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Zprávy 
z Klubu přátel Ke 150. výročí založení Čtenářského spolku Velen

Jedním z prvních projevů vzrůstu 
národního uvědomění na Moravě bylo 
zakládání kulturních spolků – přede-
vším čtenářských a zpěváckých, jejichž 
vznik byl umožněn uvolňováním pomě-
rů v habsburské monarchii. Od konce 
�8. století postupně docházelo k legis-
lativním úpravám spolkového života, 
pravidla zakládání spolků byla zpočátku 
velmi striktní. K určité liberalizaci před-
pisů upravujících shromažďovací právo 
dochází až po pádu bachovského absolu-
tismu a vydání tzv. Říjnového diplomu a 
na něj navazujících spolkových zákonů 
v 60. letech �9. století. V letech �860–
�863 bylo na Moravě založeno přes 40 
kulturních spolků, v bývalých politic-
kých okresech blanenském a boskovic-
kém byly v roce �863 založeny spolky 
v Blansku (�2. �. – datum schválení sta-
nov prezidiem moravského místodržitel-
ství), Olešnici (�6. 2.), Adamově (�4. �0.), 
Boskovicích (20. �0.) Jedovnicích (30. 
��.), Sebranicích. 

Na Moravě měli velký podíl na zaklá-
dání a činnosti kulturních spolků kněží a 
bohoslovci, byli horlivými šiřiteli národní 
vzdělanosti. Např. olomoučtí bohoslovci 
ze svých chudých prostředků založili na 
400 farních a obecních knihoven, podob-
ně působili i brněnští bohoslovci, kteří 
založili 243 knihoven. Fary se často stáva-
ly ohnisky vlasteneckého ruchu. Nejedno 
české město vděčí za své národní probu-
zení svému vlasteneckému faráři. 

Na počátku národně-emancipač-
ních snah v Boskovicích stojí kaplan 
Libor Scholz, který zde působil v letech 
�860-�863. Boskovice byly jeho prvním 
působištěm po studiu teologie v olo-

mouckém semináři. Zde od roku �835 
seminaristé provozovali Slovanskou 
knihovnu, v ní Libor Scholz působil 
nějaký čas jako knihovník a s touto zku-
šeností se pak na svých působištích snažil 
zakládat či podporovat knihovny s čes-
kou literaturou. Svědectví o této jeho 
činnosti v Boskovicích podává článek v 
časopisu Moravan z �2. 3. �862: 

Byl jsem v Bozkovicích v neděli. 
Odpoledne viděl jsem, an z požehnání 
mnoho přemnoho starých jak mladých 
hrne se lidí zrovna z vrat jistým a stej-
ným směrem. Stal jsem se všetečným, 
neb vlastně probudila se ve mně obyčej-
ná, praobyčejná zvědavost. Lidé se hrnu-
li ke škole a viděl jsem, anž každý chová 
v náručí knihu jednu, neb více, jako by 
choval dítě, mnohdy v papíře neb v šátku 
zaobalenou. Pomyslím si: toť bude nějaká 
hodina školní, bude se něco přednášet. 
Pak ale mi na to napadlo, jak to možné, 
když tu malé děti od 5 až 6 let, vedle nich 
dospělí mužové 30 a přes 40 let. Znám 
město Bozkovice ovšem již z dřívějších 
let, nemohl jsem ale pravdivě myšlen-
ky domysliti a ptáti jsem se též nechtěl, 
však, myslil jsem, předce dojdu. Najed-
nou jsem byl na cestě pravé. Přišel zdejší 
p. kaplan Scholz asi s 20 hochy a holkami 
ku škole, maje mnoho ještě kněh v náručí 
a za uchem péro. Děti obskakovali a ptali 
se po tom, po onom, z čeho jsem poznal, 
že to bude propůjčování kněh. I vmísil 
jsem se mezi ostatní, poslouchal jsem vše 
a myslil jsem ledacos. Jest hned při stavbě 
této školy pamatováno na knihovnu, neb 
zvláštní pokoj má ustanovený. Když bylo 
rozdáno asi �20 kněh, dal jsem si ukázati 
seznam, neb jsem si myslel, že kromě těch 

ve skříni stojících ještě více jich bude. I 
bylo jich! Přes 300 moravských, několik 
polských, asi přes 30 německých, pak 
musikalií as 80 čísel, asi 20 obrazů, dvě 
zeměkoule, jedna jest česky popsána. Toť 
je radosť! Tu činí měšťané něco pro ško-
lení mládeže a jejich vychování! 

Táži se, odkud to všechno? Vidím 
ve zvláštní knize příjmů, že nejprvnější 
dary na knihách dal p. Bílka, rodák z Boz-
kovic, pak několik ještě kněh darováno. 
Bohužel, že větší díl knížek těch není 

pro mládež, pro kterou zvláště muse-
ly zakoupeny býti. Ptám se, kdo dává 
peníze, kdo kupuje, vždyť v příjmech 
není kromě několika krejcarů a 20 zl. 
od města nic? To je otázka. Viděl jsem 
účty z knihkupectví obnášející přes 70 
zl. r. č. Ale kdo je zaplatí? „Inu,“ zněla 
mírná odpověď, „po něčem přece zapla-
tím. Ovšem z knihovních příjmů, ne ale 
z vlastní kasy.“ S radostí a velkým potě-
šením rozloučil jsem se s Bozkovicemi a 
volám nazpět: Sláva národumilovnému, 
o mládež tak zasloužilému muži, jenž ze 
svých skrovničkých příjmů nic pro sebe, 
nýbrž pro tento tak blahonosný ústav 
věnuje. Kéžby i ostatní města měla tako-
vé knihovníky!

Jistý cestovatel po Malé Hané 
Jak ze zprávy vyplývá, veřejná 

knihovna – určená nejen pro školní 
mládež, ale i pro dospělé – v Boskovi-
cích existovala již na jaře roku �862, a lze 
předpokládat, že zde působila již dříve, 
snad od r. �86� či dokonce �860 – s ohle-
dem na velikost knižního fondu, na sku-
tečnost, že byla částečně dotovaná měst-
skou radou, a na to, že již měla nezane-
dbatelný počet zájemců o půjčování. 

P. Libor Scholz svým působením jis-
tě způsobil nemalý rozruch. V červenci 
roku �86� uspořádal slavnost k blaho-
řečení Jana Sarkandra a v září toho roku 
vedl první procesí z Boskovic na Vele-
hrad, patřil k šiřitelům cyrilometoděj-
ské úcty a zapojil se i aktivní účastí do 
cyrilometodějských oslav roku �863 na 
Velehradě a v Brně. V Boskovicích si jed-
nak tímto svým vlasteneckým vystupo-
váním, ale i svým laskavým chováním a 

Členská schůze KPB
Dne �2. listopadu se sešlo cca 50 čle-

nů ve videosále kina KZMB na členské 
schůzi. Přítomné přivítala předsedkyně 
Jarka Winklerová a v úvodu popřála Jose-
fu Šafářovi mnoho zdraví do dalších let 
k jeho významnému výročí, 80 let a pře-
dala knihu a květiny jako výraz díků za 
jeho dosavadní činnost předsedy revizní 
komise klubu.

Poté podala zprávu o práci výboru 
od poslední členské schůze. V ní zhodno-
tila především dvě akce, které klub uspo-
řádal. První akcí byla vzpomínka na 200 
let od ukončení Napoleonských válek a 
vojáky pochované v zadní části zámec-
kého parku, kteří byli léčeni v tehdy 
klášterní budově ze zranění v této válce. 
Druhou vzpomínkou akcí bylo setkání u 
pomníku O. Kubína na ulici kpt. Jaroše 
ke �30 výročí narození tohoto význam-
ného rodáka Boskovic. O obou akcí se 
dozvíte víc v samostatných článcích. Dále 
informovala o novém, již osmém vydání 
knížky M. Minxové Povídky a vyprávěn-
ky z Boskovic o kterou je trvalý zájem a 
která se tak opět dostává na pulty našich 
knihkupců právě v předvánočním ča-
se. Poté informovala o autobusovém 
zájezdu členů do Lysic, o problémech s 
vydáváním Vlastivědných listů a dalších 
věcech, které výbor v průběhu prvního 
pololetí musel řešit. Velice kladně zhod-
notila práci Luboše Sušila, který provedl 
fotografickou dokumentaci obou pořá-
daných akcí. Tyto fotografie si můžete 
prohlédnout na internetu na webové 
adrese www.boskovice.cz (do kolonky 
Hledat uvést Vzpomínka na napoleon-
ské vojáky nebo Od narození Otakara 
Kubína). Seznámila členy také s výsled-
ky jednání výboru klubu o možnosti pře-
vedené informačních tabulí na naučných 
stezkách zdraví městu. 

Diskuse byla slabá a týkala se přede-
vším problémů ve městě – kácení stromů 
na ulici Otakara Kubína, revitalizace par-
ku u skleníku a podobně.

Petr Vítámvás

K Zdaru oBce a K sláVě Vlasti

Klub přátel Boskovic a redakce Vlastivědných listů 
Boskovicka přejí všem čtenářům pěkné prožití svátků 

vánočních a mnoho radosti a zdraví v roce 2014.
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Výročí malíře otakara Kubína

1

HISTORIE 
MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ 

NA BOSKOVICKÉM 
NÁMĚSTÍ

Klub přátel Boskovic  
Vám nabízí  

i následující publikace:
J. Bránský: Židé v Boskovicích
J. Klenovský: Židovská čtvrť 

v Boskovicích 
o. sirovátka: lidové písně, pověsti 

a dětské hry z Boskovicka
J. Koutný: Boskovice, můj Betlém
o. sirovátka: Písně z Benešova  

na Boskovicku
K dostání u boskovických knihkupců 

a v informačním středisku.

Eva Šmétková
Poté byla oficiální diskuse i schůze 

ukončena s výzvou získávat další nové 
členy. Neformální beseda pak pokračo-
vala mezi členy při bábovce a kávě, při-
pravené členkami výboru klubu. Setká-
ní bylo doplněno promítáním fotografií 
z posledních akcí klubu.

Webové stránky klubu
Tiskovým mluvčím města Bosko-

vice Jaroslavem Parmou jsme byli upo-
zorněni, že od ledna příštího roku do-
jde k úpravám webových stánek města a 
nebude možné na nich umísťovat zprávy 
Klubu přátel a dalších spolků. Bude proto 
nutné, abychom si zřídili webové stránky 
vlastní. V současné době je založení vlast-
ních stránek v jednání. O nové adrese Vás 
budeme včas informovat. 

dopisování do VlB
Znovu se obracíme na občany, aby 

nám posílali příspěvky do VLB. Máme 
trvalou nouzi o nové informace o historii 
nejen v Boskovicích, ale i v ostatních mís-
tech regionu. Při tom je jistě hodně věcí, 
které by si zasloužily, aby se o nich dozvě-
děli i ostatní spoluobčané. Nebojte se a 
pište nám. Stačí perem nebo na psacím 
stroji, i když nejlépe je dodat text napsaný 
na počítači a zaslat na e-mailovou adresu 
klubu kpboskovic@post.cz. My již dáme 
zprávě úpravu a případně ji přepíšeme ji 
do formátu pro tisk. 

Zasílejte na adresu klubu - KPB, 
Plačkova 23, 680 0� Boskovice, nebo 
předejte p. Melkusovi v redakci regio-
nálních novin Boskovicko, Plačkova 4, 
Boskovice. Vzpomínková akce na zemřelé vojáky 

napoleonských válek
Na �3. září 20�3 připravil Klub přá-

tel Boskovic ve spolupráci s rodinou 
Mensdorff-Pouilly vzpomínkovou akci, 
která se konala v zadní části zámeckého 
parku v Boskovicích. Tam se totiž nachá-
zí dřevěný kříž, ale málokdo ví, proč tam 
vlastně stojí nebo jaká je jeho historie. 
Při hledání informací jsme našli něko-
lik záznamů z kroniky boskovického 
měšťana Dominika Kučery ze začátku 
�9. století. Zaujalo nás období let �805 
– �8�3. Vybrali jsme informace, které se 
týkaly přítomnosti vojáků armád, kte-

ré v té době vedly války. Bylo to období 
od vítězné bitvy Tří císařů, kdy 2. pro-
since �805 Napoleonova Velká armáda 
zvítězila u Slavkova nad vojsky Ruska a 
Rakouska až po Bitvu národů u Lipska. 
Ta se odehrála ve dnech �6. až �9. října 
�8�3. V této bitvě byl Napoleon poražen 
spojenými vojsky Rakouska, Pruska, Rus-
ka a Švédska.

A proč právě Boskovice?
Podle kroniky tudy armády prochá-

zely ve výše uvedeném období poměr-
ně často. Tak často, jak se tímto krajem 

armády přesouvaly a potřebovaly dopl-
nit zásoby i odpočívat. Při jejich pobytu 
nebo průchodu bylo nutné nemocné a 
zraněné vojáky ošetřovat v lazaretu ale 
i pohřbívat mrtvé. A právě v místě, kde 
byli někteří francouzští, ruští i rakouští 
vojáci pohřbíváni po bitvě u Lipska stojí 
dřevěný kříž.

Protože právě letos si mnoho míst 
v Evropě 200 let od bitvy u Lipska při-
pomíná, připojily se i Boskovice malou 
vzpomínkovou akcí a článkem ve 3. čísle 
Vlastivědných listů Boskovicka.

V úterý 22. října 20�3 se u pomníku 
malíře Otakara Kubína sešly asi tři desít-
ky lidí, aby si připomněli významné výročí 
tohoto boskovického rodáka. Právě toho 
dne totiž uplynulo �30 roků od narození 
tohoto ve světě uznávaného autora krás-
ných obrazů. V úvodu setkání předsed-
kyně Klubu přátel Boskovic připomněla 
dobu, kdy Klub začal připravovat reali-
zaci tohoto pomníku. Trvalo to sice dost 
dlouho, než se podařilo dojednat umístě-

ní, návrh a odlití busty, spolupráci s měs-
tem, finanční stránku k realizaci a mnoho 
dalších nutností. 

Nakonec se vše podařilo vyjednat a 
pomník mohl být �8. října 2003 odhalen 
za přítomnosti hejtmana Jihomoravského 
kraje, zástupce francouzského velvysla-
nectví v Praze, představitelů města Bosko-
vice a dalších významných osobností, pře-
devším z kulturního života, i boskovických 
občanů, kteří se s Otakarem Kubínem i 

jeho ženou znali. Následoval podrobný 
referát o životě a díle Otakara Kubína a 
v závěru paní místostarostka Boskovic 
připojila i ujištění, že jméno boskovické-
ho rodáka nebude zapomenuto. Zástup-
kyně Klubu přátel Boskovic na úplný závěr 
položila u pomníku kytici květin.

Více o Otakaru Kubínovi najdete ve 
Vlastivědných listech Boskovicka 20�3/3 
a v oddíle Osobnosti.
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Ke 150. výročí založení Čtenářského spolku Velen
(Dokončení ze str. 1)
podporou chudých získal širokou oblibu 
mezi farníky, a to nejen z nižších vrstev. 
Na druhou stranu si proti sobě popudil 
část měšťanů, kteří nebyli jeho národně 
emancipačním snahám nakloněni, i také 
děkana a faráře P. Mazáče, který nakonec 
požádal biskupa o Scholzovo přeložení 
do jiné farnosti. 

Ještě než k tomu došlo, organizoval v 
Boskovicích večerní schůzky obrozenec-
kých nadšenců a všemožně přesvědčo-
val a podněcoval k založení čtenářského 
spolku. Jak již výše zmíněno, zorganizo-
val půjčování knih ve školní knihovně, 
a jak je doloženo z jiných zdrojů, český 
čtenářský spolek fakticky v Boskovicích 
působil ještě před oficiálním založením 
spolku Velen.

V této jeho činnosti mu byl nápomo-
cen i boskovický rodák a majitel vycho-
vatelského ústavu ve Vídni Petr Bílka, o 
němž je ve zprávě z roku �862 zmínka, 
že byl první, kdo přispěl na nákup knih. 
V srpnu roku �863 pak přijel Bílka do 
Boskovic. Přivezl knihy pro český spo-
lek, finančními dary také podpořil učite-
le a jejich pomocníky a měl také v úmys-
lu rozdělit mezi školní mládež 400-500 
knih – to mu ovšem bylo znemožněno 
panem děkanem. Nicméně se na Bílko-
vu počest konala slavnost, na které se pilo 
– na jeho útraty – až do půlnoci. Druhého 
dne odjel Bílka, poněkud rozladěn děka-
novým postupem, zpět do Vídně; jeho 
knihy se však nakonec mezi mládež pře-
ce jen dostaly, i když ne na slavnostním 
shromáždění, jak Bílka plánoval.

Tyto události pak vedly děkana 
Mazáče k tomu, že požádal o přeložení 
P. Scholze na jiné místo, tím si však 
popudil velkou část farníků, a dokon-
ce došlo i k srocení a výtržnostem před 
farou. Scholz tedy z Boskovic odešel ješ-
tě v srpnu r. �863, avšak svým působením 
v Boskovicích zasel sémě, které padlo na 
úrodnou půdu – pozvedl národní sebe-
vědomí boskovických obyvatel, kteří se 
pak odhodlali k založení vlastenecké-
ho Čtenářského spolku Velen, jehož se 
pak Scholz stal čestným členem. Stano-
vy spolku byly sepsány �8. srpna �863, 
potvrzeny byly 20. října �963 a již dne 
�. listopadu �863 se konala první valná 
hromada v domě Františka Kučery na 

náměstí č. �6, o jejímž průběhu se docho-
val tento záznam:

PROTOKOL 
sepsán v Boskovicích dne �. listopa-

du �863 v slovanské čítárně boskovické 
od výboru čtenářského spolku „Velen“ 
o první valné hromadě, která tohoto 
dne k účelu volby výboru svého, odbý-
vaná byla.

Boskovický pan starosta Čeněk 
Luňáček zahájil tuto valnou hromadu, 
sezvanou na tento den o 4. hod. odpo-
lední, přiměřenou řečí: při ukončení se 
císaři Pánu, pak zdejšímu p. okresnímu 
co zástupci Jeho hlučné Sláva! vyvolalo.

Na to byly stanovy tohoto čtenář-
ského spolku dekretem vysokého c. k. 
mor. místodržitelství ze dne 20. října 
�863 čís. 24544 stvrzené panem Františ-
kem Morávkem přečteny, načež se k vol-
bě výboru z devíti členů pozůstávajícího 
přistoupiti mělo.

V tom ale byl panem Karlem Tra-
plem z mnoho stran podporovaný ná-
vrh učiněn, by pán ředitel PETR BÍLKA 
z Vídně, rodák a čestný měšťan bosko-
vický, který sobě o Boskovice již mno-
hých zásluh získal a kterému obyvatel-
stvo s velkou úctou nakloněno jest, jed-
nohlasně od celé hromady za předsedu 
vyvolen byl. 

Poněvadž ale dle stanov spíše výbor 
a z jeho středu teprv předseda vyvo-
len býti má, a volba předsedy z celého 
shromáždění by dle mínění několika čle-
nů proti stanovám čelila, tak vzal p. Trapl 
návrh svůj nazpět, a přikročilo se k vol-
bě výboru z devíti členů pozůstávajícího 
odevzdáním cedulek.

Súčastnilo se 87 údů spolkových při 
volbě a výsledek byl následovní: 

obdržel hlasů
Pan řiditel PETR BILKA  86
pan oficiál ALOIS BINKO  8�
Panassistent FRANT. BARTOŠ 73
předměšťan KAREL TRAPL 77
starosta ČENĚK LUŇÁČEK 68
předměšťan FRANT. MORÁVEK  65
koželuh JAN RANDULA 54
kloboučník PETR LUŇÁČEK 49
kožešník ALOIS SLOVÁK 43

Poněvadž pan řiditel Petr Bilka 
volbě přítomen nebyl, tak se súčastnilo 
ostatních 8 členů výboru při volbě funk-
cionářů spolkových, a vyvolili

Pana řiditele BILKA za předsedu
 jednohlasně

KARLA TRAPLA za náměstka 4
ALOISE BINKO za jednatele 4
ČEŇKA LUŇÁČKA za pokladníka  7
FRANT. BARTOŠE za knihovníka  7
FRANT. MORÁVKA za hospodáře  6

Po skončené volbě ujal se pan Karel 
Trapl co náměstek nepřítomného pana 
předsedy přináležejícího jemu prvního 
místa v hromadě, ohlásil, že tuto volbu 
přijímá a žádal o podporu všech spo-
luúdů, načež se jemu a celému výboru 
provolalo Sláva! a tím hromada skon-
čena byla.

Karel Trapl, místopředseda,  
Alois Binko, jednatel

Jak uvedeno, prvním předsedou byl 
zvolen – v nepřítomnosti – boskovický 
rodák, ředitel Petr Bílka z Vídně, který 
spolek na dálku vydatně podporoval, 
např. předplatným novin, časopisů i knih. 
Na zprávu o svém zvolení předsedou 
spolku odpověděl tímto dopisem:
slaVNÝ sPolKu!

Byl jsem srdečně potěšen důvěrou, 
kterou Slavný Spolek čtenářský ve mně 
vložil, zvoliv mě dne �. listopadu t. r. za 
svého předsedu. Nemoha však, nejsa 
mezi Vámi, tohoto čestného úřadu na 
se vzíti, vzdávám upřímné díky Slavné-
mu Spolku za takové vyznamenání; nic-
méně, třeba že vzdálen jsem, mysl moje 
bude vždy při Vás, a budu hleděti, seč 
budu, přičiňovati se k tomu, aby Spo-
lek čtenářský otcovského mého města, 
mně nad jiné drahého, stále se zvelebo-
val a prospíval!

Zatím posílám Slavné Jednotě záso-
bu tištěných statutů spolkových na roz-
danou údům skutečným a jiným osobám 
pro poučenou; knihy zde sub A přiložené 
daroval našemu Spolku pan J. L. Kober, 
knihkupec v Praze; knihy pak sub B jsou 
darem ode mne. Od nového roku před-
platím na jméno Slavného Spolku na 
„Moravskou Orlici“ a na „Moravana“, na 
„Hlas“ a na „Národní listy“ i na „Politiku 
Pražskou“; též váženému Spolku co nej-
dříve pro ozdobu čtenárny odešlu Šem-
berovu velkou mapu Moravskou, která 
právě se vydává.

Jinak propůjčím se milerád Slavné 
Jednotě radou i skutkem, kdy koli a včem 
koli by toho sobě žádala.

Slavný Spolek mějž mne přátelsky 
omluvena, že tak pozdě odepisuji a díky 
za zvolení skládám; rheumatismus v 
ruce, který mne na pátý týden již skličuje, 
byl mi v tom nemilou překážkou.

S tím Slavnému Spolku ve všem hoj-
ného prospěchu a zdaru přeju, a jsem v 
úctě všeliké

Slavného Spolkuupřímně oddaný 
PETR BILKA

Ve Vídni, dne 3. prosince �863.
Členové spolku se scházeli dvakrát 

týdně k četbě knih, novin a časopisů a 
postupně se součástí schůzek stal také 
zpěv národních písní. První známou 
kulturní akcí spolku byla česká beseda se 
zpěvy a deklamovánky, kterou uspořádal 
4. 6. �865 Jan Kubín.

V roce �866 bylo rozhodnuto rozší-
řit působnost spolku také na zpěv. Změ-
na stanov byla úřady schválena 9. 3. t. r. a 
od té doby se spolek nazýval Čtenářský i 
zpěvácký spolek Velen. Prvním sbormis-
trem spolku se stal boskovický nadučitel 
Jan Vacha.

V roce �870 začal spolek pořádat 
divadelní představení. První nastudo-
vanou divadelní hrou byly Berounské 

koláče od J. N. Štěpánka, kterou spolek 
sehrál v režii učitele Františka Jaruška 
v lednu �870 v hostinci „U Františků“ 
na náměstí.

Spolek de iure ukončil svoji čin-
nost ve 20. letech 20. století, fakticky 
však pravděpodobně již dříve (někdy na 
začátku 20. století) začala činnost spol-
ku ochabovat, když jeho členové – pod-
le toho jak se jejich zájmy rozrůzňovaly 
– přecházeli do nově zakládaných spol-
ků a organizací.

Na tradici čtenářského spolku Velen 
navázaly další kulturní i tělovýchovné 
spolky a později divadelní ochotnic-
ké spolky a soubory i institucionální 
knihovny. Jak napsal dobový autor o spol-
ku: „...vykonal kus perné práce na národa 
roli dědičné! Budil ospalé, podněcoval 
netečné, vzdělával a bavil své věrné, stál 
na stráži národní, když zloba osudu hle-
děla zahubiti statky naše nejdražší — náš 
jazyk, naši svobodu!“ 

Petr Bílka

Jan Soukup

František Jarušek
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Jitka Vašutová
Guilietta
že růže v kráse žárlit mohla na ni a 

fialky že zvaly ji svou paní… Tak umře-
la, jak v máji kvítek zvadá, ó ty, kdo tady 
stavíš svoje kroky, přej dceři jihu ten klid 
přehluboký, jejž v druhé vlasti nalezla 
tak mladá….

Ano, zastavuji tady vždy svoje kroky 
a dívám se na tu spanilou tvář na obraze 
na náhrobku, na kterém je tento verš epi-
tafu. Dojímá mě její osud, mladost, dojí-
má mě křehká primabalerína Giulietta 
Paltrinieri. Tato dcera jihu se narodila 6. 
�. �866 v Modeně a měla ještě čtyři sou-
rozence. Od dětství byla vychovávaná u 
své tety v Miláně, kde chodila osm let do 
milánské baletní školy, v té době nejlep-
ší baletní školy na světě, kterou ukončila 
jako diplomovaná balerína. Poté ode-
šla do Turina a po necelém roce přijala 
nabídku primabaleríny v Národním diva-
dle v Praze, za �50 zlatých měsíčně.

Pokaždé, když jdeme s manželem 
z procházky na Olšanských hřbitovech, 
bydlíme hned naproti, musíme kolem 
Giulietty, kde seberu pár spadlých líst-
ků nebo zastrčím malou kytičku u jejího 
portrétu a podívám se do jejich krásných 
černých očí. Tak se podíval do jejich očí 
šéf, choreograf a sólista baletu Augustin 
Berger, když pro něho vzkázal ředitel 
Národního divadla Šubert, aby mu před-
stavil jeho novou primabalerinu Giuliet-
tu Paltrinieri. Byla to, oboustranně, láska 
na první pohled, později pak souznění 
lidské a umělecké.

Poprvé spolu tančili v Excelsioru, ve 

výpravném baletu, který byl přenesen 
z Vídně, v celé své parádě a ve velkém 
obsazení. Jen za jeho autorské právo na 
uvedení dalo Národní divadlo 3 000 fran-
ků. Premiéra Excelsioru byla �. 8. �885 a 
představení bylo senzací divadelní sezó-
ny. Celá Praha nemluvila o ničem jiném a 
Giulietta Paltrinieri se stala „od prvního 
vystoupení miláčkem Prahy pro své jem-
né, graciozní a virtuozní umění, pro svou 
ušlechtilou ladnost a ztepilou krásu“.

Uplynulo pár měsíců a Augustin 
Berger žádal rodinu Guilietty o svole-
ní k sňatku. Rodina otálela neb nezna-
la pravý důvod ke spěchu. Sešněrovaná 
Guilietta tančila obtížnou roli Giselle a 
nikdo neměl ani tušení, že v tomto křeh-
kém těle už tepe malé srdíčko, potomek 
Guilietty a Augustina. Svatba 5. 5. �886 
byla zcela tajná. Odskočili si z divadla 
do blízkého kostelíka sv. Vojtěcha, který 
měla Guilietta velice ráda a kam nosila na 
oltář Panny Marie květiny, které na před-
stavení dostávala. Bergrova rodina přija-
la „Julinku“ s láskou a otevřenou náručí. 
Ještě v červnu chtěla Guilietta tančit, ale 
Augustin už zakročil a požádal ředite-
le Národního divadla, aby povolal jinou 
balerínu na záskok, což se také stalo. Vše 
dobře dopadlo.

29. července �886 se Bergrovým 
narodila dceruška Boženka. Štěstí Gui-
lietty a Augustina se zdálo být bezbřehé, 
žel, toto krásné období, bylo velice krát-
ké. Guilietta začala být unavená a její 
pokašlávání bylo stále častější a silnější. 
Marné byly návštěvy u nejlepších lékařů 

a vydatný odpočinek. V jejích očích se 
objevil nekonečný smutek.

28. listopadu �889 tato něžná bytost, 
balerína a maminka tříleté Boženky, 
vydechla naposledy.

Boženka byla s láskou vychováva-
ná svým otcem Augustinem a jeho mat-
kou. Měla ráda divadlo a hudbu, ale na 
úspěchy svých rodičů nikdy nedosáhla. 
V manželství se jí narodil syn Jaroslav, 
který zdědil oči své babičky a talent po 
obou prarodičích. Jeho dědeček Augus-
tin Berger, který zemřel �. 6. �945, se ho 
na jevišti Národního divadla, ke své velké 
radosti, ještě dočkal.

Jaroslav Berger-Zajíček se narodil 
27. 2. �9�6. Tančil v Národním divadle a 
v roce �942 emigroval. Působil jako sólis-
ta, choreograf či šéf baletu v Německu a 
ve Švýcarsku. Tam také ��.9.�983 v Eg-
gu zemřel.

Staráme se o hrob Guilietty a Augus-
tina už řadu let, ale nikdy jsme u hrobu 
nikoho neviděli, nikdo tam nepoložil 
kytičku. Kdo ví, zda ještě někdo z rodi-
ny žije!

Je �. Máj 20�3 a my jdeme na pro-
cházku a hledáme rozkvetlý strom, pod 
kterým bychom se, jak velí tradice, polí-
bili. Vím, že poblíž Bergrových je planá 
třešeň. Jdeme kolem hrobu a už auto-
maticky zabloudím zrakem k Guiliettě a 
seberu spadlou větvičku. Vtom si všimnu 
něčeho, něčeho co tam nebývá, co tam 
nepatří. Pod květináčem vykukuje malý 
cípek papíru. Proč? Kde se tam vzal? 
Sehnu se a beru do ruky kousek popsa-
ného papírku, zabaleného do igelitu – 
„Prosim. Děkuji. Kde ma květiny – hrob 
Augustin moje pradědeček a Guilietta 
moje pramaminka. Jsem Yasmin Wild-
mann-Zajíčková. Mail…“

Rozbušilo se mi srdce. Pravnučka 
Giulietty a Augustina byla tady! Jdeme 
rychle domů, otvírám počítač a píšu na 
přiloženou emailovou adresu. Odpověď 
je téměř okamžitá.¨

Sešli jsme se 5. 5. v kavárně Lou-
vre na Národní třídě a poznali jsme se, 
kupodivu, hned. Milá srdečná Jasmína, 
které tatínek říkal Mášenka a s láskou 
jí vyprávěl o Praze, po které tesknil až 
do své smrti.

Jdeme společně do nedalekého kos-
tela sv. Vojtěcha, protože, náhoda tomu 
chtěla, je 5. 5. a před �27 lety si zde své 
ano řekli Guilietta a Augustin. Z dveří 
kostela cítíme chlad a vůni lilií. Všichni 
tři jsme dojati. Nádherný den.

Rozhodla jsem se, že stojí za to, se 
s takovým zážitkem a příběhem podě-
lit s ostatními.

Jasmína je lékařka a žije se svou rod-
nou v Curychu. U hrobu byla poprvé. 
Lituje, že neumí česky, aby si mohla pře-
číst knížku od Ladislava Hájka „Paměti 
A. Bergra“, vydanou v roce �942. Z této 
knihy jsem také čerpala.

Tento příběh, doplněný fotografiemi 
nám zaslala bývalá tanečnice  

a profesorka na konzervatoři  
Jitka Vašutová z Prahy

Vzpomínka na manželku augustina Bergera

Giulietta Paltrinieri

Augustin Berger jako Šumař  
v Němé z Portici

Manželé Augustin a Giulietta Bergerovi
Náhrobek rodiny Bergerovy na Olšan-
ských hřbitovech v Praze


