josefu Vostatkovi. V kupní
sol~uv6 z ll. ll. 1773 se hovoří na více místech o ttech poz~st~

ljch !_',ceró,ch Barbotiných po Jenu Panoškovi IAnna, Ver-orrí.ka a Do
!',:,t;,11 :;c Cvuu dcerách po Josefu Kejlovi -. o Apoleně Q Bar-bcř e , (S)
IvL::trika ln") svou dobu zde poriěr-né dosti přesnál však o no.rození
~~<.Cn.5 il1)oleny jako dcer~ Josef.') a Barbory la též žádných jiných
rodičůl nehvvoří. _

T6to Apoleně se 16. 5" 1798 v Lubné čp. 19 narodil nemanžsl
ský syn Jan Nep. (7) dne 7. ll. 1806 kupuje ApolenéJ. od JanéJ. Krfle
ZLl 550 zl. choLoupku , stojící no. obecním místě v Lubné čp. 32 D..

dne 22. 12. téhož roku ji hned prodává Mikuláši Cerníkovi za 440 zl.
s tín:, že v této chaloupce rnůž e po 14 let bydlet, pokud nový ill2.ji tel
deJ té ('-0 by nezemře. (8) Apolen~,:l. Kejlová zemř e La svobodná dne 27.
10. 1822 v Lubné čp. 240 V matrice je uvedena jako podruhyně still'f

" • v ~O 1 ~ (9)UCL:lJne o e 1,;.

Objevilo se však druhé podobné " zL1izení" Polexiny.
Dno 12. 1. 1764 se v Lubné Iv pozdějěím čp. 21 narodila dcera

r-y ch ttiř-L Františku Keljovi a jeho manželce Anně Marii, která iji"'i
křtu dostala jmóno Polexina Anna. (10) Tímto zápisem opět končí

st~py VU ní, jako ?olexin~ Anně.
\l;',cl~lV Kejla, syn Františka Ke.jly a Anny Marie z Lubné čp.2,

n.. >;·'<'cle smlouvy v pozemkové? knize ze 4. ll. 1790 vyplati t 81 zl.
II kro jako d~dický podíl svi sestře Apoleně, vdané za Václava
Náhlíčku do Sence. (ll) Vodle 2atriky však Václav Kejla žádnou
sestru toho jména neměl.

li senci u Ro.kovníkn žil v t:S Jobě pouze jeden Václav Náhlíče:k,

jenž huspodéJ.řil v čp. 1. Oženil se 25. ll. 1784 v Panoěím 0jozd~.
h z~o jo další problém - jako jeho nev~stu uvádí L1atrika Veroniku
KejlCJvu z Lubné čp. 2 (1:2).

i.->'.1210 úliho názor-u jde zde fj f(}r2i'~v oEW1, ncbo E jediná Veroni
ke, Kejlová z Lubné čp. 2,kt2rá by 80hla př-icházet v úvahuj měLa v
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I'·} U8 1784 jen 13 roků (13), Ll po ZG.0j i se pak vdaLa ZEl Frc.ntLjk:,
Bure š e do Příčiny. Jiné Veroniky Kejlové pak v Lubné již ne byLo ,

Z6hndu obou Polcxin může vysv2tlovat zápis v senecké matri
ce 0 mnrtí Polexiny, ffiélnž81ky rolníka Václava Nóhlíčka ze Sence,
která zemřela dne 1. 3. 1794 v Senci čp. 1 při porodu. (14) Mě1u

tchcly úC:',Jjně 32 let. V o bou př Lpa de ch se tedy jedné o z áriě nu
iJŮy>]ního křestního jména P~;18xin3 Z8. Apo Lena ,

V p0dstatě kaže.~ jo§no má SV0U zdrobnělinu, kterou býv:
jeh.> nusi tel v r-o d í.né o s Lovo vé n , Kř t é né Po Lex i né S8 rnc hLo tbm;::;
l'ík~.lt: Linčl, Xí.na , sriad dokonce i Lenka, PoLa , Polena neb.)/zř'c~j

m2 n~jčastěji/ Polinka. Z3s1uchl-1i někdo cizí n~který z Jb~u

P)~J;0L1ních.tvar~" mohl s e zD;Z~i~, přeslechnout .':\ n::ps~),t- A:'~';l(;n;:~
DtJ2l]C'.lu-ll se Jl tak l1o;n,'} bé ž ne ,

}\inužství Vý'clDdu by by Lo třeba i více, ,1 L\k nezbý~á, n~;~

~X) čk.: t, ~lŽ ně kd o nar-az í náhc o..u na ~) bdo bný přLpud ·:1 pod;} L;)'3l

p~tvrzujíci důkazy nebo v§e vyvrátí.

P·.)znómky :

1. SOA iraha, matr. M 21-11/4, str. 27.
2. SOA Praha, ma tr-, Ll 21-11/4, str. 39; v r , 1796 by La již

provdána za Vác12vu Bechyně/viz M 21-11/7, str. 24/.
3. SOA Prahn, matr. M 21-11/4, str. 64.
4. SOA Praha, matro M 21-11/4, str. 3340
50 SOA Praha, matr. M 21-11/4, str. 330.
6. SOli. Praha , pr-a c , Křivoklát, pczemková km.hr. Lubná,

VS Křivoklát, sign. PK-56,fol. 173 a 174v.
7. SOA Prahu, matr. M 21-11/7, str. 32
8. SOA Prnha, prac. Křivoklát, pozemková kniha Lubná,

VS Křivoklát, sign. PK-56,ful. 368-369v.
9. MNV Slnbce, matr. fary Panoší Újezd, obec Lubná,

zemře sv. V., 1784-1898, str. 59.
10. SOA Pr3ha, matr. M 21-11/4, str. 24.
ll. SOA Prnha, pr~c. Křivoklát, pozemková knihu Lubná,

VS Křivoklát, sign. PK-56 , fol. 4v.
12. SOA Praha, matr. M 21-11/17, fol. 4v.
13. SOA Praha, ma t.r , NI 21-11/4, str. 71; Marie V8rJnik::l

Kejlová, nar. 2.9.1771 v Lubné.
14. SOA Pr~hu, matr. M 21-12/7, fol. 4v /zcmř.Sonec/.
15. V Lubné u Rakovníka se vyskytuje pravd0pouobně ještě

třuti podobný případ záměny: SOA Pr8.hn, oDtr. 21-11/4,
str. 16- při křtu JQny Kateřiny Kejlové une 23.10.1762
by La kmotrou " •• "Appoloni3 uxor 'Nencesli Br-e ds chne Lder-••• ";
t,-,~mtéž, str. 24-při křtu Po Lex i ný Anny Ke j Lov é dne 13.1.
1764 kmo t r-a" ••• Po Lex i no uxor- 'vV'enceslai BretschneiJer .•• t:;
:)bě byLy dcerami Fr-a n t i ěka Kejly 8. Anny Iv1:}rie z Lubné č;.J .. 2 ..

-- 00000 --

"pr::,vc nc j í.s to te , kdy č Lové k neví, jak pátrání Ů.)p2ldne, j\_ t:·,
~J ptit~huje, co dělá z v~cí.neživjch 3 mrtvých událost
rL'~lírl<..'.V2jši, než je leckterá vymy š Lená de to k t Lvka , II

lVIir~ s Luv Lvan.iv - T2jcmství RKZ



II

~lfréd PODEŠVA, K~rel HnB~ČEK

Tfi znaky ~bce Michá1kcvic.---------------------------

Úd,:lj e o zrinku ob C2 Michilk,)vic uvedené v llD0j in:~ ch
OstrClvyll Karlem Jiříkem n: str. 603 ne j sc u úpLrió ,

Mi chá Lkoví.ce Ik:.,nkró tně např , po k.Ladn fk o be cní.ho ú.ř'~(lu

v knížce splát~k d~ní z pazbmk6, duwavní a ~inž~vní v
r , 1901 d později/ už í.voLy n2jprve z n.iku s pluhem je::(:"u
cím de Leva v ;Jváln2m ré~zítku "Obecní ÚŤHl í'JIichólk)vic~

- Gemeinde Vorstund Mich~lk0witz", tj. 0G sv6h8 vzniku
v r , 1865-1866 z hr-uba ,.lŽ Clu r-o ku 1907. Od r • 1905 (;:,' 1'.

1911 potvrzov31 pokl~dník pl~ty je§tě razítkem se zn~k~m

pluhu jen s če ským o z nc č e n ím "Obecní úř:::(] r.1ichic1kjvic2
Sh;zsko l1

• V r , 1912 použil rilzítlw S8 zn:3kempluhu s nái;is',,;;~1.

lli:'fedsti:1Venstv0 městyse :vlichálkJvice ve Slezsku l1
, pf,.;st~-

že mestysem se stu12 obec již v r. 1907.

Kd,Y bylo L'Iichállovicíw c.:)v,,:;leno už ívc t zn.iku n Š ~í"c

c;012ný no 3 čá s t í , :,! tc v nc r-n í poLcv í.ně s hL:v'.}u :~

k:C'ídly slezské or-Lí ce , v pr.'.;v5 uc Lnf ěá s t í, s dvěma

skř f.ž e nýmá -hornickými klJclívky .é:l v18v.:J se s to j f.c ím sr~.;;(;i~:.l:

/nik~li cepem/, není přesných zpráv. V t0mt0 mezic~uí
sc usi uiívalo v k8iespondenci bua st~rého zn2ku ze
setrvačnosti nebu z naku , l<:terý se do chovcL jc:n ne már-n í c í

no hř b i. t0vě v Michálkuvicích. Tento znuk je um í s tvn {~'-.

i t,~l1s1cé kartuši 17 I 9. znázorňuje v horní po Lovi.ně pl\.ú~
u v ~olní sponu /?I se ěesti medailemi n~bo pečetimi,

ktGrG by mohly zdůrazňovat nepřímo nový průmy s.Lový CI1c;
r.::-tl,rtur obce. Pod závod tehdejší Severní Cri,hy Ferdin~:n~)v~;

v Niiché.lkovicich pa tř í.Lo 6 jo.m: Fer-d í.nand , ~Ylichdl/n;yn;'::j,í

důl ?etr Cingr/, Pe t.r , Jun a Josefi pojmenovo.ných p,:.~'::rn0

k , h ' v ~ , tch t ' t ' h .,. S ''1' h~: -r-t '.po vyso ye ur-e cna c i c s a n i.c Cl ever m, cr.:-:~v' ~(;rc.llťL·.n-

é'.ovy I viz např. pojmenování jámy Michal po c , k. C.v·,)rníE:
radovi rní.rrí.s tc r s t.ve f í.nanc í Michalu Leierovi/, k t.c r é 8=;1;-/
v pozdejších lotech rušeny nebo spojovány. Tento znak
působí z dálky j~ko umrl~í lebka s očními důlky ~ 6 ZUDJ
8, nevi o něm nic ani staří zaměstnanci obce Inapř. 85-l~tý

Jun Děrgel, 74-letý Josef Drobík a dalŠí/. Pochází n~j
po z dé j í a s í, z r , 1898, kdy byl vybudován hřbi tov ,'::1 m.ir-n í ce
pro ko.tolíky, pozdaji s ~ásti pro evangelíky i židy ~

do.1ši jinověrce místním stavitelem Vá cLcvern Prokopem.
Podle sd~leni jeho syna st8vite1e Jaroslava Prokopa G~12

márnice čp. 376 ISládečkova ul. ~. 23/.
Pfesný popis zn~ku by bylo možno zjistit ve s9isoch

s ta ve onfho po vo Lo va c f ho úř a du , Michálkovice v š..k V t éto
blíže neohraničené době pfechózely z působnosti bohw~ín

ského, frydeck0ho 8 nJkoncc ostrGvského okresu.

. Statí horníci oCmítli domněnku, že kresba pod pluh8E
~f0dstJvuje něj3ký starý hornický dobývací stroj.
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EVd GARBOVÁ
I'L":HROBEK Sf·,.f,,;UELA ':"vOLF,d. Z nHBZNA Ni\. ZDI ,~OS'l'I~LA 3'';.
JANA ~TITBLE v~ ?R1D~Ú - M1STKU

>,,'l výzkumu v t e r énu , který jsem pr-ová dě La v r . 1)76 .:
I(t",rý byl součástí mó \~i~loí'Jové pr-á c e věricve né c;;pigr:',
J. ckýrn parná tkám okre su Frýdek - Místek, j S8r'1 naraz i Lr.
11~ již z.načriě poškozený 'j v li t.e r-a tuř e m8.10 uv~d,iný

nvhr-o oe k S:lIlluel;'~ 'i/olf:: z 3ř'Gzn:',. Náhr-o bek z r , 1662s(;
1 , , 'ď • v' 1 ' 1 J vr>: t' t· 1 ',' -

~1: 2Z',- no vne j s i, ZI,.,l ko s t e La sv. a na l\I" l 0 e V~ l'rJ'-~.'u.

Jeho výška je 170 co, šítk~ 7~ cm. Po celé jeho ploše je
v2. t,;s:'in dnes již ve Li ce porušený nápis, provedený hL:~vn.j

.~ o i t:ilou a z rnenš í č á s ti t~lké 13 tinskou minus kulo u.
Vj:3kc1 písma vdtšiny nápisu se pohybuje ko Lern J, 5 cm"
V l;olní části né hr o bku se na chá z í již z no č né poškozený,
,,\ tuJíž těžko r-o z ez.na t e Lný z n.ik , Pr~vděpodobn2 se VŠDk
joJn;í o znak 'y'/olfů z Března, rodiny žijící n.; I'ěšíns!cu.

~n3k wolfů z Bř2zna je dobře Jochován n~ jejich rodinné
hr o o ce rovněž v kostele sv. JétDd Křtitele ve Frýdku 
I"ístku, která pochází asi z počátku 18. s t.oLe t í • Zn?,k 1:12

n~ ~títě vpravo hledícího vztyčenáho vlk3. Latinský n~)is

n:.,~ núhr-o bku hovoří o tom, že 22. úno r a , ~)r:}Vc1époJo brié
,~ l ~ 62 ( . 1 ' v 1 v • h . ~ '" / 'I )c.. _0 J:...tK 'tomu na sveu cu.j e c r-o no gram ve ,).24. r,"::.,,{l.l

z",(Clř(;l Ve; věku 61 18 t SDEluc1vvolf z Bř e zna , hej trnan ,.\
vjb~rčí ~dní v ~anství frydeckém, otec osmi d~tí, Ganžel
ťVj Vlcdykové, kt8r~ mu nech:...tls zhotovit tento náhrob8k
.' zeLtřelLl 24. září 1662.

Zněni nápisu je uve~eno podle skutečnóho st~vu, ~n~s

již no č í telné části j sou doplněny na zé.klu.~ě Pru skcvy
Topogr,c.\fie Těšínska, která tvoří so učá s t Pr-a skovy pozů-

s taLo s t ; uložené ve Státním o bLa s t nfrn ,'}rchivu v OpDv0 :

D. T. O. M. G / Anno quo scriBitur / fESV CHRfST~ FILI

DEI MI / 8ERERE NOBIS/ DIE 22. FEBR: INTER HORAM /-4 & 5.- - _.-
ivJl'iVTINA: VLTIMVM/ NA TVR.AE DEBITVM SOLVIT / NOBILIS BI'

STRENV9 VIR DNVS/ SAMVEL vmLF DE B ( RZEZNA/ IN DOMINIO

PHID(BCEN)SI CA / PITANEVS NEC(NON S::de C1\ES J/REGIAEQVE

[,[(TIS IB)IDEM / EXACTOR V(ECTIG)ALIVM / A:e;TJ~TIS SV(.B.i (1)

ilNORVI.1 / VNIVS VXO(RIS Will / RITVS / E'r OC'fO LI(BERUffil.M PA)

T:8(R) Fl /LIVS SS88 HOIVI(čl8 CATHOL. ECCLE)/ SIAB CVl 1\1

(Ui:;STISSII'vtA COIVX) / EVA vVLADQIK0'lvNA IN Ml<.:IvIOR)IAfu / ID

i\'lO (rrVI,ibťJTVM ťRIGI CVRA VIT) / (.iVAB (ETTMA EVNDBljI' EX) /VITA

(~G~~SSA IN .AETER) / N(ITATEM EST SECVLA) / DIE (XXIV

Si:ť'T AO 1662 !

}r~m~ny 3 liter~tur:...t:

se}, úpa.ve;, 2ruskovi:'1 po z ů s ta Lo s t , 5. sv ; , Topogr;dic:
':L'~;i~,ínsk_'" f. 152, 217a J.Pilnáček, Rody s turého Sl",zsl{"j
IV. :,:íl, Jílcv;? u Prahy 1972, str. 114
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Do Vaší knihovnv •
---------------~-

ZBNGER, Zdeněk LVI. : Če skú h8r·,11,-~itG_.,.
nn kl, , Vy še hr-cd , Pr-aha 1978,22.000 výt., 1'')0 o t r . 39,
Kčs. Z obsahu jednotlivých k-<Jitol: Definice h(;:....,:c.~ldikyo

Historie he r-u Ld i ky , Herol ti. ;(0 vy , bar-vy ,? kc;,,/,iny.
Znsk. Stít. Heraldické zn~8ení. Ncjd~ležit~j~í obecné
figury. Koruny. Státní zn~ky, aj.

Studie z obecných dějin.

Universita Ksrlovo 1977, 1.000 výt., 274 str., 40,- Kčs.

Sborník historických pra cf k 70. n.iroz orrí.n.un prof. dr~

Jarosldv8 Charváta, připrnv8ný jGho žáky a )řóteli.

Jsou zde otištěny příspěvky z o b.La s t á čc sko s Lovcnaký ch
i světových dějin. Pozornost si zaslouží hlavn0 studie
Josefs Petráně - Historická skupina o počitcích čsl.

marxisticky orientované historiogr~fie.

Pr-omněna feudální třídy v C(:jchG.ch v poz dn írn f'o u.Ic L'i amu,
Universita Kar-Lovu 1976, 2ó9 str. + 3 mapy v příloze.

Sborník, který uspořádal Jos. Petráň, přinásí tyto přís
gěvky: J. Petráň: Skladba pohusitské 8ristokT~\cie v
Cechá ch ,
A. Skýbová:'Ceská šlechta Q jednání o komJaktótn r. 1525.
L.Dvořáková:Trčkové z Lípy ni~ přelomu 15. ;~ 16. stol.
J.Kovařík: Proměny feuc1ó.lní třúly v Čechó-ch v př'13dbělo-

horském období.
P.Cornej: Vliv pobělohorských konfisko.cí ne ::;).d::ldbu

feudální tř ídy •
O.Felcman: Majetkové poměry f0udální třícly v Cruhé pol.

17. století.
E. Maur Geneze a specifické rysy pozdně feudálního

velkostatku.

DVOŘÁK, Karel: Humarrí.s t í.cká e tnograf'Le Cech. .Johcne s
Butzbdch d jeho Hodoporicon.

Universita Karlova 1975,113 str., 20,- Kč s ,
Německý human i s ta Hons Bu t zbo ch se pohy bov..L v Nernecku a
Cechách v letech 1488-1494 a teprve v pozd~jších letech
své vzpomínky z.pr-aco vaL v uve de nérn spise •. Komerrtovc ný
překlad Dvoř-ákův nám dává nc.hl.édnou t do ž í.vo t.a střetlo 
věkých školák~, služebníku na šlechtických dvorech i
lidí nB Ok~Bji tehdejší společnosti /lapkov6, zlod~ji,

žebráci/. Autor vzpomínek sleuuje také nábo~cnskó poměry
v Cechách ..

Všechny publika.ce, které vyu21a Universit8 K2rlova, si
ffiužete objednat nn adrese: Ediční odd~lení filosofické
f'e ku'L ty UK, nám. Kr a snoar-me j ců č , 2, 116 38 rr;c~ha 1.

SEJBAL,Jiří: Dojiny pen2z na Moruvě ..
Mo r-nvské museum Brno, publ í.kcce bude vydána ve III. čtvrt
letí 1978.
Kniho se zajímá o historický vývoj a funkci s8~nných a
peněžních prostředků na území Mor-avy, Chce l)(;skjtnout
znalosti o vývoji ho cno ty clomácf a cizí rn í.n ce , Jruhu
oběživa a v souvislosti s tL," ~řispět podstwtně k probl~

m2tice cen a mezd v minulosti, kt.cr-é ffiují v mnohém směru
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pr-vo ř a dý výz nan pro stuJium hospodóřsko-obchodních i
so c í.é Ln í ch děj in na š i ch zemí. Kní.ho j 8 do ,.>ln2nn 6,-, t:1;)irúi
dokU:118ntačními mc t.e r i.á Ly , Možno o bj e dna t DC:: .:1clrc.::se:
T\I ..., t .... / ,-,~: . V" " kl" (~ Á -..-, 25 "r n::\ ().horDVt>l">.e museum, culcnl S .AU, narn , • UD0rc. c. <..J,
ó5S 37 Brno.

- ?at -

HLUBINK.~, Vlilan: Objev gotickibo náhr-obku v ko stcLe sv.
Václuva v Ostravě.

Sborník Ostrava 9, Ostravs, Profil 1977, str. 341-4.
Při s t.avebn f ch prácioh v kapli f .. Marie v ko e t eLe S'I.

V~cldva byl objeven pozdně gotický nihrobek, který jo nyní
um í s t ě n ve vě žním průchodu do ko stela a zpř f s tutm;n cc,"}k
veře j no s t i , O tomto nálezu přináší podrobnou zpr<.vu
r:!ilC::oDHlubinky sborník Ostrc::va 9, vy da ný péčí .'1.:cchivu
m8sto Ostravy v r. 1977. Jedná se o náhrobní k2~en
KGteřiny z Boskovic, dcery Beneše z Boskovic, který Cržel
Ostravu jsko zástuvni pán v 1. 1480-1507. Náhrobok z r.
1500, B. Paprockým chybně ucitovaný 1550, má plosný ~ozffi~r

168 x 90 cm u je n0 něm zobrazen erb pánů z Boskovic 
hřeben o 7 zubech ve štítě, do pLně ném klenotem Cl f;=~i'rnochy.

Text článku doprovází fotografická reprodukce n'.\hl'o'.Jku.
Škoda jen, že obrázek je otištěn obróceně.

LOUDA, Jiří: Moravská církevní he re Ld í.ka , Znaky oloDouc
kého biskupství 3 ~rcibi3kupství, olomouckýoh
biskupů d drcibisku9ů.

Olomouc 1977, 12 str. + Jl str. o br az , příloh nc~ volných
liste ohll'"
Publika ce známého olomouokého hcrc Ldí.ka , Vj daná Apo i:j 'Col
skou ddministr~turou v Olomouci k dvoustému výročí olomou
ckého aroibiskupství /1777-1977/, obs~huje v úvouní tex
tové části stručný popis uvedenýoh erbů, ve Qruhé č2sti
burevná vyobrazených n3 křídovém pClpíře.

~oupkovi, Jaromíra a Jiří: Peč8tě oboí okresu Uhcrskó
Hr-ad í.š tě.

ONV Uherské H~2dište - okresní arohiv,Slováoké mUSCllin

Uherské Hrudišté, 1977, str. 92.
Autoři podávají v úvodní kapitole nástin vývoj8 m~st3ké

.~ obecní sf'r-ag'i e t í.ky , Jádrem práoe je abe cadné f'~\Z8ný

popis pečetí jednotlivých oboí okresu; u k~ždé ojce jsou
r-ovněž uvedeny zákL"cní údu j e o jejl historii :} spr ávnf
lj'íslušnostL Text je o pc t.ř e n pc dr-obnýn po z.nárnko výrn ..'j)Q

rátem 3 se z.namem použi té li t.er a tur-y , Obr-a zová Či-:s'c, ·cáto
pekn6 knízky obsuhuje 90 kvalitních r8produkcí ob2cních
pečetí, resp. razítek s obecn~n znamen~u.

lc

Koncern května jsme obdr-ž e Lá smutnou z.pr ávu , Zl: n:~še

ř~\dy ,,;ne 20. kve t nc 1978 neo č e kévaně opustil Ic.6.J;~'~~'oslav

Kohout. Zemřel ve v~ku nedožitých 70 let.
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Dn GES? vstcupil po čá tkcm le t o š nfnc roku, ZQj frna L se
; hist.;rii. B~l členem Ceské vědeckvtechnickéspc Lc čn.i s t í

i: jak....: člen predscc1nictvD. kruj ské r-ady VTS v OS~:élV8 oy L
lLvčř'en z pr-u co vá n.ím h í s tc r í.e VTS. Pruc;;ve.l r-r.vne z ne })l':\--

0r 2 vóch k založení technick~hu musea v Ostravě.

Cest jeho památce !

- Kj/ -

V říjnu le t,_: ě n fho ro ku se bude koria t v OL·TI!:) uci
j)rvní pr-n co vnf porada Z2stupců všech po bo čok GHSP.
~r~síDe proto členy ~stravské pobGčky, aby svó připomínkY,

návr-hy nebo stížnosti k č í nno s t í, Spo Le č no s t L přGdnli

n~kter6mu ze členů výboru. Na této p0r~dě pak bu~ou pf8
él5n;y z á a t up cům Správního výboru GHSP k vy ř í z enf ,

Výbor P') bo čky

U pfíležitosti 10. výročí založení GHSP, jehuž
o sLavy proběhnou v bř ez nu 1979, budou vyc1č:inyodznaky se
znskem GHSP. Jejich cena nebyla desud stanovona, avšak
včctn8 poštovného by neměla přesáhnout 15,- Kčs~ Výrobu
;:'1 í.listribuci bude obstarávnt naše pc bo čka , Všichni zr:\jcm
ci o tyto odznaky si je budou moci po jejich dohotovení
/cca v lednu - březnu 1979/ zakoupit na n<'iktoró z našich
e chůzck nebo ob j e dna t k dodání poštou na dobírku na
adrese ostravské pobočky GHSP.

- Kj -

Základní orgunizo.ce chovatelů koček Ceského svazu
chovatelů drobného zvíř~ctva v Ostravě bezplatně pře 
nocha13 naší pobočce svou vývěsní skřínku, kterou již
~l<.;lš í ča e ne použ IveLa , Ta to skř-rnke , nyní zelené bur-vy ,
je wTIíst~na na domě v Dimitruvuvě ul. č. 22. Budou v ní
)r:"videlnd um í s Eo vá ny pozvánky na naše akce, f'o to gr-afLck é

z(.1b~ry z č í.nno s t.í pobočky a podobně.

- Kj -

FrosL~e všechny členy naší pobočky GHSP, oby nám )0-
ruohl.L svými články a pr ac eraá naplňovat dé-~lší čísla "Zprr,v::>G..::je11

•

Výbor po bo čky
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fl Z p r Cl V:) il a. j fl vYI2.6..v6 o s tr-cv ská p0boCD:\
G\..;nc~:l()gické 8. her~l12ické s po Le č no s t i. v Pr-az e , Vych.i z f
nepr8.vide1né U je ur6en pouze pro p~tfebu 61en~ GHSP.

Zn p~v~dnost ~ ObS2h článk~ ruči uutufi.

'I: Š 1\: or ri
~(clvě no
1\:3. 217,

č.Lá nky , drobné z pr ávy c. :)o(hbn~ z.es í.Le.i t e
adrc:su : GHSP - pobočka Ostr ..\va, P()Gt',)~ní

729 17 Ostrova 1.

1 'C"_
....1-. .... '0

Dobr-cvo Lné př f spě vky ne úhradu výdejů pobočky

iJok1ndník :

J3.romír Tejknl, Revoluční 17, 701 00 Ostrav8 1.

UZ2vérka 1. čísla byls 24. 8. 1978.

Schv11~no k tisku
~~st3 Ostr2vy pod

oebDrem
č , j. :

výoo r u




