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PCH.ÁLEK
ATENTÁT NA HEYDRICHA A OSTRAVSK1.
LÉKA~ MUDr. B~ETISLAV LYCKA

Již 37 let uplyne letos od nejtemnějších dnů německé
okupace ~ tzv. he~drichiády. Jako blesk prolétla Prahou
v dopoledních hodinách~'dne 27. května 1942 zpráva, že na
říšského protektora Cech a Moravy generála Reinharda Heydricha byl spáchán atehtát. Za týden po tomto .atentátu
protektor zemřel. Od tohoto okamžiku rozpuutali Němci šílený teror, kterému p~ly za oběť desetitislce našich občanů.
Snažili se, aby nezůstal nepotr~8tán jediný Cech, který by
sebemenším způsobem pomohl parašutistům.
V osudný den, krátce po atentátu, ošetřil NillDr. Břetislav
Lyčka jednoho z útočníků Jana Kubiše. Jeho pak nadále ošetřo
val v podzemní kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově
ulici v Fraze, kde, jak známo, se pak atentátníci ukrývali.

__

~~~_~~~_~~~~~_~f~~~~~§~ ~l~~Q_~

Když v roce 1898 podniklo

Vítkovice hledání pramenů vody ve Staré Bělé, byly tyto prvně nalezeny na gruntu
L. Muchy čp. 69. Tento grunt město odkoupilo a začalo se
stavbou studně, nového vodovodu a čerpací stanice, která pak
zásobovala znamenitou pitnou vodou obyvatelstvo města a Vítkovických železáren. Po zakoupeni zmíněného gruntu učinilo město
Vítkovice nátlak na sousedni grunt Antonína Lyčky.
'fQl;: se stalo, že sedlák Antonín Lyčka podlehl lákavé nabídce z..ie tup oů města Vítkovic a dne 12. 5. 1900 prodal zprvu jen
město
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určit~ části pozemků 3 v rOC2 1907 i ostatní pozemky, až
no. ruo Lou č.i s t pole i) louky. Ponechal si též budovy se
z ahr a" ou o vými:h'e 0,30 h·2ktč..lrů. Tím z an i k l.a s tule tá tradice :'.c1ysi t ak bo het.ý ch gr-un tů čp .. 69 A 73 ve Staré Bělé.
:'::dJ'~ se syn ~\nt,o:l~n,'3 L:íČ:-;:Y v,;,-'6til po tříleté aktivní
vojcn8k~ službi /~on~D~ o~ rok~ 1698 u jízdního délostře
lectv8/ (~omů, o žsrri L S'3 v ro ce 2.902 Fl S manželkou nastoupil ;:Jrs ci v nově ze.Lo e ném s taro běLskéf.'. Konsu.mním družstvu
s hostinskou kor.ce s í , Bydlel.2. n.. otCOV8 lT.iměc.ku čp. 73,kde
se jim dne ~'4-. l: V ,S -J ;[) ,:\ 190.3 nar-o d L chlaJ:.~ec, pokřtěný pak
j:::lk:o ,j:['etislc:.v .An·':onl.r . A p~jV3 zc12 z::;,č:Cf'.'~. historie pozděj
~ího ~DDr. Bfetislav3 Lyčky, který pr0 svou odvahu a statečnost v do bě hC'ydI<ch:L'id? 'Tstoupil de dějin.
Když se Jan Ly~~a vr6til z první světové války, studoval do sud Df' e t i s I av ~ j ~'>~l;.Ž [l12'c,ka včc.ovala veškerou péči
~)i'es c810u vé l ku , n::~ re61ném g~/mnasiu v rffístku. Po maturitě
cdešel Bi'etislav ST,Uc.O'Ta-r; me d i.c inu na Ka r Lo vu universitu v
Praz e , kde promoval "sub aU.'::r",~:its~: dne lS. prosince 1927.'
V dob~ sviho pra~s~{ho studia vypo~áhal Břetislav Lyčka
D2 ~linice v Pr~ze-Vinohra~ech a o pr6zdnin4ch z~jížděl na
l:~k&i:si;:ou pr axí na :.31o'lisl1skc.'. rl') promoci je po vo l.á n k vykoná:lÍ vo j erisk
s Luž by do Prahy" Po je,ji.lTI skončení se vrací do
svino ro~i5t§, kde mu 2'1. sófí 1929 postupují rodiče celý
svůj m..: jetek -- zbyt~::;V s t.ar-o by Léno g.~Ul::+;11 č p , 73 a 244. Po
provedeni pfevodu ~aje~kový~h movitostí odjíždí dr. Lyčka
op~t do Prahy, kde se ženi, Inned po svatbě l~ července 1930
nastupuje na své první půscbiště do cb~e Běchovice u Prahy.
Po roce odchází se svou ma~želkou do Dolnich Počernic poblíže Pr ahy • Na jaře 1932 niJstnjil1 je j2ko okr-e sní mé s tský lékař
s ordinaci v Pre.ze--Ké)!'·lině, Kr-á Lovsk ulice č 7.
Léta míjela a mr-aky na' 'i)eskoslovenskem se začaly znovu
stnhovat. V sousednin Německu pe JO~ ledna 1933 uchopil moci
Adolf Hi t Le r , Nešte,stným Mn~.chcvcm by l.a D3de r-e pub.L'í.ka v roce
1938 okleštěna o velkou Cá2t dzemi pfivt~lením Sudet k Velkoněmecké říši. Po okupac í. 6eskc s Lov o nsku Německem dne 15. břez
na 1939 byl zfízen t.z v , I'ro"i;ekto.r2·:~ Cechy a Morava. i{íšským
pro t.ektor-em se st8l svobodný pá n 'Ion :Tc'-ourath a po jeho odstoupení 2enerál Heydrich.
ž

í

é
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Po atentátu
Když byla po pu.lr.r-rrí he r-e čka P,D:1a Le'c,ens~{á ořijata v rooe
19]6 do J'ď16stskýci1 d i vadc L f..,:,~ž;:ký,:,';)~ br-z y se ~:":'o-ldDla za ing.
C<:tlOUIlo.. 8ydlelj. v domě r:ed.c,12~(Q 'TJ.;-'o.vy a ve Ln í, často se scházeli s manž e Ly TJyčkov:'~1l1L D::.' Ly čka se z n a L již dř ve s Letenskou, nebol konal inspekčni službu jako d~vadelní lékaf.
V podvečer J.4, č.8rvence 1~~'!r2 př ekvap í.La pc nf Zdeňka Lyčko
w;, Letenskou ~l.enao.2.:.2\l nť,vštt~V(qj v by-:.t.o Oc.jf.ždí prý s manželem ncz t.ř
na d')'liolc~'()\J., dema 8i U:3 '.-'Jeé'hno sbo.lili, bu i
s Lu.;e onou po s 1"'-11 i domů a zd3lj. ty manž e 13 r-':~ chali Calounovi
~fes noc u sebe. Kdy~ S8 v~~ti ing, baloun večer domfi ze služby, ček21i společné se žanou na přích~~ o.r~ Lyčky. Ten pfišel
:";ž velmi pozdě ve č.e r , neobvykle 2úzrus:::;n a teprve nyní se při
z112~1 ', tomu, že nebě:::'i o letní by t, dle o útěk, nebo E se kolem
,l.eho z:.:čín;\ ne oe z.pe č ně zužovat kr-uh ger.:tupa.
í

í

í
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Oz n.ímí.L jim, že on sám je totiž oním lékařem, který poskytl
27. kvčtnu v Karlíně první pomoc jednomu z atentátníků na
[;8":181':51;;\ Heydricha. O půlnoci pak dr. Lyčka odešel z llalounGVU bytu a zmizel ve tmě.
Po velkých útrapách, o kterých se v tomto pojednání neuudu zmiňovat, zaplatili přátelé dr. Lyčky za tuto službu
svJmi životy /Anna Letenská-llalounová byla v r.194~ popravena n8cisty v Terézíně/.
iiLUDr. Břetislav Lyčka byl varován řídícím uč i telem
Fr~nti3kem Kotrbou. Pěšky, částečně maskován tmavými brýlemi,
se dostal na Benešovsko až do vesničky Ouběnice, kde měl prostřednictvím Kotrby připraven úkryt a kde se mě'L také setkat
se svou ženou. Gestapo, jemuž dr. Lyčka proklouzl v poslední
v t eř-Lné t akřka mezi prsty, uspořádalo na něj přímo zuřivou
honičku 3. štvanici. Na dopadení byla vypsána a rozhlasem vyhlduena v,ysoká odměna 50.000 korun a pak ~e již rozjel celý
~riminální aparát. Všechna civilní i
uni~ormovaná policie,
všechny četnické stanice, zkrátka vše, 00 mělo jakýkoli vztah
k bezpečnostní službě, bylo vyzváno k nemilosrdnému pronásledování. Neúprosný osud se blížil k tiché vesničce, v níž se
ukrýval předbojovník svobody.
Benešovské gestapo se neznámo jak dozvědělo o pobytu podezřeLé osoby, na níž se hodil popis hledaného dr. tyčky.
Do ouběnic byla s večerem vyslána skupina po odměně dychtíCíCll gestapáků se cvičenÝmi psy. Gestapákům se podařilo celkem nepozorovaně dorazit do vesnice a obklíčit Vaňkův domek,
kde byl dr. Lyčka ukryt. Ten v poslední chvíli postřehl ze
své sklepní skrýše hrozící nebezpečí. Uvědomil si, co by ho
čekalo a zvolil raději dobrovolnou smrt. Ranou z revolveru
tak ukončil svůj mladý život. stejnou smrt volil také jeho
vernj' druh František Kotrba.
~~-~~2~Qy~_g~~g~~_y~_§~§t~_~~1~

Dne 15. července 1942 byli rodiče dr. Lyčky, Jan a Fanka
L;;'okovi, ná hLe z rána překvapeni návštěvou německé tajné policie. ~estapo nic netušící rodiče vyšetřovalo a podrobilo
ob2 domy důkladné prohlídce. Jelikož rodičům nebylo nic známo
o t.om , co by snad bylo ve spojitosti jejich syna s atentátem
nu iJro toktora Heydricha, odešlo gestapo s nepořízenou, avšak
zůe t.ávo Lo stále ve střehu. Až do 24. července, kdy vyvrcholilo
dr-ama v Ouběnicích, byl celý grunt i s lesem v-e dne v noci
Dlídán gestapem. Rodiče si činili pouhé dohady o vyšetřování,
nebot. 3řetislav nebyl celou dobu od vypuknutí druhé světové
války doma na návštěvě. Měli však již zlou předtuchu.
Jenn3hodou se :Lyčkovi rodiče dozvěděli, že došla zpráva
tlc-o s-carobělskou ř'ar-u , v níž farní úřad v Ouběnicích u Prahy
:,:;údá o zaslání rodokmenu Břetislava Ly čky ze Staré Bělé s podotknutím, že týž se zastřelil v tamní obci. 'Tato zvěst byla
před jepo rodiči dlouhou dobu utajována.
S'cntečná matka dr. Lyčky se 22. srpna 1942 vypravila na
cestu do Ouběnic. Protože vlak, kterým jela, stavěl jen ve
velkých stanicích, byla nucena vystoupit ve stanici Olbramovice, kam přijela pozdě večer, a vydat se pěšky k vytčenému
cíli do Ouběnic.

- 4 -

Prvni její myšlenkou bylo zajít na hřbitov vedle kostelíka,
kde snad nalezne čer~tvý hrob svého syna. Nic však nenalezla,
u pr~ozašlQ k oběnickému faráři, kde požádala o informace.
fmn se Jdozvěděla další podrobnosti o svém Břetislavovi.
Gestapáci odnesli w~tvoly do márnice a nepozorovaně je pak
odvezli neznámo kam. DDlší den se dostavila do Ouběnic v hojriém počtu německá tajná policie z Benešova a nastalo hromadni zatýkání. Zatčena byla také celá rodina manželky dr. Lyčky,
ktorá se z koncentráčních tábora již nevrátila.
Dne 16. září 1942 dostala matka dr. Lyčky do Staré Bělé
dopis, podepsaný pseudonymem tohoto znění :
"Vá e ná paní? Váš dopis j sem obdržel. Co j sem věděl, to
jsem Vám sdělil ústně. Zbývají tudíž jen podřadné věci. Pří·
čins, proč byl stíhán, byla ta, že nehlásil jméno ošetřovance,
j8K si to úřady přály. O zachoval svou stavovskou čest.
Po chybu j
že by se ti dva odvážní mužové zastřelili - naopak
jsem toho náhledu, že byli zastřeleni od německé tajné policie,
od ,;'2stapa."
.
Dsle se pisatel rozepisuje o událostech po osudném dnu
smrti dr. Lyčky.·I další dopis líčí zdrcené matce osudy dal:';ich z at č ený cn , kteří by í.í, do věci "zap Le t errí ? ,
Záverem vždy pisatel prosí, aby se spálil jeho dopis:
II kd J.' by
se to dozvěděli, vedlo by se nám oběma zle. Znamenám
se Vitro s uctivým pozdravem V. Vi tekdo. Avšak ona, jako každá
matka milující své dítě, uschovává veškeré památky, které
mají se~enší vztah k synovi. Mezině patří i tyto dopisy,které
přes výstrahu pečlivě ukrývá před slídivými zraky gestapa,kdyby se mu snad zamanulo provést další prohlídku domu.
Pisatelem" anonymního do pí.su" nebyl nikdo jiný, než ouoě
nický farář Vincenc Kopecký, který v dopise též přizruivá, že
neobdržel ohledací list dr. Lyčky 8 všech ostatních popravených.
Tak se stalo, že dotyčný farář mohl teprve v roce 1945 vystavit
úmrtní list dr. Lyčky. Maje volnou ruku, vepsal do rubriky
"příčina smrti". podle svého již uvedeného náhledu:
"zastřelen gestapem do pravého spánku". Tím chtěl, možno se
. dom~ívat, zmírnit jen velikou bolest rodičů a zároveň ulehčit
vyři~ování poztistalostních věcí.
/Zaznamenáno podle rodové kroniky rodu Lyčků ze staré
Bělé, kterou zpracoval Jan Pchálek senior./
ž

í

,
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Vilém TUREK
ZÁNIK MÍSTNÍCH PANIÁTEK A HISTORICKÝCH ZA,]iM.AVOSTÍ
V SOUVISLOSTI S ASANACi A ROZ~I1iovÁNÍM r,r,gSTA
Město Frýdek bylo založeno zároveň s tvrzí v 1. polovině
14. století na návrší, které se k tomu svou polohou přímo nabízelo. Z jižní a západní strany bylo chr'á ně no prudkými. srázy,
ze severní a východní strany bažinatým terénem 2 rybníkem.
Město bylo obehnáno hradební zdí se dvěma branami - Těšínskou
a Lískoveckou. Dobu, po kterou brány sloužily SV2ffiU účelu,
označuje zápis v knize městských výdajů, podle něhož 8. ledna
1664 zemřel Matůš, vrátný z Lískovecké městské brány, a roku
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1668 zemřel Ondřej Mizera, městský hlnsný. Z toho ~lp1ývá,
že město Frýdek mělo pravděpodobně do konce 17. století
hradby jeětě v potádku. V knize m~stských výdajG z roku
1734 není vsak již o vrátných ani zmínka, uvedeny jsou
pouze výdaje za hlásné.
Do dneění doby se zachovaly z celé délky hrQdební zdi
pouze její zbytky na severní straně, a to jenom proto, že
v těchto místech byl pti stavbě hradeb severní SVGh kolmo
seříznut a obložen opukovými kvádry na způsob opěrné zdi.
Hradební koruna tvotila úroveň, ze které vyrůstala mohutná
věž farního kostelo. D. ostatních mě Eariských domů v Dolní
ulici.
V současné době jsou pod touto hradební zdí a nu protějším svahu zvo.ném "Růžový pahor-elc" prováděny r0zs;~hlé
demoliční práce. Jsou bourány staré domy, domky, h08podátské budovy a ptístavby, které by již nebylo možno 2snnovat.
Na obrovském zbořeništi vyroste nové moderní sídliště.
Hradební zed, za kterou je již staré h±storické jidro města,
tak vytvotí přirozený architektonicky dokonalý pfechod mezi
staletým a moderním sídliětěm.
Stará zbořená městská čtvrt ""Růžový pahorek H , v minulosti zvaná "Hurdačka /pravděpodobně od německého slova
HUrde = ohrada/, byla starou osadou, ve které tehdy bydleli
po druhové , pracovníci panského zamědělského dvora. Obyvatelé
tét9 !Jsady $p8.Q.ali pod přímou pravomoczé.mecké vrchnosti.
Z historického hlediska byl mezi zbořenými budovami
"Růžového pahor-ku" nejzajímavější panaký zemědělský dvúr- z
18. století. Jedinou budovou dvora, která prozatím nobyla
zbořena, je špýchar~ Je to historicky cenná budova, postavená v barokním slohu s rozsáhlým sklepením, přízemím, p8trem a půdníui prostorami.
Ke špýcharu se vztahuje několik místních historických
zajímavostí:
- Na špýcharu jsou zachována jména a data dělníků, )racujících ve dvote od 0roku 1884.
- V roce 1920 byla ve špýcharu nalezena kamenná desku, která
byla součástí dlažby f!Bužencové kupce" z frýdeckého rynku,
zrušené a zbourané za vlády císaře Josefa II./viz ilClj článek
ll
"Wolfův dům ve Frýdku" na str. 30-31 v čf al.e 2/1 I'Zpravodaje /
Deska nese nápis: "Roku 1644 - nejosvícenější pán Jii';í Svaté
tiše ~ímské hrabě z OpperdorfU, pán z Hlohova, na Frýdku a
Ratiboři, kapli tuto dal k úctě Blahoslavené Panny Darie vyš

lt

stavěti".

- Ve špýcharu bývaly kromě zásob obilovin zámeckéhc dvora umístěny i tzv. kontribuční obilní fondy. Tyto fondy byly zavedeny některými vrchnostmi v Cechách, na Moravě a ve Slezsku v
18. století. Důvodem k jejich zřízení bylo neúnosně veliké
břemeno z povinného odvádění zásob obilí ve vojnách vedených
Marií Teresií a které uvrhovalo venkovský lid v nouzi a bídu.
Sedlákům, kteří neměli ani na osev poli, půjčovala obili .'
vrchnost. Aby k takovým nesnázím nedoch6zelo, stanovila vrchnost, aby se k vypůjčenómu obilí vracelo ještě o osmý díl
ví ce jako úroky z půj čky , Tento osmý díl se ukládo.l ve š pýcharech, aby tak vznikla zásoba obilí pro horší časy. Kontribuční sýpky byly pod dozorem vrchnosti. Při velkých L~odách
rostly zásoby obilí, protože každých 8 let se zásoby zdvojnásobily.

.
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nařízeno, aby z vypůjčeného obilí byly
0roky pouze 6 %. Ale i potom to bylo opatření vysoce rentubilní. Z obilního fondu se poskytovaly různé podpory,
j~ko například ranhojičŮffi, porodním bábám, někde i učite
lům. Když se zásoby obilí ve špýcharech příliš zvýšily,m61o
se pieby t e čné obilí odprodat a stržené peníze uloži t do kOc1tribučního peněžního fondu. Koncem roku 1864 přešly kontribuční
obilní fondy i fondy peněžité do samo spr-ávy podílníků'. utvořeny z nich pouze peněžité fondy čili záložny.
Vyhlídky na využití frýdeckého špýcharu nejsou dosud jasné.
V současné době na základě požadavku MNV ve Frýdku vypracovali
absolventi Vysokého učení technického v Brně ideové nóvrhy na
využití špýcharu jako kulturního zařízení nebo alespoň tr~nice.
Přes tyto snahy a přes veškeré his.torické zajímavosti koLem
špýcharu a jeho velkou památkovou hodnotu není vyloučeno,že
bude nakonec zbořen, a tak se dále potvrdí skutečnost, že nezbytnou asanací a rozšiřováním sídlišl postupně zanikají místní historické a místopisné zajímavosti, které obohacovaly a oživovaly
dnešní přetechnizovaný život.

Od roku 1812 bylo

Jindřich

:MACH

z

RODINNÉ KRONIKY

QY~~~@
Sestavíme-li si rodokmen /resp. rodový vývod/, počínaje nagenerací, získáme schema podobné stromu lve starých rodokmenech býval také jako strom zobrazován/,v
jehož nejstarší části je osm dvojic. Sledujeme-li jednotlivé
větve, můžeme dojít k velmi zajímavým poznatkům. Můžeme sledovat například stáří předků, jejich povo18ní, případně se ve
svých závěrech můžeme opírat o jiné písemné rodinné parn6tky,
případně ústní podání.
Větev ze strany otcovy pochází z Příbramska, táhne se přes
i~ožmi tál a zůstává věrna býv. okresu Blatná, případně Písek.
Byli to většinou usedlí lidé z venkova a žili si vzájemně v8tšinou dosti blízko. Zjistíme zde vesničky jako Horní Láz, Vr~novice,
Pozdyně, Myslín.
Větev matčina pochází z Prahy, nebo blízkého okolí - Zalov,
Dol u Libšic, Páleček, Panenský Týnec a pokud její členové patřili k úřednickému stavu, měnili své působiště, až se dostali
na Příbramsko a do mé rodné Dobříše, kde se obě větve 'Grv~\le
spojují. Jedna část této větve, z niž pochází má prababička z
mat č ny strany, jejíž původ není znám, je zvláště zajíril8vr.\.Byla
to větev úřednická, která zanechala po sobě písemný materiál,z
nehož lze vyčíst mnoho velmi pozoruhodného. Všichni její členové
prožili na tehdejší dobu možno říci život dobrodružný. Byli to
skoro kosmopolité. Proto jí věnujeme svoji pozornost.
ě im í, rodiči, ,alespoň čtyř

í
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Rodina
Kesslova
--------------Toto jméno je u nás dosti vzácné. Není známo, v kterém
kr8ji se vyslqtuje či vyskytovalo před 200 lety.
Zakladatelem této větve byl Josef Kesael a jeho data
jsou známa jen ze zápisů o narození jeho dětí, kde stojí
Otec : Josef KGssl, c.ko tabáční záložník, invalido Oberjager, u c s k , my s.í Lve ck ého batal~onu Nr , 5, syn Karla ~esslD.,
úřad. správce z Trahouse /recte z Drahobuz/, panství Llboch
8 ill2tky Marie roz. Baier.
Matka: Anna, dcera Jakuba Oma /Ohma/, slndka z Kunkovic n
K:l teřiny rodem Dvořák.
Jeho rodiště nebylo vypátráno ani v Drabuši, ani v pr2vděpodobném místě sňatku v Kunkovicích, kde se zápis nedochoval/dle zprávy SOA Plzeň!. Jisté je, že jeho otec, úředník
na panství lobkovickém, působil dříve jinde, pravděpodobnč
v jižních Cechách. Znám je úmrtní zápis Josefa Kesala
v
F8nenském Týnci, kde v r. lb;l zemřel ve věku 74 let - narodil se tedy asi v roce 1777.
Důležitý je jeho válečný zápisník, který ho provázel napoleonskými válkami přes celou Evropu.
Batalion, který prováděl zajištování zadního voje Napoleonova, vyšel 70 března 1812 z Volar na východ a dostal se nejdile do Ravy ~uskyo Teprve v květnu 1813 vrací se vojsko přes
Zivotice, Staříč u Místku, Martinova Slavkov u Opavy zpet do
vlasti. DL:: z.ápí.su přišla mu jeho žena do Oujezda u Sternberka
/Újezd u Uničova! naproti s děckem, "které neviděl 1 r-ole a
J měsíce "/ toto setkání mělo velký význam a bude později vzpomenuto/. Cesta batalionu pak pokračuje přes severní ~echy a u
do. ta 18 e října poznamenal: "Lipsko - velká bitva". Pak pře s
Německo, Rýn do Švýcar, přes Neufchatel do Francie /v prosinci
1813/, kde u La Chapelle viděl velkou zkáze - na 3 - 4 hodiny
podle silnice vše lehlo popelem. Ke dni 24. dubna 1914 poznamenal "Napoleon přešel řeku Isere, možná, že jsem ho viděl
no.posledy" •
V červenci 1814 se vrací přes Klenčí, Stříbro do Plané.
Dne 1. dubna 1815 jde znovu do pole Německem. Dne 25. června
1815 přešla setrina jako průzkumný oddil generalmajora Steiningena do Elses~ kde byly první srážky, mrtví a raněni. "Od
28. září do 5. říjY'8 bylo velmi pozoruhodné cvičení /manevr/
Z8 přítomnosti veliéenstev císaře rakouského, ruského cara a
maršálů knížete Schwar~enbergra, lorda Welingtona, Bertranda
Q. Wrede.
V prosinci 1815 se vrací do ~ech. Dne 15. prosince p~i
chází do Drahobuše, "kde se setkal se svou ženou a dětmi i
rodiči v ne.j Lep fm zdraví".
V lednu 1816 jde do Prahy k superarbitraci. V březnu byl
uznán realním invslidou a přeložen do pražské invalidovny.
'I'o pr-ve 1. května dostal dvouměsíční dovolenou a vrátil se ke
svým rodičQ~ do Drahobuše.
Tím končí jeho anabase Evropou. Jeho zápisník, psaný ně
mecky, se zachoval až dodnes. Je psán drobným, úhledným písmem,
skoro ženským a je dokladem, že to byl člověk školený v písmu
a také vnímavý a poctivý. O tom svědčí vzletný úvod. Tyto vlastnosti jej uvedly do funkce písaře balionu, hodnosti nG,w1wlivC8
a majitele tří vyznamenání:dvou stříbrných medailí a vó.lcčného
kříže, které je[~tě pamatuji u babičky zar-amovarié v čer ném oválu.
Bohužel se však ztratily z musea v Dobříši, kam je věnovala.
š
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Josef Kessl žije potom až do konce života v ?8nenskéo
skladník tabáku. Zde se mu narodilo jcšt~
18171 tedy po jeho nn.vratu z vojny/ :t~ do
roku 1829. Byli to ] synové a 4 dcery. Z nich jsou mi známy
osudy Antonína Inar.1817/, Barbory/18201 a Aloise IlS~2/.
Z předešlého líčení jistě ne u.š La pozornosti zm nka o
příchodu manželky na Moravu s děckem, které se jist~ nnrodi10 před odchodem na vojnu a není známo kde. Dále při přícho
du domů 15. prosince 1815 s~ zmiňuje o setkání se ženou a
dětmi, tedy alespoň dvěrní., Toto druhé dítě - syn - je z námo ,
nebot se zachoval jeho elejový portrét datovaný rokem,lU45,
na němž stojí: flJoseph Kassl im ]1 Jahre, Le plus Fidelo de
les amis Alfons 1845". Z toho vyplývá, že tento syn se narodil v roce 1814 a dle ústního podání prý " v po Lá ? , tedy pravděpodobně ve Fran~ii, kam snad jeho matka jela za vojskem.
Ovšem v deníčku o tom zmínka není, ale setkání manželů první
po 1 roce a 3 měsících v Oujezdě na Moravě dne 29. kv~tna 181]
svědčí o možnosti, že se tento syn mohl narodit v květnu 1814.
Portrét tohoto Kessla je rodinnou památkou. Je to olejomalba o rozměrech 70 x 55 cm a zobrazuje pěkného muže s černou
bohatou kšticí a pěstěným plnovousem, s č er-nýma o č ma ci bystrým
pohledem. Oděn je v hnědý polorozhalený pl,iš-t s čer-ným límcem.
U krku má krajkové "jabot" a zlatý řetízek od hodinek. Na první
pohled muž inteligentní a dosti zámožný. Malován byl dle podání
v ~ímě od neznamého umělce, snad přítele. Tento portrét poslal
prý Josef rodičům, když nastoupil cestu do Ameriky. N~posled
prý psal z ostrova sv. Tomáše a dále zmizela po něm stopa.
Zahynul prý na moři.
Druhým synem Josefa Kessla byl Alois, narozený v roce 1822.
Ten se věnoval hudbě. Vystudoval pražskou ko nz er-vet ož- j24ko klavírista a fagotista. Dostal se do Edinburgu a sloužil zde jako
vojenský kapelník I" band master" I. Hr L před anglickou kr-á Lovnou Viktorií a dostal t3ktovku ze slonové kosti. Z vojska vystoupil, když Angličané obsazovali Indii, kam nechtěl s vojskem
odjet, nebot mnoho jeho známých tam zemřelo nebo padlo.Zil potom střídavě u příbuzných mé prababičky tl vypravovulo SG o ndffi
mnoho příběhů. Ke stáru byl prý podivín a maloměstský ~ivot
se mu nA~íbil. Hodně cestoval do Turecka, Itálie 8 žil i ve
Vídni. .Hkal:Co kolera, tej já ujedu". Byl privatistou, ne bo f
v Anglii si našetřil hodně peněz, neoženil se a zemřol opuštěn.
Dcera Barbora byla mou prababičkou /narodild se S.l2.l8201.
Byla to hezká, tmavovlasá, ušlechtllá žena a moje rnatkel o ní
říkala, že byla velkou dobračkou. Dovedla chytře mírnit podivínství svého muže i bratra, kteří spolu nedosti dobře vycházeli. Když strýc Alois odjížděl z návštěvy, vždy se loučil slovy: "V 'tomto nž i vo t ě se už neuvidíme'!. Odpovídala: fl'rak se uvidíme na onom světě". Vždy měla dobrou náladu a pro k;:.~~d8ho vlídné slovo. Provdána byla za kontribučního IvrchnostenskGho úřed
níka/ Václava Veselého /nar. 1818/, syna rychtáře v F2Donském
Týnci. Její muž po roce 1848 přešel do st6tní slu~oy' u zřízených
berních úř-adů a pře s mnoho stani c se -::dastal na Do bi'LL
Měli syna Rudolfa, který působil v Chrudimi j3ko disponent
cukrovaru, založeného v sedmdesátých letech a byl dU8í tGhdejšího kulturního života v Chrudimi spolu se známým starostou
a advokátem dr. Karlem Pippichem. Hostil často sklad3tele Karltl
Berid.La , který mu z vděčnosti připsal or e "u IlStarý ~enicl1n.
ťjnci jako hlavní
7 dětí mezi rokem

í

í

á
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3;;in Rudolfa Veselého je známý virtuos pianista Roman Veael
~estra Rudolfova Marie, provdaná za berního Jindřicha
~ov~ka, byla mou babičkou z matčiny strany. Rodina Nováků
pocházela z Prahy. Otec Jindřicha Nová~a byl asesorem zemského soudu a magistrátním sekretářem. Pocházel z bohaté
rodiny pražského mě Eana Ivíartina Nováka /nnr. 1766/, ,kterému p3třil alodiální statek Ouholičky u Levého Hradce/Žaloval.
i'r~"gédií však přišli o všechen majetek, jejíž příčiná není
obj2snena /viz Ottův naučný slovník, sv. XXVI. str. 107/.
Nejstarší syn Josefa Kessla Antonín, se narodil v roce
lOl7 a jeho životní osudy nejsou zcela jasné /dle zápisu b)l
kup cemy , Měl syna Antonína, jenž byl zřízencem na d ráze v
IrQze na ~ižkově, kde se mu narodila dcera Marie Anna
/v roce 1872/. Její otec měl nestálé zaměstnání a dceru tedy
vyc~ovala tetička Barbora. Marie Anna se provdala mlad8
za
starého lesního v Nových Hradech v jižních Cechách. Brzy ovdovělu a znovu se provdala za velkého drogistu v Ceských
Bud8jovicích. Vedli nákhdný život, což nesloužilo obchodu,
a~ při~li o všechno. Nakonec pracovala
jako hospodyně, a
~e dovedla dobře vystupovat, našla domov u správce smíchovského pivovaru, kde vedla celý nákladný dům. Zemřela ve třicr,
tých letech jako poslední známý člen rodu Kesslů.
ý

,

š

~~Y:~t

"1. Domněnka, proč narození Josefa Kessla není zatím zjištěno

všzí v tom, že jeho otec dostal se za správce do DrahobuGe
u Litoměřic až po jeho narození a dříve asi sloužil na jiném lobkovickém panství. /Dle sdělení SOA v Benešově u
Prahy se archiv panství Lopkoviců nezachoval./
2. Proč se dostal Josef Kessl v roce 1812 na vojnu k myslivC~l ? Je zjištěno, že Josef František Ma~Dilián Lobkovic
zřídil ze svých peněz prapor myslivců roku 1809. Sám se
vyznamenal v napoleonské válce a zemřel v Třeboni.
3. K praporu myslivců byli rekrutováni lesní zaměstnanci. Je
tedy domněnka, že Josef Kessl slcužil v lesní správě před
r. 1812 v jižních Cechách a odtud nastoupil bua dobrovolně
~ebo nuceně /byl však jistě už ženatý/ z Volar do nepoleonského tažení.
4. Bylo by vhodné zjisti t, zda jméno Kee s'L se ještě někde W/skytuje a odkud tento rod pochá~í.
Erich tlBFč:ÍK
HERALDICKÉ A SFRAGISTICKÉ MATERIÁLY v~ SBÍRKÁCH
HISTORICKÉHO ODD~LENÍ SLEZSKÉHO MUSEA V OPA~
Jednou z nejpřednějších a nejvýznamnéjších vGdecko-kulturnich organisací severomoravského kraje je Slezské musewn v OpGvě.
J8ho stošedesátip~tiletá tradice je spjata s bohatou sbir~ovou
činnosti, která toto museuv.i řadí na přední ~ísto v naší repuolice.
SOUČGstí Slezskiho musea je i historické oddělení, zalo~8né
sice teprve nedávno, v první třetině roku 1960, 818 čít0jící
dnes přes 130.000 sbírkových předmětů.
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Součástí

sbírek historického oddělení je i sbírka heraldic·k ého a sfragistického materiálu, doposud naprosto ne z n.unú
§iršímu badatelskému okruhu, aprcto yfibec nevyužívfn~. Obs2hu j e několik tisíc evidovaných sbírkových př-e dmě tů , z n.i chž
je zntím jen část katalisována, tedy lépe přístupnn.
Celou heraldickou a sfragistickou sbírku můžeme rozdělit
do několika skupin :
1. pdzůstalost F. Wiebeckeho
2. Sbírka pečetí klášter~ rajhradského
3. Sbírka odlitků slezských pečetí
4. Sbírka typářů
5. Ostatní heraldický a sfragistický materiál
Velmi zajímavé a badatelsky lehce zužitkovatelná je pozůstalost německého policejního důstojníka F. Wiebeckeho.
Obsahuje několik svazků tištěných znaků /většinou nálepkového
formátuj měst, zemí a částečně i šlechty hlavně z němocky
mluvicích oblastí / v rozsahu do r. 1945/ a částečně i ze
Sovětského svazu /Ukrajina, pobaltské republiky/. Poněkud
jiný charakter má sbírka pečetí kláštera rajhradskéhó. Obs2huje otisky převnžně církevních pečetí z Cech, Moravy,Němec
ka, Slovenska, Rakouska, Uher, a to klášterů, far, biskupství
a arcibiskupství, nemocnic, špitál~, církevních řádů a korporací ze 17. - 19. století. Severní Morava je ale v této sbírce zastoupena nepatrně, jen několika pečetěmi církevních in8titucí z Olomouce, Klášterního Hradiska a Těšína. Podstatně
lépe, i když i v tomto případě jen namátkově, je zastoupena
jižní Morava, hlavně církevními pečetěmi z Brna a blízkého
okolí.
Téměř 1.500 odlitků pečetí, pořízených na počátku 20.
století, je uloženo ve Sbírce odlitků slezských pečetí, která
svým teritoriálním rozsahem, jak už sám název sbírky napovídá,
je z81Ilěřena převážně na Slezsko. Najdeme v ní hlavně odlitky
pečetí městských, cechovních, šlěchtických i zemských ze
Slezska a částečně z Moravy ze lJ.- 19. století. Význffiilným
sfragistickým mater~álem je sbírka typářů \z 15. - 20. století.
Tu můžeme rozdělit na tři části: na sbírku typářů cechů slezských mi. st /Opava, Andělská Horn, Těšín, Zlaté Hory, Osoblaha,
Hradec, Krnov aj./, dále na sbírku pečetidel panství /I~av[Jře,
Borová, ~ilheřovice, Mokré Lazce aj./ a na sbírku pečetidel
rfizných Rpolků a soukromých osob z 19. - 20. století.
Vedle těchto uvedených fondů a sbírek je v historickém oddělení Slezského musea uloženo porůznu mnoho dalších sfraGistických a heraldických prnmenfi, jako např. velmi zajímavé tGbule
opavských radnícb ze 17. - l8c století s ~Jobrazenim jejich
znaků, několik znaků slezských měst z poloviny 19. století,
pocházejíci ze zemského stavovského domu v Opavě a snad vyhotovené Josefem Máneseo za jeho krátkého pobytu v Opavě a někte
ré dnlší materiály, roztroušené hlavně v numismatických sbírkách historického oddělení.
Jak Je z tohoto stručného orientačního výkladu patrné, najde zé1jemce o heraldiku a sfragistiku mnoho zajímavého pro svou
práci i v doposud opomíjených sbirk8ch historického oddělení
Slezského musea.
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tudovít

SZABÓ

PODIVNÁ

TROJČATA

Chybování je vlastností lidskou; jsou však oborY'.,ve
kterých by se~ mělo objevovat chyb co nejméně. Mezi ne
patří zajisté i funkce matrikáře. V minulosti ne v8ichni
prováděli zápisy do matrik peclivě, a proto se občas vyskytnou menší či větší omyly, které pak patří k ř:.\dě rodopisných záhad .. Uvádím jednu, s níž jsem se se tka l, př-L svém
rodopisném bádání.
Dne 10. 9. 1719 se oženil v Hoš~álkovicích Vjclnv Robene-k, syn Martina Robenka, rolníka z Ho bá LkovLc , s =.Iarínou
Svačinovou, dcerou ~ebestiána Svačiny (1). Matyáš, první
dítě jejich manželství, přišel na svět 14. 2. 1720 (2).
Dne 4. ledna 1726 je v matrice zápis o narození Uaríny I,
dne 22. ledna 1726 se narodila Dorota a aby byl celý případ
j eš tě zamotaně j ší, tak 31. ledna 1726 se narodila. ť,ICtrina II
(3). U všech třech dětí jsou uvedeni jako rodiče V<.1clav a
Marína Robenkovi a jako kmotři vždy Ondřej Visjnčka a Eva
Palačková. Ze nejde o různé rodiče shodných jmen dokazuje
skutečnost, že v té době žila v Hoš~álkovicích prokazatelně
jen jedna rodina Robenků.
V tomto případě však nemůže jít o trojčata, což potvrzuje MUDr. ~indler, gynekolog rvrÚNZ v Ostravě: "Porod trojčat
v rozmezí 28 dnů a v intervalech výše uvedených je prakticky
i teoreticky nemožný."
Jak tedy mohl vzniknout takovýto zápis /omyl?';' v matrice ? Přijít celé věci na kloub se stopnocentní sprivností
je velice těžké. ~ešení může být několik. Jako jedno z nejpravděpodobnějších může být například Toto :
Zápis o narození Maríny byl proveden dvakrát a Dorota
s Marínou byla dvojčata. MUDr. ~indler tuto možnost částeč
ně povoluje a říká, že porod dvojčat v intervalu 14 dnů je
sice nepravděpodobný, ale možný. "Dvo j ča ťa bývají jednova
ječná nebo dvojvaječná. Jednovaječná žijí v jednom znrodeč
ném vaku a k jejich porodu dochází nejpozději v intervalu
jedné hodiny. Tato dvojčata jsou prakticky od sebe nerozeznatelná. Naproti tomu dvojvaječná dvojčata mají každé svůj
zárodečný vak a jsou na sobě nezávislá. K porodu muže dojít
i ve větším intervalu /i 14 dní/'l.
Při psaní matriky se zpožděním mohla být pak Marína zapsána dvakrát. Jak např. uvádí Richard Hrdlička ve svém člán
ku "O věrohodnosti starých matrik", je dodatečné vedení matrik
častým zjevem:" ••• bylo závadou, že zápisy do mntrik konaly se
mnohdy dodatečně, třeba až druhý nebo třetí den po vykonaném
obřadu a tu vinou špatné paměti stal se snadno omyl, zejména
byl-li obřad znamenitě hlučně oslaven, jak to ve starých dobách bývalo zvykem, anebo byl konán mimo sídlo farní, zejména tam, kde duchovní spravoval několik farních osad ••• " (4).
I když R. Hrdlička uvádí pouze odstup 2 - 3 dní, byli jistě i
tací, kteří zápisy prováděli s odstupem delším než jeden měsíc
š
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/zápisy si třeba značili ledabyle na kusy papíru n dodatečně pak je opisov~li do matrik/. Tak se skutečn~ ~ohlo
stát, že došlo k omylu; a to i v záměně dat.
Obec Hcš{élkovice byla po ro 1672 přifařena k Hlučinu
(5). Marinu I a Dorotu křtil Martin Svačina, Marinu II
František Kubeš. Matrika je podle charakteru písma vedena
jen jedním z nich.
Tato hypotéza. nemusí být řešením, je pouze kombinací
faktů, ale je přec8 jen pravděpodobná.
Poznámky:
1. SOA Opava, H-I-10, fol. 10.
2. SOA Opava, H-1-6, folo 27.
3. SOA Opava, H-1-6, fol. 57.
4. Hrdlička Richard : O věrohodnosti starých matrik. In:
~asopis Rodopisné společnosti I. str. 88 - 89.
5. Hosák Ladislav: Historický místopis II. Společnost
přátel starožitností, Praha 1938. str. 807.
Jaromír

MITURA

NÁLEZ FIREMNÍHO ŠTÍTU BÝVAL1cH WillJITELB Vl~(OVICKÝCH
ZELEZÁREN S RODOVÝM ZNAKEM ROTHSCHILDU
Odli te k štítu ze šedé litiny byl nalezen v závodě 1
VZKG za obráběcí dílnou protiprášné skupiny provozu 110,
kde v sobotu 150 února 1975 na ranní směně s. Zatloukala
pracovalo několik brigádníků - vojáků při úpravě terénu
na místě budoucího skladu. Pracovníci střediska i přísluš
níci naší armády prokázali mimořdné pochopení pro vzácný
nález, protože celý štít byl 'šetrně vyproštěn z hloubky
asi 50 cm, zbaven hlíny a jiného nánosu a uložen v mistrově
kanceláři.

Hned v pondělí l7~ února 1975 informoval s. Rykala telefonicky pracovniky podnikového musea VíTKOVIC a vyzval je,
aby se osobn8 dostavili, celou věc na místě ohledali a navrhli další postup~ V úterý 25n února 1975 sám mistr s. Gadlina
zařídil, aby těžký a pomě~ně křehký kus byl bezpečně přepra
ven do musea.
Celý odlitek je vcelku velmi zachovalý navzdory korozi,
která tu ZD. celá desetiletí zanech ala své stopy. 'fDh spíše
je třeba litovat, že takový uniká t nebyl včas konservován,
aby na vzduchu ještě více n2u~rpěl. Litinový štít i s rodovým
znakem je 92 C8 dlouhý, 55 cm vysoký a váží 50 - 60 kg.
Všechny dalš:L podrobnosti o původu, osudech 2 stáří nálezu se nopodafilo dosud zjistit. Lze se jenom domnívat, že
firemní štít byl urr s t.ě n na průčelí jakési spr6.vní budovy
tehdejší staré části hutí, která tu skutečně stá13.
í
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Jiří PALÁT

METODY OSOBNÍ DOKUMENTACE PŘI GENEALOGIaCÉM
A HERALDICKÉM BÁDÁNÍ
Ipokračováníl

cl Nový poznatek má Qýt

zaznamenán celý nebo YQ~ftahu.
Většina prací,které studujeme či z pr acovává.ne je z výpůj
ček a někdy dalo hodně práce si požadované dílo obst~rat.
Tomu by pak mělo odpovídat i zaznamenání a zpracování důle
žitých informací a poznatků.

cl 1 I

Pořízení

titulové bibliografie:

zapisujeme všechny údaje, které jsou uvedeny v normě
010197 Bibliografické citace - schémata a př fk.La dy :
bl Základní citace. N3 obrázku č. 2 je ukázka titulové bibliografie, v jednotlivých rubrikách jsou vypsány úd3je, které má
záznam obsahovat. Musí platit: Ka~~ článek~~0ž~§_Xniha musí
mí t svů.j lístek. Pro ti tulovou bibliografii se mi p Lně osvěd
čil upravený záznamový lístek podle dr. Tomana, který jsem si
nechal natisknout ve velkém množství v tiskárně a užív~n jej
pro všechny druhy záznamů (14). Kromě uvedeních údajů obsahuje
lístek ještě další obecné údaje, které usnadnují práci s velkým
množstvím záznamů. Vysvětlivky zkratek :
Bj
bibliografie jmenná /autorská/
D.IX.l
třídící znak, vymezující dané téma
FIA
prvá tři písmena příjmení autora /FIALOVÁ/
pro rychlé řazení podle abecedy, značím ěerveně
781012
datum zápisu, tedy 12. října 1978
l'TA OSTRAVA u vypůjčených knih ve Lm i důleži tý zázn81Il, určující
A 1485
inventární či výpůjční číslo knihy nebo časopisu
pro další půjčování
Z, NZ,
znamená, zda materiál byl zpracován Iz/, nebo
nezpracován INZ/, prostudován atd. Je nejvhodnější
P, NI'
psát tužkou. Pohledem na tato písmena máme )řehled
nakolik byla kniha, časopis využita nebo múme jen
zaznamenánu existenci pramene.
Zde
ČSN

Tato zapsaná kniha nebo jiný zdroj poznatků je ~lm pak
kdykoliv k disposici, potřebujeme-li citovat nebo zn8t někte
ré podrobnější údaje. Přidáme-li za tuto citaci krátkou anotaci, opíšeme-li obsah knihy, vznikne nám DOlanl.ENTA~Tt Z~ZNAM,
jak jej vídáváme v knihovnách. Systém ti tulové bibliografie
je pracnější, trvá - 8 - 10 minut, dokumentační záznma 20 - 40
minut podle délky anotace. Z vypůjčených knih se nám plně vyplatí a čas vložený do pořízení záznamu se nám brzy vrátí.

c.21 Zázn~gy:§._:);.íst~
Slouží k zapsání určité myšlenky, přejaté či vldstní, k
trvalému u.Lo e n zajímavých ci tátů, definic, číselných údajů,
k výpisům doslovných citací atd.
ž

í-
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Opět

to

hlavně

platí o informacích a poznatcích, které byly
pořízeny se značným úsilím"
eo rmá t záznamového Lf.s t ku je normalisován a označován
jnko A6 /rozměr 150xlU5mm/. Jeho velkou výhodou je, že je
!.c n,~mu mo no v př~p8jě potřeby přiložit list formátu A5,
který jo jeho násobkem. Tento způsob je výhodný při opisování
delších citátů,při obsáhlejších výtazích z knih atp. Např.
pí0emG-li si poznámky nu přednášce do kroužkového bloku /karis/
fo na:::. tu A5 8. po skončení stačí doma k poznámkám napsat lístek
s titulovou bibliogrefií a přednášku uložit do kartotéky. Zde
ji m.irnc kdy koLd v k nah.Lédnu t
Při doslovných opisech se mámo
řLd t z.á aadou : opis by mel začínat vždy celou větou, i když
c í.t.it , my Le nky , které nás za,jírnají jsou někde uprostřed nebo
po kr cču.j f v další vetě, aby by L dán smysl celé citace. Vy t r-húv.i nf
mJ~;L:;nek z kontextu může mnohdy z r.amena t marri pu.l.a c i s citátem a
t ....k př ekr-uco várrí myšlenek. Na záznamový lístek napíšeme vě e chnv
.
v
0ioliQGr~fické údaje, ale jen takové, které nám umožní v příp ...,dě
~otfeby bližší ód~je si vyhledat ve jmenné /autorské/ kartotóce.
'I'enco z áz nam , at t í, tulová bub Li ogr-a f'Le či dol.cumentační z áz narn
bJ m:l být proveden jnko první. Na obr. 3 je uveden příklad 60slovil0ho opisu. Mimo t~xt jsou na záznamovém lístku opět:
~/ ~daje určující pramen - datum zápisu dle užívaného systému,
8utor knihy, název knihy a strana knihy. Svislá čára v textu
označuje konec citace na str. 29, vše zbývající je citováno ze
strany třicet (15). Z citací nebo výtahů z časopisů je místo
příjmení autora uveden název časopisu, ročník popřípadě též
číslo ča so p i au , Jméno autora se v tomto případě posunuje k názvu
článku. Jinak vše zůstáv1 nezměněno.
b/ údaje pro třídění :
Olomoucký kraj název tématu
Bp
označení pro zařazení do předmětové /věcné/
kartotéky
D.III.2
číselný znak pro Zemské desky
PUd
prvá tři písmena uvedeného citátu pro
řazení podle abecedy /červeně/
Fáti:1 kolonka zůstává v tomto případě prázdná.
Ze zahraničních časopisů opisujeme citáty v originále s
případným překladem. Výtahy ze zahraničních časopisů a knih
píšeme v překladu~
Y1bQ~~_~~~0~~9yýgb~1~~~~~~ možnost velké va~iabilnosti
jednotlivyCh cito.tú, vypisu, možnost propojovánl s celými
čljnky, separáty z časopisů atd. při tvůrčí práci.
d221~QQ~_~~~9~~Q~1~b~~~~!~Ů~ lístky dělí kn~hu či časopis
na clr-o cné ča s t ky , vy tvář I trist myšlenek a c t.á tů , Avšak př í.
uklúdání dle témctických skupin se tato nevýhod.') zmenšuje o.
lístky stejných tóm3t se scházejí na stejném místě.
Zaznamen~vání vlastních myšlenek a nápadů je možná stejně
d~le~ité j2ko systematická práce. Na záznamových lístcích
můžeme po čase pozorovat, jak se náš názor na jednotlivé problémy menil, utvářel,krY3talizoval.Každámyšlenka se velmi brzy
obru~uje,rozplývá a ztrácí~V těchto případech nelze šetřit papírem
být ~ohodlným a nezapsat si lnápad, připomínku. Necht je nám
připomínkou věta: "Jsn ny ě Le nka za chy ce ná na pap r-u má nadeji,že
nez.crrí.kne , II (16). Jen takto u cho va nou myšlenku můžeme dále
oprccovávat, brousit, dále se k ní vracet
ž

í
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- publikovat ji. Dr. Toman doporučuje nosit záznamové lís·tli s cb c t z::zn!.l::leDcmé. my Le nky pak je n 'u třídi.IT'..o,
úznačíme a tématicky uložímeA Je však důležité užívat pro
vlastní myšlenky, nópady jednotnou šifru pro rozlišení od
myšlenek převzatých :(17).

ky neustále

š

c.]1 ntah;La v,Ý:2is;y:_~~nitL';"
Jsou velmi náročné na čas ; je tedy výho dne j č f si iJ OI ' 1. dit fotokopie nebo si nechat pořídit kopie nejdůležitéjších
pasáží jinými reprodukčními te chnikami jako-OCÉ, COSTAR .:.:td.
Né k dy však ani tato metoda ner.msí být nejvhodnější - Z,::ljímClvi pasáže jsou založeny na jednotlivých stránkách - nobo ekonom í.oky je pořízení kopií velmi nákladné. Pak nezbývá nic
jiného než pořídit si výtah či výpisy z knihy nebo č2sopisu.
V žádném případě není vhodné si pořizovat výtahy, výpisy do
různých sešitů, karisů atd. Pokud není k výtahům proveden
rejstřík, stávají se tyto materiály nepřehledné, a tím vr stně ztrácejí na ceně. Také psaní na lístky A6 není v tOcltO pří
padě zcela výhodné. ZázmlJ.'TIové lístky rozbijí knihu na mn l.é ké1pi tolky a trpí tím celková struktura díla. Výtah z knihy ~jako
celkek nelze zase roztřídit do jednotlivých témat. Nejlepším
způsobem výtahu z knihy nebo časopisu je výtah na rozstříhání.
Je to zatím nejlepší technika výtahu. Postupujeme takto : na
psacím stroji píšeme na listy formátu A4, od kraje necháváme
mezeru 6 cm a mezi jednotlivými my Lenkamd J - 4 řádky. Prvo)is pak rozstříháme na jednotlivé nyšlenky, hesla nalep~'TIe
na záznamové lístky Iprvopis se nerozmazává, proto lep~le/
a kppie zůstává jako celek. Vzniká tak současně kartotékn i
výtah. Je možné si pořizovat více kopií CI ty pak vym8ňovnt
se spolupracovníky za jiné. Tento způsob je velmi výhodný
pro ty, kteří umí obstojně psát na stroji. Výtahy z knih jsou
velmi pracné, ale pro poznání velmi důležité. Jde o zhu8téný
tvar knihy, zbavený obalu, známých ~šlenek a faktů. Studium
takových elaborátů je nejaktivn8jším způsobem čtení. Dalsím
nesmírným přínosem výtahů je to, že se učíme stylisaci a syntéze
š

učení

(18).

c.].l.1

Srov~ávací výtah_~-Eěk~lika k~:

Je velmi užitečnou pomůckou pro případ, jestliže pracujeme s několika knihami od různých autorů pro stejné tém3. Po
sestavení srovnávaciho výtahu názorně vidíme, ·v čem SG knihy
odlišují, která témata autoři probírají společně, co se nejčastěji popakuje.Na základě uvedeného rozboru můžeme také
daleko rychleji srovnávat ndzoryjednotlivých autorů n8 dnné
problémy. fento způsob grafického zpracování problémů ~e v
technice zcela obvyklý /grafikony, kritické cesty atd.; pro
sro'vnávací studia může i ve společenských vědách mnohé zjednodušit./ Jak takový srovnnva~i výtah z knih a jiných písemností vypadá vidíme na obrn 4./ Jeho grafické znázornění je
poměrně jednoduché a časově nen6ročné. Srovnávací výtuh lze
provést dvěma způsoby:
al obsahy, sručné charakteristiky uvádíme přímo do jednotlivých sloupců, vymezené pro příslušné kapitoly (19).
bl každé knize věnujeme list formátu A4, kde tyto stručné
výtahy podle jednotlivých ko.pitol zapisujeme.
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Pti pou~ití zp~sobu ni kreslíme na větší papír, AJ nebo A2,
,c:b, místo nr-o char-ak ter í.s t í.ky kapitol bylo dostatečné. Provedeme
ro~délení ~a sloupce: v prvnim je udán počet kapitol nejrozsShlej!Jí k n í.hy , další sloupce j ac u určeny pro j edno tlivé knihy. 3visl
310upce poté rozdělíme nc toljk řádků, kolik je u největší knihJ
k~0itol. Volká písmena označuji \ýtahy j8dnotlivých kapitol.
Ch,::'r,:l~::teristilw kap i -:oly má být stručná .~ jedno nebo dvě he s La ,
Stejná velká písmena v dalších s Loupc í.ch označují stejná t émc t a
v rúzných kniháche Nuk'Jnec provedeme spojení stejných písmen,
tím jo i graficky znázorn~no propojování či opakování jednotlivých
my;~lenelc v .j e dno t.Lí.vý ch knihách (?O) ~
Jrovnávací výtah pro způsob b/ je stejný, jen velikost
papíru je menší a kdžd< kniha mel vlastni list papíru s označenými kopitolami; tí8 mohou být i charakteristiky jednotlivých
knih podrobnější, pro lep3i rozpoznáni opakovaných problémů.
é

UKLÁDÁNi
POZNATI<B
-- --- - -- - --A'-- TŘiDĚNt
- .... _... .. .......- _NOVÝCH
... - - - -'- -- - - - -- ---

4.

."'..

"

VS8chny nově získan:§ pdznCltky je nutno nějak roztřídit
8 ulo~it. Nejlépe slouží ~c ukládání kartotéční krabice,pořa
d2če, mo py , různé obálky, krabice, kuf'ř fky atd. Zapsané po z natky
,) inform2ce I na stejném formátu papírul je nejvhodnější uklád~t do kGrtotéčních krabic. Po zkušenostech doporučuji založit :
:"'1/' kur-co téku jmennou I autorskou I
bl kurtotéku předmětovou I věcnou I
c/ kdrtotéku topografickou a personální
První (lvě kurtotéky jsou označeny shodně jako v knihovnách
podle CSN 010195/; třetí katotéirEl je nutná pro ukládání
informací a poznatků při genealogickém a heraldickém bádání.
Všechny tři kartotéky jsou uvnitř řazeny podle témat nebo
urči tých oblastí a každé t émo se dále řadí podle abecedy. Velmi
důležitou zásadou je: zvolený formát kartotéčních lístků by měl
být podílem normalisovaných formátů papírů.. Např. za lístek A6
můžeme zak Lád.a t A5 pouhým př eLo žením na polovinu. Z,a A5 ulo žíme
opet přeložením A4 a~d~ Tyto 90dmínky nesplňuje tzv.mezinárodní
f'or má t /75x125 mm/, který se vymyká z rozměrové řady papíru.
Proto je výhodné pro bibliografické a dokumentační záznamy po UŠl.vat formátu A6, pro t3matický archiv lvi-z dále/ formátu A5. Z
hl.cd ska o pera t í.vno sti čl. př eh.Ledno s ti neni z cela vhodné ukl.áda t
z ska né po z na tky po různých obáJ.kách :J. složkách. Ty mohou pOGlou~it pro předběžné dělení a třídění. avšak k trvalému uložení a
tříd8ní se nejlépe osvědčují kartotéční krabice. Do volných alo~ck
je dobré ukládat jen fotokopie dokwnentů nebo jiné cennější
ma t.er Li Ly , vždy však s označením t éna tické skupiny, ke které
materiál;y ná Lež e j f , Kartotéční krabice si. můžeme velmi levně pořídi t z kr-ab c od dámských bo t , 1:teré rozměrově plně vyhovují
včetn~ víka, povrchový vzhled m6žeme zlepšit pot8petováním.
V8 t Irn problémem je však v13 stní třídění a rozdělování j ednotli vych informací do téma ti cký ch celků. Dnes axás tu j f dva o svědče
né systémy: wIDT Imezinárodní desetinné tříděníl a heslování.
Otjzk:.1 použi tí MDT v osobní dokumentaci při zájmu o heraldiku :c'.
genc:ilogii je velmi problematická, protože tyto obory jsou velmi
specijlní.
í

í

í

š
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Kdybychom chtěli použít MDT, používali bychom velmi dlouhých
čísel, jejichž tvoření je velmi obtížné. ExistUjí sice rejstříky ~IDT, ty jsou však pouze výběrové a mnohdy by pro uvedené
otázky nestačily a musely by se tvořit. Pro osobní dokumentaci a archivování je M~T velmi pracné a nepřehledné. V současné době i oficiální instituce pomalu opouštějí MDT 3 pfecházejí na systém heslování.
Ukládání poznatků a informací do témstických skupin ~á
pro osobní dokumentaci řadu výhod :
a/ jsou přehledné
b/ označení hesel může být slovní nebo kombinací
čísel a písmen
c/ umožňuje třídit do velmi úzkých podskupin
d/ v tématických podskupinách řadDTIe podle abecedy
ad b/ Ke značení hesel je nejlepší užívat kombinaci čísei
- - - a písmen; tento systém je užíván od r , 1969 v regionální bibliografii. Zde se užívá kombinace velkých p~smen,
římských a arabských číslic. Uvedme si pří~ad pro z31o~ení
kartotéky pro heraldiku a geneologii. V počáteční fázi ffi~me
jen dvě hesla, která si označíme H a G, současně do sešitu,
jenž nazveme třídníkem nebo rejstříkem, tato dvě písmena
zapíšeme tak, že za každým písmenem ponecháme alespoň ~~O
stránek. Uvnitř tématu provedeme např. toto rozdělení:
H
Heraldika
/téma/
H.I.
Slezské erby
/skupina/
H.II.
Moravské erby
H.III.
Církevní erby
H.I.I
Bítovští z Bítova /podkupina/
Z uvedeného třídění je patrno, že slezské erby nebo jiné
skupiny mohou mít neomezený fočet podskupin a všechny poznatky
k danému tématu se budou scházet na j ednom mf s t.ě , V záhlaví
dokumentačního záznamu uvedeme vždy téma
/H/, skupinu /1/ a
podskupinu/l/ a informace je poměrně přesně určena. Každá
nová podskupina musí být uvedena v třídníku, aby nedocházelo
k záměnám. Nyní si uvedme příklad uložení konkrétního poznatku do kartotéky. Máme článek dr. Vlasty Fialové o Véclavu
Bítovském z Bítova, uveřejněný v časopise Naše valašsko
r. 4/1937-]8, s. 165. Na záznamovém lístku podle obrázku 2
zapíšeme úcaje pro jmennou kartotéku dle ČSN 010197, schéma CH.
Citace článku v časopise. Pro kartotéku topografickou a personólní označenou zkratkou Bt zapíšeme podle obrázku 6. Anotace
je zaměřena na původ rodu, vznik erbu atd. Pro případné soupisy erbů podle hlavních figur. erbů, např. ryby, kohout, srdce
by bylo možno založit lístek pod signaturu H s nádpisem SHDCE
a podtitulek 3tTOV~Tt Z BtTOVA. Možností variant je mnoho a
záleží na každém, jak si svou práci s kartotékami představuje
a co od nich žádá.
ODKAZY
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15. Toman, J.: Osobní dokumentace tvůrčího pracovníka. Kabinet
kreaktivity Institutu strojírenství ČVTS. Praha 1976. s. 23.
16. Toman, J.: Jak sbírat vědomosti. Praha 1961. str. 34.
17. Toman, J.: Organizace a technika duševní práce. 1. vyd.
Praha 1970. str. 162
18. tamtéž, str~128;Toman,J.:Jak sbírat vědomosti,Praha 1961,str.125
19. Zielke,W.:Jak racionálně studovat.Praha 1977.str. 158.
20. tamtéž, str. 159.
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Jpcransov, Nikolaj Nikolujevič: Zemelnyje gerby Rossii
- ~IX vekov. Izdatelstvo Sovetskaja Hassia. ~oskva 1974.
lSL s t r an A4.
V celkem skrovné ruské a sovětské literatuře přibyla nov2
representativní publikace na křídovém papíře, obsahující kolem
500 vetšinou barevných vyobrazeni městských,újezdních,oblastních
Luberniálních i zemských znaků a některých jejich pečetí~
Autor vyšel z dosavadní tištěné literntury, kterou vš ak
pr-o véř-i.L a dříve vzniklé chyby opravil podle pr-amenů, u nc vé j o f ch
ZDGků podle textu a vyobrazení v příslušných úředních listech ~
v li t.e r-a tuře Itu tularnik/. Znaky jsou se skupeny podle t.ema ticlcých
motivů..
Jedním z první ruských znakových znamení je znamení lva,
které užíval již v první polovině l2.století zakladatel Moskvy
Jurij Dolgorukij,kníže rostovsko-suzdalský a kyjevský. Zn~mcní
lva užívalo potom ve svém znaku město Vladimír. Jeví se tu nesporně vliv Byzance a na mysl přichází Schwarzenbergova teorie
o byzantském původu našeho státního znakového znamení lva.
Ruská heraldika- se vyvíjela odlišným způsobem než her-c Lói.ka
z{:p;.:doevropská .. :Ruské dějiny totiž neznají středověkého rytíř
stva, z a něhož právě. došlo k rozkvětu a vrcholnému období her,::l-._
diky. Městské znaky tu kupříkladu vznikaly z loveckých,řemeslnic
kých, kupeckých a jiných značek,znamení a symbolu patřících do
protoheraldiky,dále z pečetních znamení,mincovních obrazu a
vojenských znamení~
Petr Ie zvaný Veliký provedl ve šlechtické literatuře i v
heraldice reformu a obojí přiblížil západoevropským. Stalo se
to všnk v době, kdy západoevropská heraldika byla Již dávno ve
výtvarném úpadku a dle toho vypadají i nově. udělované znaky.
Xonečně k rozeznání znaků měst dle jejich administrativního
vjzn''::llYlu a též znaků guberniálních, oblastních a újezdních bylo
v polovině 19.století ustanoveno, že štíty znaků budou nosit
hodnostní koruny. Tak vznikla složitá soustava "hodnostních"
ffiBstských korun~
Résumé a titulky k jednotlivým vyobrazením znaků jsou miso
~riginálu ještě v němčině, angličtině a francouzštině~ Studie
je zakončena použitou b~bliografií.
Knihu obdržíte v prodejně "Sovětská kniha" za 285,- Kčs.
k~ ji také ve svých fondech studovna Krajské knihovny v Ostr~vG
pod sign. X - 22 - 42.
~II

- lk Miastn polskie W ty s í.a cleciu, II. díl, Wroclaw-'IfarszawaKrakow, Zaklad Narodovy imienia Ossolinskich výydnwnictwo 1967.
K tisíciletí polského státu byla vydána v Polsku dvoj díln~ representntivní publikace Polská města v tisíciletí,která
mů~e v mnoha směrech zajímat naše historiky i heraldiky. Mim
bohužel možnost informovat pouze o 2. dílu této knihy.
N~ více
než 700 stranách textu jsou v hutné zkratce ObS:::l;'~8ny
nejduležitéjši údaje o polských m~stech 8 městečkách lodžskěho,
olsztynského, opolského, poznanského, rzeszowského,
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8tětínského, varšavského, vratislavského a zelenohorského
vojvodství pod:e dnes již neplatného administrativního
rozd~lení Polska na 20 vojvodství.
Stručné ~istorické údaje jsou doprovázeny mnohými
černobílými fotografiemi měst a jejich okolí, historických
pmnátek, detailů pozoruhodných staveb, ale i pečetí, erbu
n3 stavebních památkách, starých mincích apod. ~a sedmdesáti barevných tabulích je zobrazeno přibližně 560 městských
znaků v jednot~ém grafickém provedení autorského kolektivu
pod vedením Leona Urbaňského. Ke knize jsou přiloženy ffiQ9Y
jednotlivých vojvodství s barevným vyznačením doby zíslcúní
městských práv.
Z hlediska našeho regionu je nejzajímavější čtyřiceti
stránková kapitola o opolském vojvodství s pera Stefana
Popiolka a osmdesátistránková kapitola o vratislavském VOJvodství, kterou zpracovali Leszek D~browski, Roman Heck,
Jerzy Stankiewicz a Antoni Wrzosek.
Je třeba litovat, že náklad této zajímavé knihy byl
nízký - pouhých 2.500 kusů.
- lc -

Z

~INNOSTI POBOČKY

Výroční valná hromada ostravské pobočJty Genealogické
a heraldické společnosti v Praze se konala dne 10. ledna
1979 v 17000 hodn v badateluě
Archivu města Ostravy. Při
tomno bylo 23 členů ostravské pobočky GHSP, 1 člen olomoucké pobočky, předseda brněnské pobočky PHDr. Jan Skutil, CSc.,
člen Správního výboru GHSP Ing. Karel Bezděk a 5 hostů.
Od loňské výroční valné hromady naší pobočky vzrostl
počet našich členů na dvojnásobek, takže ke dni 10. 1. 1979
jsme měli celkem 62 členů. Největší přírůstek byl zaznamenán
po 17. dubnu, kdy vyšel v krajském deníku n . Nová svoboda"
propagační článek o tehdy nově založené olomoucké pobočce
GHSP. Do Olomou~e se přihlásilo mnoho zájemců i z oblasti
působnosti naší pobočky, jejichž adresy nám pak byly postoupeny.
Deseti schůzek pobočky se zúčastnilo celkem 204 osob,
z čehož bylo 78,4 % č Le nů pobočky. Průměrná návštěvnost či
ni12 20,4 osob, nejvíce byla navštívena schůzka v z8ří, kdy
bylo přitJmro celKem JJ osob.
V roce 1~78 byly konány tyto přednášky :
Ing. Jincřich Mach - H3raldika ve filatelii
Jiří Pa.l t -- Metody osobní dokumentace při genealogickém
a heraldickém bádání
Vlndimír Kejla - Evidence osob v rodokmenu
Otto Ney - Rod Napoleonova maršála Michela Neye
Vlac1irriir Ke,jla -. (;írn pla tili naši pře dkové II ~ čás tl
Lng , Ladislav Hep .- Historická geografie povodí Odry
a heraldika
Správní výbor GHSP nám zapůjčil dvě kasety s magnetofonovými nahrávk2mi t8chto přednášek :
Dr~ Josef Beneš - Německá a zdánlivě německá česká příjmení
Dr. Ivan Lutterer - O původu místních jmen
á

- 22 -

Cervnová schůzka byla nnhrazena odpoledním výletem nn
hri=:d Hukvaldy. V letošním roce máme v úmyslu tento výlet
opakovat, avšak trochu velkoryseji, s boh8tším progrillnem
Svou účnst předběžně přislíbili někteří členové Sprúvního
výboru a zástupci poboček.
Vo Lr.rí, z duř LLé b~rly oba zájezdy. V květnu se konal zájezd
do zvonařske dílny v Brodku u Přerovn a do Olomouce, kter ého se zúčastnili- i členové poboček z Ústí nad orlicí,
Ohnišova a Olomouce. V Olomouci nás provázeli členové
výboru tamní pobočky dr. Cermák a pře Podmolík. V neopuko va telný záži tek se vy vinul záj e z d do Kr-omé řf e . lv12li
jsme původně nnmířeno též do Holešova a do Hodslavic
navštívit rodný domek Fr. Palackého, avšak nikdo nelitoval, že jsme dali přednost podrobné prohlídoe všech kromGřížských pozoruhodností. Celý den se nám trpělivě věnovali
skvělí průvodci - ředitel státního zámku a zahrad v Kro měř f.ž
Miroslav Nesvadba, zasloužilý pracovník kultury a pan
Vladimír Markl sen~
V rámci vlastivědných vycházek jsme nDvštívili v červenci
Hlučín, jímž nás provedl pře Wanderburg, který se z abýv.i
historii tohoto města a jeho okolí. Zámek ve Slezské Ostravě
jsme si prohlédli 2 se stručným v:)s.ladem pře Hrbáčka a Kejly,
v srpnu.
Svou činnost propaguje naše pobočka na věřejnosti n2kolika zp~soby. Počátkem července jsme získali darem od z0kladní organisace chovatelů koček Ceského svazu chovatelů drobného zvířectva v Ostravě vývěsní skříňku~na domě V Dimitrovově
ul. č. 22. Jsou v ní pravidelně umístovány pozvánky na akce
pobočky a různé propngační materiály. V únorovém čísle Ostravského kulturního měsíčníku vyšel článek nazvaný "Z minulosti
pro současnost" z pera Jana Pchálka, pojednávající o poslání
GHSP a o činnosti naší pobočky. Poněkud rozšířený vyšel tento
článek pod nnzvem "Odkaz minulosti do současnosti" ve 2.1etošním čísle metodického zpravodaje Vlastivědného ústavu ve
Frýdku-Místku "Pobeskydí". Dne 27. června 1978 byl v poledních
zprávách krajo ého vysílání Ceskoslovenského rozhlasu v Ostravě
vysílán několikaminutový rozhovor s předsedou pobočky Vladimírem Kujlou o GHSP R její ostravské pobočce.
Za největší úspěch naš~ pobočky v loňském roce pova~ujeme
vydáni dvou čísel "Zpravodaje". Podařilo se nám zaplnit celkem
36 stran /a 1 obrazovou přílohu/ články převážně s rG~ior~lní
tématikou zajímající jak genealogy, tak i heraldiky. Uv~dornuje
me si však, že by se měl zvýšit počet heraldických příSp8Vků záleží však jen na heraldicích, jak nás zásobí svými p~íspěvky.
Obě čísla
byla ~dána v nákladu 150 výtisk~. V krátké době
byl však celý náklnd rozebrán, takže bylo nutno dotisknout
jestě po 50 výtiscích. Svědčí to o velkém zájmu o náš
"Zpravodaj" mezi badateli. Přicházejí dokonce i ob j e dnávky z
různých míst Ceskoslovenska od členů GHSP, kteří se o IIZpravodnji" dozvěděli. Tyto zájemce budeme moci uspokojovat jen do
vyčerpání nákladu. Zdá se tady, že se náš "Zpravodaj II do bř e
ujal.
Nemalé náklady, spojené s tiskem jsou hrazeny z dobrovolných finančních příspěvků a dar~ našich členů, jimž ti.mto
d2kujeme.
ž

í

- 23 -

Práce na "Soupise znaků a erbů na stavebních památkách
n0 území města Ostravy! ve spolupráci s Archivem města Ostravy zdárně po kr-aču.j e , Př , Hrbáček trpělivě a obětavě chodi s
f'o t.o gr af'kou ar ch í.vu s. Kunzovou a oba pořizují snimky nalezených znaků" O tuto r.. aši kolektivní práci projevilo zájem
Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Ostravě
a uvažuje o jejf~ zařazení do Sborníku památkové péče v Sever-omor-av skám kraji Č., 5, který bude vydán v r , 1~81.
Snad nejmladai člen naší pobočky Luděk Szabo při jedné
z~ sVÝ9h výp~av ~a znaky objevil pohozený starý kamenný,erb
n~kter~ho prlslu3nika rodu Wilczků. Nebýt tohoto šťastneho
ná Lezu , byla by tato heraldická parnátka zcela určitě zničena.
ťak byl znak převezen do budovy Archivu města Ostravy,
aby
zde byl při právě probíhajf2íc~ stavebnich úpravách vhodně
wnístěn.

Dle našeho návrhu byla naše pobočka pověřena Správním
výborem obsta~áníill výroby a distribucí odznaků k 10. výročí
vzniku GHSPo Výrobni družstvo Zlatník v Ostravě tyto odznw{y
vy-robilo a dodalo v polovině ledna. Výtvarný návrh zpracoval
Karel Liška z Prahy"
.
Odznaky se znakem GHSP byly vydány ve třech barevných
variantách: pole modré, štítek s písmeny GHSP červený/l.400
kusů/, pole červené, štítek modrý /300 kusů/ a pole zelené,
štítek černý /300 ks"/~K disposici jsou v současné době ještě
"modr-é" odznaky a několilc sad ve speciálním pouzdře hně dé
car-vy,

bychom chtěli poděkovat všem jmenovaným v této
a trifrn členům a přátelům naší pobo.čky za jejich
dosavadní práci pro ostravskou pobočku GHSP. Zvláštní dík
pa tří též do savadnímu pokladn:í.kovi po bo čky Jaromíru Tejkalovi,
který z důvodu z.aě ny zaměstnÁní nerná možnost dále vykonávat
svou funkci '.re vyber-u po bo čky ,
Při vol bú ch, provedených aklamací, byl zvolen nový výbor
pobočky :
Předseda :
Vl.ad ím.í r- KEJLA
Ostrava 1, Dimitrovova 58
Místopředseda: Libnše CD/iALOVh, promovaná historička
Ost:;'D.vD.-P')ruba, B':.lharská 1415
Jednatel :
Jiří PALkr
Ostravo.-Port.::ba, 3uJ.. har ská 1422
PokLa drrfk :
K3.:::,e1 LKsKA
O::3t::'~1'1::t -ZiÍ bř eh , V<v ko vi cká 31
L 00 ~)0.1 (i L'-I.l'~/,)K
Kronikář :
Ostrnva~Po:ubG, ul. J.Skupy č. 21
Clen výboru:
Kar81 MULLER
Ostr3va-Poruba, Areál VSB č. 1771
Zó.věrem
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2. Pro zvýšení rozhledu a badatelské l~ovně členů pořádat
i nadále v rámci pravidelných schůzek odborné přednnšky.
3. V červenci a v srpnu uspoř4dat dvě vlastivědné vychnzky
na historicky významná místa v ok9lí Ostravy.
4. Uspořádat dva jednodenní autobusové zájezdy.
5. Uspořádat dvoúdenní setkání členů ostravské pobočky
s představiteli Správního výboru 'GHSP a ostatních
poboček na Hukvaldech v červnu.
6. Vydat 4 čísla "Zpr-avo da.j e ostravské pobočky GHSP".
7. Doplnit a vy da t pro potřeby členů pobočky aez nam genel;.logické a heraldické literatury ve fondech Archivu
města Ostravy.
u. Dokončit a připravit k publikaci IlSoupis znaků a erbú
na stavebních památkách v Ostravě".
9. Založit a vést kroniku pobočky.
B. Dloudobé úkoly
1. Provádět sociálně genealogickÓ studia významných
osobností Ostravska /Josef Kotas, Vojtěch Martínek
a další dle návrhů výboru pobočky a členů/.
2. Navázat a udržovat styk s genealogy
a heraldiky v
Sovětském svazu a v Polsku

NOVÍ ~ENOVÉ POBOčKY
BADURA Vladislav, 737 Ol Ceský Těšín, ul. kpt. Jaroše 19
Slezské rody, zejména rody bývalého knížectví těšínského
Cl jejich znaky.
DOSKOCIL Břetislav, 702 00 Ostrava 1, Výstavní 26
Heraldika českých šlechtických rodů. Městská heraldika.
HROUZEK Pavel, 708 00 Ostrava-Poruba, Gottwaldova 823
Heraldika - městská heraldika českých zemí. Dějiny umění,
zvláště architektury. Historický místopis Cech a Moravy.
I~I~ÁKOVÁ Věra, 747 19 Bohuslavice, Zahradní 90, o.Opava
Hrady a zámky - historie, majitelé a jejich znaky.
KUBÍN Josef, 725 27 Ostrava-Plesná, čp. 177
Genealogie vlastního rodu. Historie obce Plesné /původ
a znaky majitelů/.
fuÍKA Jiří, Ing., 704 00 Ostrava-Výškovice, Lumírova 48
Moravské šlechtické rody.
i~iISK.A:ttÍK Alois, 704 00 Ostravu-Zábřeh, Vý ěkov í.cké 94
rteraldika měst a rodů; genealogie vlastního rodu.
PLOSKONKOVÁ Karolina, 715 00 Ostrava-Michálkovice,Briketářská 19
Všeobecný zájem o historii.
STANCÍK Jan Maria, Ing., 741 00 Nový Jičín, VÚ 2982
Neuvádí.
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Záhlavi našeho "Zpravodaje je dilem ostravského
výtvarníka Eduarda Raštáka, kroměřišského rodáka /narozen
15. 8. 1939/ a L.bsolventa Vyšši školy uměleckého průmyslu
klenotnického v Turnově /obor glyptik u brusič drahokamů/.
Těšíme sena další jeho práce, nebot přislíbil, že
našemu "Zpr-avoda j t " bude i v příštích letech vě novat svou
péči a výtvarný um. ' Děkujeme.
- Kj Pobočka GHSP v Ústí nad Orlicí oznamuje
našim členilla,
že pokud" budou mít zájem mohau se přihlásit k odběru jejiho
"Zpravodaje". Objednávky směrujte na adresu: Jan Křivohlóvek,
566 Ol Vysoké Mýto č. 678/IV.
- Kj Březnová schůzka

naši pobočky odpadá pro rozsáhlé stavební úpravy v Archivu města Ostravy. Dalši schůzka bude
oznámena zvláštní pozvánkou.
Byli jsme požádáni, abychom zveřejnili několik badatelských dotazů:
Dr. Ing. Václav Elznic /140 00 Praha 4 - Nusle, Na Květnici
25/pátrá po náhrobni desce, připomínající Elsnice v 17.stol.,
která podle Pilnáčka by měla být ve Slezském museu v OpRvě.
Josef Ryšavý /563 Ol Lanškroun, Gottwaldova 72/ hledá zápis
o narození Jana Liberdy v r. 1701 v Těšíně. Zajímá se o všechny
další údaje ke jmenovanému a jiné ..oeoby tohoto příjmení.
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liZ P r a vod a j II vydává ostl'avská pobočka Genealoe i ck é
a ~eraldické společnosti v Praze. Vychází nepravidelně ~ je
urcen pouze pro potřebu členů GHSP.
Za původnost a obsah článků ručí autoři.
Veškeré články, drobné příspěvky a podobně zasílejte laskavě
na adresu: GHSP pobočka Ostrava, poštovní schránka 217,
729 17 Ostrava 1.
Uzávěrka 1. čísla "II. ročniku byla 22. 2. 1979.
Schváleno k tisku odbore~ kultury Národního výboru mesta
Ostravy pod č.j. 64/78 z 28. 8. 1978.

