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Posledně jsme psali o úspěšně ukončeném pátrání po identi- 
fikaci obětí pístovského pochodu smrti. Na naše dopisy na přís- 
lušná velvyslanectví přišla první povzbudivá odpověď od vojen- 
ského atašé velvyslanectví SSSR v Československu: 

„ Členům vlastivědného kroužku Klubu zdravotníků  
  v Mariánských Lázních 

Vážení soudruzi, 

dostali jsme Váš dopis se jmény do této doby neznámých  
zemřelých sovětských občanů. Přiložené jmenné seznamy jsme pře- 
dali kompetentním sovětským orgánům s cílem pátrání po příbuz- 
ných těchto zemřelých, což bude v současné době – třicet let  
od skončení velké vlastenecké války – věc nelehká, protože vál- 
ka rozptýlila mnoho sovětských rodin po celé zemi. V případě  
kladného zakončení tohoto pátrání Vás budeme informovat o 
výsledcích. 

Přijměte naše vřelé poděkovaní za pěknou vzpomínku na  
sovětské lidi a vojáky Sovětské armády, kteří přinesli svobodu  
československému národu v boji proti hitlerovským okupantům.  
Srdečné díky Vám za velikou práci, kterou jste vykonali při  
pátráních po jménech sovětských lidí, pohřbených v pístovské  
mohyle! 

Z celého srdce Vám přejeme dobrého zdraví, velkého osob- 
ního štěstí a dalších úspěchů v ušlechtilé práci pro blaho  
socialistického Československa, při upevňováni nerozborného  
přátelství mezi našimi národy. 

Vojenský atašé velvyslanectví  
Sovětského svazu v ČSSR 

  

12. 
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Pokračování historie z Mariánských Lázní 

 

Kalich hořkosti musel vypít opat Reitenberger až do dna. Byly vyhrabány,pře-

krouceny všechny jeho výroky, zveličeny jeho slabiny, a vržena špína na všechno  

co podnikal. Klášterní nepřátelé pomlouvali opata Karla, že přijímá pozvání ke  

stolu v Mariánských Lázních význačných hostů, při čemž jsou prý přítomny i man- 

želky těchto hostů nebo manželky Karlových přátel, např. žena klášterního úřed- 

níka dr. Pinkase z Prahy. Vytýkali mu, že zval do kláštera na hostiny lázeňské  

společnosti a své přátele i s manželkami a že s nimi podnikal výlety na Nový  

dvůr (u Dobré Vody). Ale vždyť v roce 1821, 1822 byl v klášteře také Goethe  

s větší společností. Natom nebylo nic špatného. Opat věděl, že přátelské jed- 

nání s význačnými hosty jenom zlepší dobrou atmosféru nových lázní a prostřed- 

nictvím těchto vlivných osobností, že bude rozšiřován věhlas Mariánských Lázní  

doma i v cizině. Jeho nepřátelé těchto jeho vztahů k lázeňské společnosti zneu- 

žili a po rezignaci opata činili různé posměšné poznámky. 

Již 4. května 1826 psal Maxmilián Max, zuřivý nepřítel opata Karla, Adolfu  

Koppmannovi do Vídně: „Guberniální rada Kronenfels přijal z nejvyššího nařízení  

soupis majetkové stavu od smrti opata Chrysostoma Pfrognera. Nyní, i kdyby opat  

Karel klášteru třeba miliony ušetřil, nemůže ho zachránit už nic. Neboť náš cí- 

sař tohoto opata nesnese už více.“ Adolf Koppmann ve Vídni pak dokázal císařov- 

nu Karolinu popudit proti Reitenbergerovi sprostými výmysly. Císařovna byla na- 

nejvýš rozčilena. Nejvyšší státní úřad sice vynesl takový posudek o vyšetřovaných  

aktech, že obvinění vznesená proti Reitenbergerovi se nezakládají na pravdě. Ale  

císařovna Karolina prý trvala na tom, aby opat Karel okamžitě zmizel z kláštera.  

Spiklencům se podařilo utajit před Karlem osud, který mu byl jimi přichystán. 

Marian Heinl, který si rovněž přiložil ruku k špinavému dílu, pozdější opat  

kláštera, napsal Adolfu Koppmannovi koncem července 1827: „Na svátek Norberta  

(patron premonstrátů) 15. července byl opat v Mariánských Lázních. Zajímavé, že  

sám nevěděl vůbec o ničem ani slůvka. Úder ho potkal uprostřed krásné společ- 

nosti, které on se zalíbením vévodil jako Adonis. Ale to Vám bude podrobněji  

psát farář Max.“ 

Maxmilián Max koncem července 1827 zpravoval Koppmanna o pokoření Reiten- 

bergerově: „15.července 1827 byl opat v plném lesku,obklopen jako obvykle marián- 

skolázeňskými hosty, 16 žen a demoiselle nebo komtes bylo pozváno, aby se pánovi  

dvořilo. Jak byl opat urostlý a hezkého vzhledu a jak uměl chovat se krásně a  

přátelsky, to znáte sám. Beztoho dobře. Potom přišel uprostřed radovánek vzkaz  

od pana komisaře Richtera z Mariánských Lázní, štafeta (p. r. telegram), právě ve  

chvíli, když usedal v čele tabule. Opat ji roztrhl, přeběhl očima obsah, zbledl,  

řekl několik slov – krásky včetně celé suity kolem tabule dělaly velké oči –  

bylo totiž neobyčejně rychle s hostinou skončeno, a opat zmizel se svým kum- 

pánem Rubritiem do pokoje, kde se zavřeli a manévrovali nové rejdy. Opat nedo- 

volil nikomu vstoupit za ním. Ženské odtáhly. Opat se uložil nemocen do postele.  

Jeho nejdůvěřivější přítel Ertl posadil se jako utěšitel k nohám svého pána.  

Prvou utěšitelkou z jeho okruhu byla cukrářka Babeta (p. r. manželka jeho bratra  

Václava, který byl cukrářem v Úterý). Pak přicházeli jeho bratři z Úterý a stří- 

dali se s dalšími v příštích dnech…“ 
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Zdrcený Karel – cíl, po kterém prahli kněží, kteří si říkali, že jsou  

jeho bratry – Koppmann, profesor bible, farář Max, ale i Mahr, Heinl. Z jejich  

dopisů té doby vyznívá radost, ale i nedůvěra k druhým bratrům. Je nutno je  

zastrašit, a především zcela se zbavit Reitenbergera. Nesmí zůstat v klášte- 

ře! Zdá se, že Karel doufal z počátku, že zůstane jako člen v klášteře. Tak  

psal bratrovi v září 1827: 

„Protože v tomto bouřlivém čase není radno nikoho zde vidět, neposílej  

ani dva chlapce ani ostatní studenty do kláštera. Pro Karla (p.r. třetí syn  

Václava Reitenbergera, cukráře v Úterý) přijdou čtvrtletní peníze posledního  

v měsíci a pro studenty, mezi nimi je i Jan Steinhäuser, přikládám k rozděle- 

ní 10 zlatých. Svůj svátek budu slavit zase na Novém dvoře s P. Felixem, ale  

tentokráte budeme sami, aby nedošlo k pomlouvání a klepům. Hledím vstříc svému  

budoucímu osudu a neznám pro to žádný jiný prostředek než opravdovou trpěli- 

vost. Myslel bych si, že moc zlých lidí není nikdy tak velká. Dobře tomu, kde  

v naší době není žádným představeným. Ten musí mít z větší části chladné srdce  

a tak se stává mučedníkem. Jako mě těší mé mládí, naopak mě netěší mé stáří,  

protože s ním stojím blíže svému hrobu. Tak jako je všechno rozděleno proti  

sobě v klášteře, tak je tomu i v Plzni a skoro na každé faře. Věřím jen, že  

strůjci tohoto ošklivého stavu toto nepřehlédli. Tito lidé, kdekoliv by byli,  

způsobili by vzbouření. Nechtějí poslouchat, chtějí jen sami vládnout…“ 

Už 3. července 1827 znal Adolf Koppmann ve Vídni definitivní rozhodnutí  

o odstranění Karla. Psal o tom týž den faráři Maxovi. Farář Max nato hned  

zpravil své přívržence. Marian Heinl psal 21. července 1827 Koppmannovi do  

Vídně: „Zajímavé, že zde (v Plzni) nevěděl nikdo až do 10.7. nic,… oni  

(Reitenbergerovi přívrženci jako Steinhäuser, Zauper aj.) se to dověděli až pro- 

střednictvím krajského šéfa (Breinla), kterému to řekl kolovrat…“ 

Vnitřní stav Reitenbergera ukazuje jeho dopis ze 4.8.1827 Stanislavu  

Zauperovi. „Nejlepší můj bratře, Stanislave, my musíme skutečně, jak Vy říkáte,  

jít cestou Boha. Ty moje cesty, Bohem předurčené, mají sice strašlivé základy,  

ale překonám je s jeho pomocí. Protože se k němu ve dne v noci modlím, tak  

cítím stále jeho ochrannou ruku a skutečně se mi zdá, jako bych přicházel  

k bráně vězení, která mne nechá uniknout strastiplným temnotám. Držte se v této  

krizi rovněž Jeho, on prokáže své milosrdenství prostřednictvím své spravedl- 

nosti. Z toho vidíte, že má mysl je plna křesťanské naděje a tím udržuji si i  

své zdraví. Jistě znáte stejně tak dobře jako já lék, který tak zázračně pů- 

sobí. Je to denní přijímání, které mne na cestě k Bohu tak posiluje. Nezlomí  

mně žádná na mne vyzkoušená utrpení a moje radost se šíří pak po každé pře- 

konané hrůze. Cítím i chápu nyní tajemství křesťanského martyria a jsem tím  

uchvácen až do nebes. Spojte s Vašimi krásnými studiemi řecké literatury též  

cvičení zbožnosti a budete v těchto dnech zármutku, které by jinak mohly trvat  

dlouho, prožívat duševní štěstí. Vezměte až do osobního setkání takto osobní  

dík za Vaši Odysseu. Nikdy nezapomeňte na mou lásku k Vám a já jsem jako vždy  

plný upřímnosti. Váš nejoddanější bratr Karel, opat.“ 

6.října 1827 požádal klášter vládu, aby mohl zvolit nového opata. 23.říj- 

na 1827 odjíždí opat Karel do vyhnanství do Tyrol. Toho dne ráno velice časně  

měl mši svatou a v 5 hod. vstoupil do jeho ložnice jeho nejvěrnější přítel  

a sekretář P. Robert Köppl, aby se spolu v slzách rozloučili. Zůstali spolu do  

6 hod. a když se rozezněl zvonek choru, vstoupil Karel do svého vozu. Farář  

Max o tom psal 1.12.1827 Koppmannovi toto: „… kdyby prior a subprior nebyli  

vyšli ráno v 6 hod. v den odjezdu k rozloučení, tak by byl pryč, aniž by řekl  

slůvko konventu. Prior nabízel Reitenbergerovi odpuštění, které on opětoval,  

řekl, že prý proti žádnému bratrovi nic nemá. Pak vstoupil do vozu se slovy:  

„Na mém stole naleznete spis týkající se krukanických rentovních knih!“ Tak  
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odjel. Prior hned běžel podívat se na lístek. Ale byl to tentýž lístek (spis)  

napsaný mou vlastní rukou o navrácení knih z let 1813-1824; opat tam jen při- 

psal: „O tom je třeba vyslechnout Rubritia.“ Tento byl vyzván, aby knihy předložil,  

ale nevěděl sám nic, jen dodal, že mu opat před odjezdem včera řekl, že knihy  

prý byly všechny zničeny.“ 

23.10.1827 opouští Reitenberger navždy klášter i zemi. Kočár jede přes  

Křepkovice,Hanov,Lestkov,Černošín,Stříbro do Sekeřan,kde opat poobědval. Pře- 

nocoval ve vsi Touškov a ve Stodu se s ním 24.10. přišli rozloučit jeho plzeň- 

ští přátelé – Zauper, Steinhäuser, Gartner, Köhler a další. Stěžuje si na to u  

Koppmanna dopisem z 11.11.1827 farář Max. 

Reitenbergerův kočár pokračuje přes Budějovice, Linec, Salzburk do Innsbrucku  

a do kláštera Wilten, kam dorazil 29. října 1827. Přivítal je sníh. Reitenberge- 

rovi byl vyměřen důchod ve výši 1200 zlatých ročně a vymezena světnice ve II.  

patře kláštera v severozápadním rohu, dodnes nazývaná „Tepelský pokoj“ (Tepls- 

zimmer). 

Dvorním dekretem z 13.12.1827 byla povolena nová opatská volba. Den voleb  

byl stanoven na 13.3.1828 arcibiskupským konsistoriem. Volby se zúčastnil Rei- 

tenberger přes pozdějšího priora Amanda Kluga jako mandatora. Bylo odevzdáno  

81 hlasů za přítomnosti volební komise z Prahy, která zůstala v klášteře ještě  

čtyři dny po volbě. Zvolen byl dr. Adolf Koppmann, úhlavní nepřítel Karlův. 22.8. 

1828 potvrdila Vídeň Koppmannovu volbu a slavnostní benedikce světícím bisku- 

pem proběhla 26.10.1928. Koppmann, který se na stolec opatský dostal podvodem,  

lží a pomluvou a který si osvojil široký rejstřík pletich, věděl dobře, že musí  

nejprve přitlačit Reitenbergerovy přívržence a zastrašit. Spadeno měl nejen  

na plzeňské gymnasium, ale neštítil se žádat i opata ve Wiltenu, aby Karlovi  

ztrpčoval vyhnanství. Wiltenský opat nikdy neodpověděl Koppmannovi a odsoudil  

tuto hanebnost. 

Jak viděl Koppmann svou volbu, která se konala pod dohledem komise, ukazuje  

dopis příteli z 25.3.1928: „… tiché a mužné chování skoro všech bratrů před,  

při a po volbě nasvědčovalo i pro volební komisaře, že předešlý pan opat by  

jedinou příčinou všech rozporů v našem klášteře…“ Lež, ke které přidal i to,  

že si přisvojoval i některé neoprávněné zásluhy za budování lázní. 

Spravedlnost hledá si skutečně cesty nevyzpytatelné. Po několika letech  

Koppmann těžce onemocněl a umírá. Reitenberger k tomu psal 29.12.1835 bratru  

Josefovi Reitenbergerovi: „Žádal jsem Koppmanna několikrát, abychom si podali  

ruku na usmířenou, ale až do hrobu jsem nedostal žádnou odpověď. Na mne nepadá  

vina,že jsem nesplnil klášterní povinnost.“ Koppmann ho dokonce v direktoriu kláš- 

tera (roční seznamy) neuváděl jako rezignovaného opata, ale pouze jako kněze  

zcela vzadu v seznamu. Teprve po smrti Koppmannově objevuje se v direktoriu  

znovu Reitenberger na příslušném místě před ostatními bratry. 

Reitenberger, který ve svých 48 letech, v největším rozkvětu svých sil,  

musel opustit jeviště veřejnosti, právě v době, kdy mohl začít sklízet za svou  

neúnavnou práci na budování Mariánských Lázní chválu a uznání, žil v tichu ve  

zdech wiltenského kláštera a jistě sledoval další vývoj Mariánských Lázní. 

O jeho významu pro lázně psali již současníci. Tehdy A. Schmidinger na- 

psal: „Karel Reitenberger byl duší podnikání a pracoval s tak rozhodným zalí- 

bením, že během 20 let od 1808 do 1828, mariánskolázeňský kraj, dostupný tehdy  

jen po staré lesní cestě od Hameliky k Ambrožovu prameni, proměnil se v lázně  

patřící mezi nejvýznamnější ve světě.“ Ale již roku 1813 dr. Nehr jak víme na- 

psal o něm: „… on to byl, který podněcoval opata Pfrognera ke všemu, co nutné- 

ho a užitečného pro toto místo mělo být podniknuto. On to byl, který s podivu- 

hodnou neúnavností a horlivostí odstraňoval všechny překážky, stojící v cestě  

dobré věci lázní a uměl učinit téměř nemožné možným. Lidstvo a každý spraved- 

livě myslící lázeňský host bude mu žehnat až do nejvzdálenějších věků.“ 

(Pokračování příště.) 
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Vojtěch Neustupný 

 
Když jsem před lety navštívil Hamrnický zámeček za mlé- 

kárnou, kde je už po léta státní statek, podivoval jsem se  
štukové výzdobě stropů v místnostech I.patra,která je tam dobře  
zachována. Celý zámeček není památka jen tak zanedbatelná a  
zvláště jeho historie je zajímavá. 

V nynější podobě byl vstavěn v létech 1706-1708 stavi- 
telem Wolfgangem B r a u m b o c k e m, který stavěl i nynější  
konvent kláštera v Teplé. Stavbu tenkrát řídil Kryštof Dien- 
tzenhofer. I po této stránce je tedy zámeček památkou. 

Některé prameny tvrdí, že již v roce 1626, tentokrát ještě  
dřevěný, byl majetkem tepelského kláštera. Podle jiných pramenů  
byl zakoupen až r. 1665 za 3.000 florentinských. Jistě je, že  
v roce 1664 vyhořel a po požáru byl znovu vystavěn, ovšem zase  
ze dřeva. V srpnu 1697 se tu v zámečku léčil tepelský opat  
Raymund, ale vodou z Františkových Lázní, kterým se tehdy říkalo  
„chebské vody“. (Jméno Františkovy Lázně dostaly až roku 1794.)  
Voda se do zámečku tedy dopravovala až z Františkových Lázní.  
Podivujeme se tomu,když víme,že již tehdy byly známé tzv. „oušo- 
vické prameny“. Je totiž známo, že český šlechtic Jáchym Lib- 
štejnský z Kolovrat použil již roku 1609 koupelí z pramene Ma- 
riánského, i když nevíme, kde se koupal. Koupele mu dokonce udě- 
laly velmi dobře a uzdravil se. 

V roce 1706 zničil obrovský požár velkou část kynžvartských 
lesů a pronikl až k Hamrníkům, které byly tehdy obklopeny nepro- 
niknutelnými lesy. Toho roku lehl dřevěný zámeček znovu popelem. 

Hned po požáru se začalo s jeho stavbou, tentokráte již  
z kamene a od roku 1710 byl používán pro účely kláštera k lé- 
čení mariánskolázeňskými prameny, tehdy stále ještě nazývanými  
„oušovické“ nebo „tepelské“. V zámečku byly zřízeny již při  
výstavbě k o u p e l n y, poněvadž pro účely léčení byl tento  
zámeček vlastně znovu vystavěn. Opat tepelský dal mu honosný  
název „Villa Hammerhoviana“, který se však dlouho neudržel. 

Na radu doktora Springsfelda, který také prováděl rozbor  
těchto pramenů, chtěl opat Ambrož zámeček přestavět úplně pro  
lázeňské účely tak, že tam chtěl svést Ferdinandův pramen z Úšo- 
vic. O údolí dnešních lázní se tehdy neuvažovalo, i když i tyto  
prameny byly dobře známé. Vždyť ke Křížovému a Mariinu prameni  
chodilo mnoho lidí z okolí, i když nevěděli, na kterou chorobu  
se má který pramen používat. Ferdinandův pramen však nakonec  
nebyl do zámečku sveden. 

I když část zámečku v letech 1790-1807 sloužila jako obydlí  
úšovického kněze, byl zámeček stále používán jako lázeňský dům  
a to až do podchycení pramenů v mariánskolázeňském údolí. Voda  
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sem od pramenů byla dovážena v sudech. Ovšem že taková léčba  
nebyla pro každého, poněvadž byla velmi nákladná. A tak jen  
příslušníci kláštera, šlechtici a vysocí úředníci si zde lé- 
čili většinou svou dnu. V prvních sezonách Mariánských Lázní  
zejména po roce 1815 byl zámeček výletním místem prvních  
návštěvníků lázní. To už vedla k zámečku celkem pohodlná  
cesta z Mariánských Lázní. Jako výletní místo bylo okolí  
zámečku zkrášleno roku 1832 parkovými úpravami, sady a glorie- 
tami, dnes už ovšem neexistujícími. Bylo to také jediná místo,  
kam mohli první návštěvníci lázní chodit, poněvadž upravených  
cest zprvu v lese nebylo. 

A tak se tedy léčilo v Hamrníkách dříve než v Mariánských  
Lázních. 

Nežli se staly Mariánské Lázně v roce 1812 samostatnou  
obcí, sídlil v Hamrníkách rychtář a spravoval i prvních pár  
chalup v Mariánských Lázních, kde taky číslování navazovalo  
na číslování v Hamrníkách. Proto první domky v Mariánských  
Lázních měly čísla popisná od 29 do 33. 

H a m r n í k y  je osada dosti stará a dostala svůj ná- 
zev od tří vodních hamrů, které tu byly zřízeny na potoce i  
s vysokou pecí v 18.století, ačkoli už v 16.století se tu vy- 
rábělo a zpracovávalo železo. 

Je třeba se zmínit ještě o jedné kuriozitě. Na rybníce  
za mostem přes potok vpravo, dodnes nazýváme „Ostrovní“ byl  
uměle vytvořený ostrůvek, nazývaný „Ostrůvek lásky“. Stavitel  
König na něm vystavil přepychový pavilonek, kde se scházela  
mariánskolázeňská smetánka k radovánkám, někdy až příliš buj- 
ným. To bylo koncem 19.století. Již v roce 1920 byl pavilonek  
opuštěn a dnes po něm není stopy. Není už ani potuchy po Goet-
hově trojverší, které hlásalo na domku převozníka u jezera, že 

„Být stále smutným je těžké 
 být stále veselým je nebezpečné 
 být stále upřímným, to je poctivé“. 

Jak dalece se tehdejší návštěvníci ostrůvku podle tohoto  
trojverší řídili, není už známo. 
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Ze seriálu: NEZAPOMÍNÁME OBĚTÍ VÁLKY … 

 

ÚTĚK TŘÍ SOVĚTSKÝCH ZAJATCŮ Z KYNŽVARTU V ROCE 1943 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Na pile firmy K. Zucker v Kynžvartu pracovali v roce  
1943 sovětští zajatci. Z nich sovětský poručík jménem  
Alexej Vešort, narozený 26.7.1909 ve Vladivostoku, zorgani- 
zoval ještě s dvěma dalšími sovětskými zajatci útěk. Byl  
to odvážný čin, protože neznali okolí, a fronta, kam chtěli  
prchat, byla ještě hluboko na východě v Sovětském svazu.  
Dne 17. srpna 1943 pokusila se trojice o útěk ve směru na  
Šance (dnes Valy). 

U dvora Haselhof mezi Kynžvartem a Šancemi (Zaječí dvůr,  
který je dnes už srovnán se zemí) byli však spatřeni stráž- 
nými německého komanda (pracovní čety), ostřelování a poručík  
Alexej Vešort byl zastřelen. 

Byl pohřben 18. srpna 1943 na kynžvartském hřbitově do  
hrobu čísl. 2288/38, katastrální číslo 469. 

Dva zbylí sovětští zajatci prchali rychle do lesa, pro- 
následováni strážnými. Druhý sovětský zajatec byl smrtelně  
postřelen a podle jiné zprávy zemřel v nemocnici ve Falknově.  
O třetím zajatci zpráv není – snad se mu podařilo utéci. Ale  
kam? 

Na kynžvartském hřbitově, dle starého poválečného hlášení  
je v hrobě čís. 2363 pochován jiný sovětský voják jménem Petr  
T a r a k a n o v. Narodil se 22.1.1903 v Novosibirsku civil- 
ním povoláním strojvedoucí,náboženství řeckokatolického,ruský 
dobrovolník. Není už známo, jak se dostal do nemocnice v Kyn- 
žvartu, kde zemřel 21. března 1945. Mohl být jak účastníkem ně- 
jakého pochodu smrti, které tudy v březnu 1945 mířily, tak  
zajatcem na práci v Kynžvartě či okolí. 

Nedaleko jeho hrobu, v hrobě čís 2378 je pohřben na kyn- 
žvartském hřbitově další sovětský voják – Vasilij Š č e p a - 
ň u k (v něm. zápise Tschepanuk). Bližší jeho osobní data ne- 
jsou známa. Dne 7. května 1945 jel vojenským autem a zabil se  
havárií u myslivny na Kladské. Pochován byl 8. května 1945. 

Na kynžvartském hřbitově byl v hrobě čís. 2214 pochován  
francouzský válečný zajatec Roguert P a q u e t, nar. 5.3.1912  
v Bucanzy (Ardennes), syn Juliuse Paqueta a paní Paquetové,  
rozené Thilbautové, civilním povoláním učitel. Byl tu jako  
zajatec na práci. Těžce nemocen ležel v roce 1941 v nemocnici  
v Kynžvartě a zde při koupání byl raněn mrtvicí 26.července 1941.  
Pochován byl 26.7.1941. Jak vzpomíná býv. ředitel školy B.Česal,  
byly prý po válce jeho tělesné pozůstatky exhumovány příbuzný- 
mi a převezeny do Francie. 

Zprávu o všech těchto hrobech podával 8. srpna 1945 vrch.  
strážmistr Zavřel. Je škoda, že po přečíslování hrobů dnes nelze  
nalézt na kynžvartském hřbitově hroby sovětských vojáků, pře- 
devším hrdinného Vešorta. Kynžvartský MNV nám však slíbil, že  
bude pátrat po staré hřbitovní knize a pokusí se nalézt pů- 
vodní místo hrobů. 
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POMNÍK AMERICKÝM VOJÍNŮM 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Upomínku na padlé americké vojáky první pěší divize  
v boji s německými fašisty nalézáme u benzínové pumpy mezi  
Chebem a Jesenickou přehradou. Vedle údajného „středu Ev- 
ropy“, kamenného jehlanu s nápisem, přes silnici stojí 10 m 
vysoký kamenný šestiboký jehlanec, na němž je na zeleném ští- 
tu arabská jednička a zelený ozdobný věnec. To je znak 1.  
americké pěší divize. Nápis zní: „Cheb 8. February 1945 –  
7.May 1945 Engagements Kevza-Friesheim-Erp. Liblar-Bruhl- 
Bonn-Remagen. Bridgehead and Ruhr Pocket. Stockhausem- 
Brungsberg-Hartz Mountains-Osterade. Thale-Clausthal Zeller- 
feld. Altenau-Schierke-Adorf. Cheb. Here ended the victorious  
march of the 1st. United States Infantry Division. The Officers 
 and Men of the 1st United States Infantry Division. Who ware  
killed in this period while figting for the Liberty of the  
World.“ Značí čas a cestu této divize, jejíž vítězný pochod  
zde skončil. Je zde 639 jmen „důstojníků a vojáků 1. pěší di- 
vize Spojených států, kteří padli v této době bojujíce za svo- 
bodu světa“ – jak říká nápis. Pomník postavili svým kamarádům  
američtí vojáci, v červenci 1946. (Podle Průvodce Cheb.) 

DEVĚT POHŘBENÝCH RUDOARMĚJCŮ V DOLNÍM ŽANDOVĚ 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

V hlášení Místní osvětové rady čj. 4/49 ze 30.1.1949,které  
podepsal předseda Jurák, oznamuje se, že je v Dolním Žandově  
pohřbeno 9 vojínů Rudé armády, zastřelených zde v době okupace.  
Pátrání po jejich totožnosti nebylo v minulosti úspěšné. Je- 
jich jména se nenacházela ani ve farní knize. 

V hlášení místního faráře z r. 1948 je uveden jakýsi Josef  
Hůla, nar. 25.9.1894 Gostingen, a Ferdinand Killer, nar.11.12.  
1920 Vídeň. Oba vojáci byli zastřeleni 5. května 1945 a pohřbe- 
ni na židovském hřbitově. 

Rovněž není známo místo, kde leží. 

wmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwm 

 

 

Podle Griebenora průvodce z roku 1891 vyhrával zdejší  
lázeňský orchestr na kolonádě od 1. května do 30. září. Ráno  
hrál nejprve u Křížového pramene, od 6 do 7 hod., potom přešel  
ke kolonádě Rudolfova pramene, kde hrál od 7 do 8 hod. V po- 
ledne hrál u Lesního pramene, od 11. 30 do 12. 30 hod. a večer  
denně od 18 do 19 hod. znovu u Křížového pramene. Za nepříz- 
nivého počasí konaly se koncerty v kolonádní hale. Muzikanti  
měli tedy „dělené“ směny. Ředitelem byl tehdy pan Michal  
Z i m m e r m a n n  a orchestr měl 42 členů.  

O divadle Griben udává, že hraje denně od 7 hod. večer.  
Vstupné: lože I. třídy 7 zlatých, křeslo 2 zlaté, sedadlo 1  
zlatý. Při vystoupení slavných umělců se ceny zvyšují úměrně. 
 -rš- 
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V září byl teploměr nad průměrem 
(Teplotní maxima, minima a průměrné teploty v měsíci září.) 

Teplé září letošního roku opět poutá pozornost a podzim  
začal letními teplotami. Vracíme se proto k dlouhodobým teplot- 
ním tabulkám (od r. 1775) a seznamujeme Vás s údaji září a říj- 
na: 

Září 
1975 

 
Den 

Teplotní 
maxima v roce 

Průměrné  
teploty 

Teplotní  
minima v roce 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 

+ 30,6 
+ 30,5 
+ 31,5 
+ 32,7 
+ 31,3 
+ 33,1 
+ 32,2 
+ 29,8 
+ 29,5 
+ 29,8 
+ 29,8 
+ 28,0 
+ 29,6 
+ 31,0 
+ 32,1 
+ 30,6 
+ 31,3 
+ 30,0 
+ 29,9 
+ 29,8 
+ 31,5 
+ 26,7 
+ 26,6 
+ 26,1 
+ 25,5 
+ 26,5 
+ 27,5 
+ 26,0 
+ 26,3 
+ 27,0 

1787 
1781 
1781 
1781 
1781 
1781 
1834 

1887,1973 
1895 
1973 
1932 
1898 
1962 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1947 
1825 
1924 
1874 
1866 
1866 
1947 
1866 
1874 
1869 

+ 17,5 
+ 17,2 
+ 17,0 
+ 17,0 
+ 16,8 
+ 16,6 
+ 16,8 
+ 16,7 
+ 16,4 
+ 16,0 
+ 16,0 
+ 15,7 
+ 15,4 
+ 15,2 
+ 15,1 
+ 15,0 
+ 14,8 
+ 15,0 
+ 15,0 
+ 14,7 
+ 14,2 
+ 14,0 
+ 13,9 
+ 13,8 
+ 13,8 
+ 13,8 
+ 13,6 
+ 13,5 
+ 13,5 
+ 13,4 

+ 7,5 
+ 6,9 
+ 6,2 
+ 4,0 
+ 5,7 
+ 8,0 
+ 5,2 
+ 4,3 
+ 4,7 
+ 5,9 
+ 4,8 
+ 4,0 
+ 5,8 
+ 5,2 
+ 4,0 
+ 3,3 
+ 4,5 
+ 3,0 
+ 3,1 
+ 3,4 
+ 1,7 
+ 2,4 
+ 2,3 
+ 2,0 
+ 1,5 
+ 1,5 
+ 0,7 
+ 2,3 
+ 0,9 
+ 1,3 

1869 
1928 
1885 
1869 
1869 
1877 
1895 
1855 
1849 
1854 
1935 
1936 
1856 
1777 
1931 
1971 
1925 
1916 
1959 
1859 
1848 
1915 
1876 
1854 
1875 
1881 
1877 
1786 
1939 
1939 

 

Horka v září zaznamenala léta 1781, 1866 a hlavně 1947. Letošní září  

bylo rovněž neobvykle teplé. Pouze ve 4 dnech byl průměr letošního září  

nižší než dlouhodobé průměry. V ostatních dnech převyšoval tento dlouhodo- 

bý průměr 3. a 4.9. více než 4°C a potom 17.9. + 4,8, 18. 9 + 6,3°C,  

19.9. dokonce o + 8,1°, 20.9. + 4, 9°C, od 21.9. pak stále o 3 až 5°C.  

Dne 18.9.1975 dosáhla nejvyšší teplota + 29,0 a 19.9. + 28,8, čímž se  

přiblížila těsně k dvousetletému maximu – viz tabulku! 

Ještě 26.9.1975 bylo maximum 24,7°C, tedy stále kolem rekordních teplot  

za posledních 200 let!! Prožíváme tedy mimořádně teplé období konce léta  

a počátku podzimu. 
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Říjen 
1975  

 
Den 

Teplotní 
maxima v roce 

Průměrné  
teploty 

Teplotní  
minima v roce 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 

+ 26,4 
+ 25,1 
+ 24,9 
+ 25,4 
+ 26,6 
+ 24,3 
+ 26,1 
+ 24,6 
+ 23,6 
+ 23,1 
+ 22,1 
+ 23,8 
+ 23,7 
+ 23,2 
+ 22,3 
+ 22,0 
+ 21,4 
+ 25,5 
+ 22,0 
+ 23,8 
+ 19,7 
+ 20,1 
+ 19,9 
+ 19,1 
+ 18,2 
+ 21,1 
+ 18,7 
+ 19,8 
+ 19,1 
+ 18,4 
+ 18,9 

1868 
1956 
1956 
1929 
1929 
1929 
1942 
1966 
1966 
1893 

1900,1967 
1876 
1843 
1791 
1836 
1891 
1967 
1967 
1954 
1954 
1949 
1923 
1851 
1873 
1966 
1795 
1841 
1841 
1953 
1937 
1802 

+ 13,3 
+ 12,9 
+ 12,7 
+ 12,4 
+ 12,1 
+ 11,9 
+ 11,7 
+ 11,5 
+ 11,5 
+ 10,9 
+ 10,7 
+ 10,5 
+ 10,3 
+ 10,1 
+ 9,9 
+ 9,8 
+ 9,4 
+ 9,3 
+ 9,3 
+ 9,0 
+ 8,9 
+ 8,6 
+ 8,1 
+ 8,1 
+ 8,1 
+ 8,1 
+ 7,6 
+ 7,4 
+ 7,3 
+ 7,1 
+ 6,8 

+ 1,2 
+ 1,7 
+ 0,9 
- 0,3 
- 1,9 
- 1,3 
- 1,8 
- 2,1 
+ 0,3 
- 0,1 
- 1,0 
- 1,1 
+ 0,2 
- 0,7 
- 0,9 
- 1,4 
- 0,9 
- 1,0 
- 2,1 
- 3,4 
- 4,9 
- 4,4 
- 6,0 
- 3,6 
- 4,1 
- 4,2 
- 5,7 
- 6,1 
- 5,3 
- 6,9 
- 7,5 

1939 
1959 
1947 
1947 
1912 
1912 
1784 
1784 
1912 
1782 
1877 
1936 
1973 
1884 
1778 
1810 
1810 
1866 
1778 
1908 
1908 
1777 
1777 
1866 
1866 
1946 
1887 
1866 
1786 
1920 
1920 

 

V tomto měsíci, říjnu, zrychluje se pokles průměrné teploty. V září  

činil pokles 4,1°C, v říjnu už průměrný pokles činí 6,5°C a od 3. října  

v dvousetleté řadě se objevují teploty pod nulou. Takových ledových říjnů  

bylo několik – 1777,1810,1866,1908,1912,1920,ale i horký rok 1947 přinesl  

3.10. první mrazíky v tehdejším kontinentálním horkém létě bez dešťů. 

Na druhé straně v posledních letech zaznamenaly rekordní maxima  

roky 1929,1949,1953,1966,1967. Jaký bude letošní říjen? 

VE STARÉ ZÁVIŠÍNSKÉ KRONICE čteme, že v roce 1935 zemřel náhle  
na svém starém místě, kde žebrával se svým kolovrátkem, na sil- 
nici z Mariánských Lázní na kavárnu Alm (dnes Polom) žebrák  
Josef K u t z e r. Starý žebrák žil dříve v chudobinci v obci  
a když zůstal úplně bez prostředků, začal se živit pomocí ko- 
lovrátkaření v Mariánských Lázních. Jaké proto překvapení,  
když u něho bylo nalezeno bankovní konto znějící na 34 000 Kč!  
Zlatý kolovrátek! – Příbuzní jeho se zaradovali, ale když byla  
otevřena jeho závěť, zjistili, že peníze odkázal jednomu misio- 
nářskému řádu; radost pohasla. Byla doba krize a dědictví zna- 
menalo záchranu. Právníci zjistili, že závěť nemá podpis a pro- 
to ji nemohli uznat za platnou. A tak příbuzní z čp.9 přece jen  
dědili. -rš- 
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Koncem 18. století (1775-1810) vzkvétala v saském Krušno- 
hoří výroba rozmanitého zboží ze s e r p e n t i n i t u.  
Centrem této výroby bylo městečko Cöblitz. Zde bylo soustře- 
děno přes 60 soustružen serpentinitu, v nichž se brousily a  
vyráběly všelijaké džbánky, hrnečky, čajové konvice, inkoustové  
kalamáře a jiné předměty, které sloužily k obecné potřebě,  
nebo jako dárky. Artikl ze serpentinitu nalézal oblibu všude  
a byl exportován nejen po Německu, ale též do Francie, Španěl,  
Anglice, Itálie, Holandska, Švédska, Polska a Rakouska. 

Za vlády tepelského opata Trautmannsdorfa (koncem 18.st.)  
začal se těžit serpentinit i v naší krajině. Bylo to na Planém  
vrchu ze Mnichovem, event.. za Sítinami. O tzv. „tepelském ser- 
pentinitu“ a jeho možném využívání psal a o to se zasazoval  
mnohokráte doktor M i k a n  z pražské univerzity. Byl to týž  
Mikan, kterému Nehr zaslal kyselku Potta a Ambrožku do Prahy  
k přezkoumání a zhodnocení. Dr. Josef Gottfried Mikan, lázeň- 
ský lékař v Teplicích, přesídlil 1775 s rodinou do Prahy a stal  
se na pražské univerzitě profesorem botaniky a chemie. Založil  
botanickou zahradu, zřídil chemické laboratoře a navrhl a reali- 
zoval teoretická i praktická studia chirurgie. V r.1799 byl  
zvolen rektorem univerzity. 

Dr. Mikan navrhoval klášteru rozvinout v kraji týž prů- 
mysl jako v Sasku a vyrábět z tepelského serpentinitu stejné  
předměty, neboť hornina byla stejné kvality. Bylo však třeba  
získat dělníky z Cöblitz do Čech, aby tu založili tradici v Mni- 
chově (Einsiedel). Toto narazilo na ostrý odbor přímo v Cöblitz.  
Zdejší mistři nejenže nedali žádného pomocníka, tovaryše, ani  
sami nešli, ale začali si přísně hlídat svou výrobu a dbát na  
to, aby se mezi ně nedostal žádný zahraniční dělník a aby po- 
hledem do dílen se nedalo nic vidět. 

A tak se začal sice serpentinit dobývat u Mnichova, ale  
používal se jen k hrubším kamenickým pracím jako byly pomníky,  
obrubníky atd. a naleziště serpentinitu zůstala fakticky až do  
dnešní doby nevyčerpána. 

V minulosti tu byla otevřena soustružna serpentinitu na  
potoce a značně primitivními prostředky vyráběla různé vázy,  
šálky apod. V Hamelice čís. 17/1973 jsme četli o této továrně  
i oslavných návštěvách z Mar. Lázní. Na podzim 1835 navští- 
vili brusírnu rakouský císař s manželkou a dostali darem korunu  
a žezlo z hadce. Byl tu též Bedřich Vilém Pruský, řecký král  
Otto I. a další. Výroba však kolem roku 1853 zanikla. 

Bylo to asi z toho důvodu, že dobývaný materiál byl příliš  
křehký a lámavý. Nutno ovšem dodat, že soustružna zpracovávala  
jen materiál povrchový, vystavený dlouhé časy povětrnostním vli- 
vům. Povrchová těžba nezasáhla tehdy vlastní jádro horniny a  
k hornické těžbě se z úsporných důvodů nepřikročilo. 
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Serpentinit neboli hadec je však vhodný stavební kámen i  
materiál jako stvořený pro uměleckou tvorbu. Proto se v roce  
1939 znovu ozvaly hlasy, aby bylo toto nerostné bohatství v oko- 
lí Mnichova znovu zhodnoceno a ověřeny možnosti ekonomického  
obnovení těžby a zpracování horniny. Poukazovalo se tehdy na  
to, že serpentinit může sloužit nejen pro pomníky a dveřní por- 
tály či jiné umělecké předměty, ale také pro své specifické  
chemické složení. Má vysoký obsah kyseliny křemičité a přede- 
vším vysoký obsah magnesia (až 43 %). Tento vysoký obsah mag- 
nesia (hořčíku) ovlivňuje i chemické složení minerální vody  
v údolí mezi Novou Vsí a Loukou. Vysoká odolnost serpentinitu  
proti žáru dává mu možnost využití v chemickém průmyslu při  
výrobě tavících kelímků, u tavících pecí. Soudí se, že by byl  
vhodný i v oblasti atomových reaktorů. 

Povrchové těžební strže jsou dnes sice hluboko zarostlé,  
ale stále ještě v terénu patrné. Za to brusírna zmizela zcela.  
Stávalo na potoce na protějším břehu proti býv. Siardovu mlýnu,  
který je dnes již rovněž rozpadlý nedaleko Siardovy kaple. 

Před několika lety požádal podnik Kámen, aby byla zrušena  
chráněná rezervace Planý vrch u Sítin z toho důvodu, aby zde mohl  
být těžen serpentinit k uměleckému zpracování. V tom případě  
bylo by nutné vyhledat jinou vhodnou hadovou lokalitu a tuto  
vyhlásit jako hadcovou rezervaci. Navržen byl Pluhův bor.  
V poslední době se proslýchá, že těžebné podniky mají zájem o  
výstavbu dvou velkolomů – Mnichov a Sítiny – kde by byl těžen  
serpentinit na drcené kamení sloužící na podklady silnic. Domní- 
váme se, že takto použitý serpentinit je dosti velkým luxusem  
a neodpovídá to jeho hodnotě, nemluvě o tom, jaký by to byl zásah  
do této botanicky a krajinářsky významné oblasti. Naproti tomu  
otevření menšího lomu na sochy, portály, ozdobnou dlažbu apod.  
– pokud by nedevastovalo okolí – by navázalo na starou těžební  
tradici na této lokalitě. -rš- 
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PROBLÉM PŮVODU CHODŮ zůstává nevyřešen. Existují názory, že  
jsou to Poláci, jižní Slováci, Moravané, moravsko-panonští  
Slované, Lužičtí Srbové, zvláštní kmen Slovanský; rovněž doba  
příchodu je nejistá: od 8. do 13.století. Podle V.Mencla (1957)  
zůstává faktem, že „chodský dům je v českém prostředí takovou  
výjimkou, že je na první pohled zřejmé, že do dnešních Čech ne- 
patří.“ 
Známý německý lingvista Ernst Schwarz došel při rozboru jmen  
slovanských osad v Bavorsku k závěru, že tam sídlili dva dru- 
hy slovanské. Slované na Sále a Horním Mohanu byli rázu srbské- 
ho (praslovanské „tort“ dalo „trot“: Grodez 1071 = Marktgraitz  
u Lichtenfelsu na jihovýchod od Coburgu v zeměpisné šířce  
Františkových Lázní; dále Drosendorf u Bambergu). Slované na  
Nábě a Koubě byli rázu českého (praslovanské „tort“ dalo „trat“  
např. Gradis u Kötztingu v zeměpisné šířce Harmanic;  
Treswit, z pův. Dražic, u Vohenstadtu v zeměpisné šířce Stodu).  
Schwarz se domnívá, že se tito jižní bavorští Slované přesunu- 
li z Bavor do Čech! Ovšem nutno připomenout, že „trat“ je i  
v jihoslovanštině, nejen v češtině. V každém případě je to za- 
jímavá hypotéza – příchod Čechů na Říp ze západu ze starých  
sídel slovanských.  (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV  
    čís. 2-3/73) -rš- 
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PŘED 160 LETY SE NARODIL JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH SLAVISTŮ 

ŠAFAŘÍK  a  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Pavel Josef Š a f a ř í k, náš slavný filolog, jeden  

z největších slavistů, znalec slovanských starožitností,  
byl několikrát na léčení v Mariánských Lázních. Jeho pobyty  
nebyly ještě plně zhodnoceny našimi literárními historiky- 
slavisty a tak tyto řádky by měly být popudem k dalšímu  
hlubokému studiu. 

V r.1881 psal V.Brandl: „Do půdy kypré padlo símě, které  
Josef Dobrovský po čtyřicet let rozsíval a neslo ovoce tako- 
vé, na které tvůrce slavistiky snad ani ve snu nemyslil…  
Jungmann nám vrátil řeč, Palacký historii, Kollár spojil  
ve Slávy dceři všechny slovanské kmeny, vymřelé i živoucí,  
co však Kolár jen v magickém pološeru poezie představoval,  
to pozvedl na velkolepé výsluní pravdy historické duch  
Š a f a ř í k ů v.“ 

Pavel Josef Šafařík se narodil před 180 lety – 13. května  
1795 v Kobelárově na Slovensku. Otec jej dal na gymnasium  
roku 1805 v Rožnavě, kde se naučil německy a maďarsky, r.1808  
do Dobšiné na studia a 1810 na evangelické lyceum Kežmarské.  
Roku 1815 přichází Šafařík do Jeny, ale místo kněžského povo- 
lání, jak bylo přáním otce, zvolil si studium literatury a  
historie. Brzy se seznámil s Dobrovským, Jungmannem, Hankou,  
Palackým a posiloval slovanské cítění. Když bylo v Novém Sadu  
založeno srbské gymnasium, stal se na něm profesorem 1819- 
1833. Tam se oženil se Slovenkou Julií Ambrozyovou, která mlu- 
vila slovensky, srbsky a zjevně i rusky, neboť překládala Go- 
gola, i když její překlady se nedochovaly (Karel Paul). I Ša- 
faříkovy děti se učily rusky, např. Pogodin jim zasílal vhod- 
né knížky. 

Šafařík ovládal všechny slovanské jazyky a jeho největším  
dílem jsou „Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech  
nářečí“. Později pracoval v Praze jako ředitel klementinské  
knihovna a umírá 26. května 1861. 

Ze slovanských jazyků to byla čeština, která mu dělala  
dlouho značné obtíže. V březnu 1833 píše z Nového Sadu Pa- 
lackému: „kolik ho to stojí námahy než česky napíše jeden do- 
pis!“ (Paul). 

Šafařík byl nepevného zdraví, ale jinak možná větší hypo- 
chondr než skutečně nemocný. Sledoval stále svůj zdravotní  
stav, zapisoval si denní teploty a stav barometru, což dával  
zjevně do souvislosti se svými revmatickými potížemi. I po- 
hled do korespondence toto potvrzuje. 26.12.1823 píše Kollá- 
rovi: „Byv dlouho nevrlý a stukavý upadl jsem měsíce srpna  
v zimnici, jejíž charakter za čas rozeznán býti nemohl. Brzy  
se ukázalo, že to bylo zacpání jater. Ležel jsem deset týdnů  
nemoha sebou nikam hnouti. Ke konci října teprve jsem maličko  
pookřáti počal. Měsíce listopadu jsem se dvakrát znovu roz- 
stonal… Nemoc má jest největší neštěstí,… nervový stroj  
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porušen…“ 

Proto se Šafařík vícekrát léčil v lázních: v roce 1832  
v Karlových Varech (cit. Nejdl ve svém Jean de Carrovi), dále  
v Teplicích a nejméně dvakrát v Mariánských Lázních (1839 a  
1842) 

V literárním archivu Národního muzea je dochována část  
korespondence, kterou posílal Šafařík své ženě z lázní a na- 
opak dopis ženy Julie do Mariánských Lázní (Sign. 14 F28).  
Dopis, který píše Šafařík 29. července 1839 manželce Julii je  
německý! Oznamuje zde, že včera odpoledne šťastně dorazil do  
Mariánských Lázních a v hostinci U hvězdy (Zum Stern, dnes Rudá  
Hvězda) nalezl Michaila Petroviče P o g o d i n a  s chotí,  
pana G o g o l a  a paní Schuberthovou. Na konci dopisu je  
zmínka, že „Pogodin dal Gogolovi pokyn sepsat novelu jen pro  
Tebe, jeho překladatelku!“ 

Další dochovaný dopis je z pobytu o tři roky později a  
to 31.srpna 1842. Tu již píše Šafařík své paní č e s k y !  
Opět přijel do Mariánských Lázní na léčení, ale nepochybně ho  
zlákala možnost setkat se zde na delší dobu s Pogodinem, který  
byl opět v těchto lázních hostem. Šafařík píše: „V Mariánských 
Lázních jsem Pogodina našel zdravého a i byt v témž domě, co  
jsem za 3 zlaté tého dne si vzal. Domácí pán i paní jsou Če- 
chové. Dnes jsem vypil Křížovky tři sklenice. Mluvil jsem již  
s doktorem Franklem a budu se muset též koupat v té omáčce,  
tj. Schlammbäder. Dnes jsem nezačal, protože velmi prší.“ 

Další dopis z 8. září je opět český a je napsán na ozdob- 
ném dopisním papíře s rytinou od Tscheppera a Rybičky, před- 
stavující pohled na Mariánské Lázně. (Prvá strana je reprodu- 
kována ve Sborníku A. Vrbové Mariánské Lázně, 1958). 

Šafařík píše: „Rozmilá Julie! S mým léčením zde se dosti  
dobře daří, zvláště poněvadž i nebe velice příznivo a počasí  
pěkné teplé jest. Míním zde zůstati asi do 12-ho nebo 13-ho  
a poněvadž nevím, zůstanu-li v Karlových Wařích celý den, ne- 
mohu určit času, kdy domů přijedu.“ V dalším pak píše, že  
manželka nemá sdělovat, kdy se vrátí. „Potřebuji odpočinutí!  
Michail Petrovič (tj. Pogodin) je zdráv a potřebuje Tebe i dít- 
ky. Se svým zdejším přebýváním a stavem velice spokojen jsem.  
Proměna zdraví k lepšímu jest dobře patrna. Bohužel že toho  
již jen krátký čas užíti mohu.“ 

V dalším dopise adresovaném do Mariánských Lázní manželka  
Julie dává pozdravovat Pogodina. 

Z dopisů je patrný přerod rodiny Šafaříkovy, kde v průběhu  
tří let dochází k počeštění v domácím písemném styku. Vztahy  
slovanským hostím na půdě Mariánských Lázní jsou mimořádně  
významné. Musíme si přiznat, že až na malé výjimky i naši lite- 
rární historici zůstali těmto vztahům dlužni. Také dnes už vzác- 
ná a nepřekonaná historie prof.A.V.Florovského: „Russkije v Ma- 
riánskich Laznjach“ z r. 1947 by si zasloužila jednak nového a  
doplněného vydání a hlavně českého překladu! V. Křížek 
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V MAR. LÁZNÍCH SE UTUŽILO PŘÁTELSTVÍ POGODIN-ŠAFAŘÍK 
Mezi Michalem Petrovičem P o g o d i n e m  (1800-1875) a Pavle Josefem  

Š a f a ř í k e m  trvalo hluboké přátelství od roku 1835, kdy Pogodin podnikl  

první studijní cestu po Evropě. Přesvědčený slavjanofil, novinář, historik a  

archeolog Pogodin věřil stejně jako Šafařík ve velkou budoucnost Slovanstva  

a oba spojovala stejně tak láska k vědě. Tehdy, 1835, byl Pogodin v Praze tři  

týdny. Finanční pomoc a mravní podpora Pogodinova způsobily, že vůbec mohly  

vyjít Šafaříkovy „Slovanské starožitnosti“. Korespondence mezi oběma trvala  

pak celý život. Pogodin za svého pobytu v Praze byl přímo vyděšen, v jakých  

skromných poměrech tu Šafařík žije a „jak nepatrnými prostředky pracuje veliký  

muž, jeden z prvních představitelů milionového národa, pečující o jeho osud  

v budoucnosti, aniž je si toho národ vědom, vůbec vděčnosti nezakoušeje, bez slá- 

vy, uznáván snad deseti snad dvaceti lidmi v Evropě“. 

V roce 1839 přijel Pogodin z Paříže přes Frankfurt do Mariánských Lázní  

a tehdy se tu setkal s Šafaříkem. Pozval sem i Hanku, který byl ruskými učenci  

velmi uctíván. Z Karlových Var k Pogodinovi zajel i polský historik V.A.Ma- 

ciewski. 

Za druhého pobytu Pogodinova v Mariánských Lázních v roce 1842 zdržel se  

tu Šafařík celých 14 dní, které byly pro oba duševními hody. Pro tehdejší dušev- 

ní a fyzický stav Šafaříkův znamenaly bez nadsázky záchranu. Pogodin a Šafa- 

řík procházeli se celý den spolu nebo se projížděli a ani večer neustávali ve  

svých debatách. Pogodin vyložil Šafaříkovi dějiny Ruska, Šafařík zase tragedii  

dějin českého národa i naděje do budoucnosti. Středem jejich rozpravy byly  

ovšem „Slovanské starožitnosti“, které vyšly 1836-1837. Překládal je do ruštiny  

Begdamskij, ale ne příliš úspěšně; překládal je i Pogodin, i Preis a z nařízení  

Akademie i Megleckij. Úplný ruský předklad jejich vyšel 1848. Od knihy se vra- 

celi oba k přítomnosti a budoucnosti Slovanstva, rozmlouvali o vztahu Čechů k ně- 

meckému národu. Dvakrát spolu také zajeli do knihovny kláštera Teplá. Rozprá- 

věli o sociálních poměrech v Rakousku, o neklidu v Charvátsku, o Slovensku, o  

Thunově činnosti v Čechách, o mládeži, která se Šafaříkovi zdála neobětavá a ne- 

trpělivá. 

Vybráno ze sborníku 150 let Mariánských Lázní,1958. 
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SCHŮZKA  VLASTIVĚDNÉHO  KROUŽKU 
koná se ve středu 22.října 1975 v 19.oo hod. v místnosti Klubu  
zdravotníků v I. p. (budova děkanství) s pracovním programem.  
Předpokládáme, že budou připraveny vlastivědné materiály čís.13,  
které si budete moci odebrat. Připravte si návrhy činnosti na  
rok 1976. 

 

HAMELIKA – pracovní materiály vydávané pro potřebu vlastivědného kroužku a  

jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí Klubu zdra- 

votníků Zdeněk Chábera. Připravil Ing. Richard Švandrlík a Vladimír Šindelář.  

Do čísla přispěli: MUDr. Vladimír Křížek, CSc.,Vojtěch Neustupný, Ing.Richard  

Švandrlík. Dvanácté číslo III. ročníku vyšlo 10. října 1975. Vychází jako ob- 

časník. 


