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Ing. J. J i n d r a :

Plzný, plzeň.
ß
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V RKZ se třikrát vyskytují odvozeniny od pojmu 
»plzný«, stále ještě záhadného:

RZ, Libušin soud 118: ký plzně dle v sněmy slavný
chodí.

RK, Čestmír a Vlaslav 35: všě, če plzno bieše, potře
jeho zloba krutá.

RK, Ludiše a Lubor 38: kácí z vás mi najplzněji.

Je tu přídavné jméno plzen, plzný (se superla
tivem najplzněji, najplznějšij a podstatné jméno žen
ského rodu plzeň (jako báseň, žízeň, prázdeňj; »plzně 
dle« tedy novočesky »podle IsvéJ plzně.«

Beze vší pochyby sem patří i slovo Plzeň, jež na
jisto není »podvržené«. Od něho máme několik odvo-. 
ženin: Město Plzenec; plzák je lidové jméno pro 
špatný klobouk (patrně klobouk plzeňského původu); 
plzeňák nebo plzák je mlýnský kámen od Plzně; u sta
lých spisovatelů značí Plzák obyvatele Plzně nebo 
Plzeňska, dnes ledy Plzeňáka nebo Plzenana. V Polsku 
je řeka Plznice.

Jméno Plzeň je odvozeno jako Třeboň, Havraň, 
Choceň, Poleň a j.; nazývá se tak podle zakladatele, 
který po některé své vlastnosti slul Plzen. Jak Plzeň, 
tak přisvojovací Plzeň, jsou vlastně přídavná jména 
dnes by zněla Plzný a Plznův.

Kořen těchto slov plz- musil původně znít buď 
plg-, plh- anebo pld-, což obojí dá plz-. Hláska »d« 
i »g, h« palatalisací dává »ž« a pak »z«, případně »ž«.

Od východiska plh-, plz- nalezneme v češtině hoj
nost slov zřejmě příbuzných: Plaz (živočich), plaz či 
splaz (část pluhu plazící se po zemi; smyk na pokáce
né dříví), plazili se, plza lidově díra, otvor, jáma), plž 

' (živočich), plž a plžník (šiška pro husy), plž á spíž 
(sklep na vinici), spíž (mostní koza, ledolom), plzký, 
oplzlý (od staročeského plznúti), rozpliznouti se, splíha 
(rozplizlá skvrna), pluh*) (s odvozeninami: pluhánek, 
pluhař, pluhovati, plužec, plužeň, plužice, plužiště, 
plužně, plužní, plužnice, plužník, plužný), plouh 
(zdloužené plúh; odvozeniny: ploužeň, ploužně), plou-

*) O slavě pluh se dnes abecně tvrdí, že se k nám dostalo 
s novou formou oradla (proti staré soše a háku) z jazyka kel- 
tického. Vidíme-li však onu řadu slov vyjadřující podobný po
jem plazení a nepochybně příbuizných, svádí to k pochybnos
tem o tomto dojlmatu.

hati se a plíhati, ploužili se a plížili, plahota (těžká 
práce), plahočili se, plah, plahola, plaholina, plahoči- 
na (neúrodná půda; ačkoli také: plachota atd.), plou
há (opačipa u v<ďů), plouhačka (nástroj), pluhánek 
(vlečka‘Ü"šatů),'pZih (přívoz přes řeku), pliha (sochor 
u voÁi mištó^žlántáného kola; truhlářský nástroj; tkal
covský kaZ; vtápa po valchování sukna; nečistota), 
plihnožka^'[násti^oj], plihý, zplihlý, plihavý (ochablý, 
volně' visící’),'zp/ihnou/i, plihadlo (vlačiha u pluhu), 
šplhali (místo vzplhati), snad i plhati, plhnouti (pelí- 
chati; avšak též plchati), plganka .(?, brambórová ka
še) ; pak vlastní jména Plhal, Plíhal, Plížil, Plžěk, Plu
hař, snad i Plzák (není-li to Plzeňák).

Střídáním p-k (penta-quinque, přepelica-křepelka 
a j.) bylo by možno vysvětlit příbuznost pluh-kluh: 
Lidové klouhali, místo spisovného klouzali, kluž, skluz, 
kluzký (slovenský klzký), Mih, klížili a j.; střídáním 
k-s (kentum-ísatem) snad i sliz, slizský, sléz, slížka 
(slíž, slíže, šiška pro husy) a j. Aspoň obdoby tu jsou: 
ploubati^klouhati, plzký-klzký-slizký, plížiti-klížiti'-slí- 
že).

Význam celé této skupiny je jasný: plazili se, 
vléci (nechat plaziti), býti slizký (jako plž nebo plaz). 
Jen u některých těch slov je třeba Se dohadovat pře
neseného smyslu: Plza, plž je as původně díra, do níž 
je nutno se plazit; oplzlý je původně kluzký (kluzké 
řeči jsou oplzlé řeči); plihota, pluhota atd. je >cou- 
ravý« vleklý déšť, později jeho následek, blá+o: odtud 
uplouhaný, pluhavý ve významu špinavý. Žádná však 
z těchto významů nedává smysl slovům plzný a plzeň 
v RKZ.

Jan E. Hanka vychází od přeneseného významu 
slova plzný, v němž — jak patrno neoprávněně — vidí 
pojem »vlhkosti, pohlavní dospělosti, mladistvé buj
nosti, statečnosti«, a vysvětluje příslušné texty RKZ 
takto: V Libušině soudě to prý znamená »statečného, 
muže, který podle prokázané schopnosti chodí na sně
my«. V Čestmíru vybili všechny bojovníky, muže to, 
kteří nás mohli chrániti«, a zůstali jen starci, ženy a 
děti, lidé neplzní.« V Ludiši pak chce kníže vědět, 
»kteří jsou nejstatečnější, nejodvážnější.« Plzeň podle 
něho je »město založené na vodách, rostoucí jako z vo
dy, statečné, čilé, mladistvé, silné, skrátka plzné.« Ten
to výklad není správný ani linguisticky (Plzeň je
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Zpodstatnělé ipřisvojovací adj.) ani věcně: Když to 
město na soutoku čtyř řek zakládali, nemohli přec už 
tehdy vědět, poroste-li jako z vody a l>ude-li čilé atd., 
aby mu podle toho dali jméno. Ostatně původní Starý 
Plzen je dnešní Plzenec a ten na vodách neleží.

Je tedy třeba se obrátit k druhé možnosti výkladu 
kořene plz-, totiž z pld- (plod-, ploz^, pled-, plez- atd.), 
čímž dojdeme k významu plodnosti a úrody, užiteč
nosti: plod, plodina, plodili, plodný, plození atd. Plod, 
plodnost a užitečnost, užitek mají v jazykovém užívání 
mnoho společného, jak ví zajisté každý, kdo studoval 
latinu: fruclus=ovoce i výtěžek, *frux -gis plod, ovo
ce, homo frugi, člověk prospěšný, užitečný, zdatný. 
Plzný tedy=zdatný, plzeň (dnes bychom řekli: plz- 
nost) zdatnost, prospěch, (obecné) dobro (v RZ); Plzeň 
(grád) Plznův (hrad). Měl tedy zakladatel Plzně jméno 
velmi lichotivé.

V Libuši to bude znít takto: Vládyky, kteří chodí 
na sněmy k (obecnému) dobru.

V Čestmíru krutá zloba vyhubila všechno, co bylo 
zdatné (odporu schopné), tedy muže (snad i ženy) 
v květu života, a zbyli jen staří lidé a děti.

V Ludiši konečně chce kněz vědět, kteří z mužů 
jsou nejzdatnější, to jest myšlenkami, silou, vojenský
mi činy, zkrátka v boji jemu nejužitečnější.

Sem bezpochyby — kromě slova plémě (z pled- 
men) náleží i známé slovo plozina, úrodná, plodná pů
da. Podobné nářeční názvy pro ornou — tedy také 
plodnou — půdu jsou pložina, ploužina a plužina. Mám 
za to, že vznikly z původního plozina spodobou k od
vozeninám od pluh. Úrodná, plodná půda se oře plu
hem; proto ta asociace pojmů. (Něco podobného je 
hrozinka podle hroznu místo rozinka, hmoždíř jakoby 
od hmožditi místo moždíř atd.).

Skoro se mi však zdá, že by taková »plozina« (od
povídající slovu »plodina«) zněla přijatelněji ve tvaru 
»plzina«.

Jméno řeky plznice, tekoucí v polských rovinách, 
asi nenáleží sem, nýbrž ke kořeni plz-plh; může zna
čit řeku plazivou, volně tekoucí, podobně jako naše 
Ploučnice, je-li pravda, že původně slula Ploužnice.

Rovnice plz=!pld tedy »dává dobrý smysl«. Arci 
je proti ní možno namítat, že tu není dost analogií; je 
málo slov utvořených koncovkou -eň (-zeň, -sen) v tom

to smyslu, a pro nulový stupeň pld- proti plod- nemá
me jiných dokladů.

Jednou z analogií by mohlo být slovo »žízeň«, a 
to i tím, že jeho žz- je možno odvodit od žg-, žh- i od 
žd- podobně jako plz- od plg-, plh- i od pld-.

Jedni v něm totiž vidí kořen žg-, žh-, který je 
v slovech žeh, žáha, žíhá*), žhnouti, žhavý, žžavý; že- 
žavý, žíhati požehnati, požahovati, žahadlo, žehadlo, 
žihadlo, žahavka, žihlavka, žihlavý žižlavý atd.,. tedy 
palčivost, »žíheň« =  žízeň. Pálení žáhy je také jistý 
druh žízně.

Jinak se slovo »žízeň« — ovšem rozdílné od žizn, 
věkožizný, což souvisí s »žiti, život« — odvozuje od 
kořene žd-, žz-, který je v slovech ždáli, žádali, žádost; 
žízeň je tedy žádost po nápoji. Je-li tomu tak, je slo
vo »žÍ2;eň« analogií k slovu »plzeň« i s tím palataliso- 
vaným »d« na konci.

Dokonalou analogii však poskytuje kořen serd- 
(lat. cord-, řec. kard-, germ, hert-), značící »to, co je 
uprostřed«, na př. ústředí těla, srdce. Serd- přesrayk- 
nuto podle známého pravidla tert- tret dává sred-, 
s jotovaným »r« pak sřed-, se vsuvnou hláskou »t« 
(jako sarka-srakanstraka, sremeha-střemeha) dnešní 
střed, středa, stříd(k)a (u chleba). S nulovou samohlá
skou máme srdce, osrdí, srdnatý. Slovo utvořené od 
srd- koncovkou i.nb, -eň**) a následkem toho s jotova
ným »d«, zní pak srzeň, s přechodovým »t« tedy str
žeň. To je původní tvar slov stržeň, ostržeň a střen, 
(fern, i mase.) značících hnis v boláku, morek v kosti, 
bezovou duši, dřeň (dřevo od jádra a pod. Stržeň 
místo stržeň je týž případ jako žížeň místo spisovné
ho žízeň. Novotvar bez jotace je srdeň, lidový to název 
pro obrtlík (vozový svorník) a paličku u moždíře (jako 
»srdce« u zvonu).

I toto slovo »stržeň« je neobvyklé a blízké vyhy
nutí, což je známkou jeho starobylosti jako u vyhynu
lého »plzeň«.

Pouštět se do širších a hlubších úvah o tomto před
mětu vedlo by příliš daleko. Šlo jen o to, abych uká
zal na nový a jistě velmi pravděpodobný význam 
oněch slov v RKZ dosud přijatelně neobjasněných. 
Yidno však, že ti, kdo u adj. plzný bez bližšího pátrá
ní po jeho původu hádali na význam »úrodaiý, užiteč
ný«, byli mu velmi blízko.

Dr. J. K a r l í k

„Tateré sě hnuchu v pravú stranu Í6

Tento verš z Jaroslava by'vá obyčejně převáděn 
slovy »Tataři se hnuli v pravou stranu«. — Považuji 
uvedený převod za nesprávný a obdobu dřívějších ne
správných převodů »který by vám vládl po železu« a 
»vyučené věštbám vítězovým« v RZ.

Pokud jde o Tatary, kteří se »hnuli v pravou stra
nu«, platí i o tomto způsobu vyjadřování to, co od
půrci pravosti vytýkali »věštbám vítězovým«: básník, 
ovládající dopodrobna způsob boje a tehdejšího válče
ní, dokonce snad osobní účastník vítězství nad Tatary, 
nebyl by se vyjadřoval způsobem, který jest těžko 
slučitelný ‘s pojmem válečnictví.

Předtím, nežli uvedeného slovního obratu básník 
použil, vykládá, jak Tataři si podmanili dvě králov

ství, Starý Kyjev a veliký Novgorod. Byli te<ly již 
pány rozsáhlých končin, když lid křesťanský »posta
vil čtyři valné voje« a obnovil válku s Tatary. —

*) Žíhá ije »šrám« způsobený původně žhavým předmětem, 
později ěímkoli jmým, mečem, holí. Žíhaný značí původně pá
lený, pozděiji ís vypalovanými pruhy, konečně jakkoli nepravi
delně pruhovaný; tygr ije také žíhaný. Ještě dnes říkáme: 
»Ja tě  žáhnu!« třebas klackem přes záda. Náleží sem tedy jméno 
Žižka, přezdívka to muže, jenž utrpěl přes oko žáhu, žíhu, asi 
mečem. Postup žáha — žieha — žíhá — (malá) žížka — Žižka 
je týlž jako šách, šácha — šiecha — šícha — (malá) šiška — 
šiáka.

**)Střeň neboli prostředek značí v mlynářském starém názvo
sloví střední část mlýnského pytlíku. U Olomouce je obec 
S t ř e n ;  je-li to patronymikum, je to další obdoba k slovu 
Plzeň. Co by však znamenalo os, ,jm. S t r ž n ý ,  S t ř e d n í ,  
těžko hádat.
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Pojem >linouti se v pravou strauu« s tohoito Me- 
cliska vzat, působí podivně: jednak Tataři přišli do do
bytých zemí od východu, takže kdyby se byli hnuli 
v pravou stranu, byli by museli pokračovat ve svých 
výbojích na sever, nikoliv na západ. Jednak vzhledem 
k tomu že byli pány tak velikých již dobytých území, 
nelze dobře rozuměti způsobu vyjadřování, při němž 
směr jest uváděn tak, jakoby šlo jen o malou vojen
skou jednotku, pro kterou pojem »na právo« jest sku
tečně pojmem místní orientace — kdežto v daném pří
padě šlo o početně veliká vojska. Ta se orientovala 
ve všech epochách dějinných a u všech národů podle 
světových stran, najmě podle slunce.

Uvedená světová orientace v RK. dle mého názoru 
také skutečně pojmenována jest, takže správně se má 
pojmem »hnuchu v pravú stranu« převádět -»hnuli 
k západní.

Na našich mapách ovšem západ jest na straně le
vé a východ na straně pravé. Z toho důvodu neleží pro 
nás pojem »hnuli se napravo« tak nasnadě, jako pro 
člověka středověku, jehož světová orientace byla zalo
žena jinak:

Zhotovování map dělo se podle dvou různých před
pokladů. jež v dětinách nabývaly střídavě vrchu jeden 
nad druhým. Jednak byly mapy orientovány pravou 
stranou k východu. Tu působil odvěký vliv nábožen
ský, dle něhož východu musela, být dávána přednost, 
tedy pravá strana. Jednak bylv orientovány pravou 
stranou k západu. Tu působil vliv astronomický: po
vrch země byl posuzován ve směru od shora dolů, te
dy od severu k jihu, takže východ byl pak kladen na 
pravou stranu mapy.

Ranný středověk byl ve věcech astronomických a 
fícoerafiokých odkázán jéště povětšině na staiOvěk. 
odtud astronomická orientace středověkých man. tak
že u nich jest východ na levé a západ na pravé straně. 
Teprve pozvolna počala vítězit! orientace dnešní, při 
níž jest západ na levé a východ na pravé straně.

V době, kdy mohla být napsána báseň Jaroslav, 
byly mapy zhotovovány napořád podle principu ori
entace astronomické. Ten byl tehdejšímu vzdělanci 
(ovšem pouze vzdělanci) věcí zcela běžnou, a naše 
dnešní orientace map byla by pro něj nesrozumitelnou 
mnohem více, nežli pro nás orientace astronomická a 
představa, že východ slunce jest (na mapě vzato) po 
naší levé straně.

Ještě nejstarší česká mapa Vavřince z Březové (asi 
1400) má orientaci astronomickou (nejstarší česká ma
pa světa), a právě tak nejstarší mapa Cech, Klaudya- 
aiova (1518). Teprve Grigingerova mapa Cech (1568) 
jest svým severem orientována nahoru, vlivem vítězící 
orientace novověké.

Orientace světových stran, jak se nám jeví pro 
středověk na mapách, byla ovšem pro tehdejší dobu 
vžitým pojmem: člověk středověku orientoval se — 
abychom mluvili přesně .— od severního pólu, člověk 
novověku naopak od jižního pólu. Pojem napravo byl 
u něj pojmem západu, právě tak, jako u nás pojmem 
východu. Pravda jest ovšem, že k tomu, aby došlo 
k tomuto přimknutí pojmu světové strany k pojmu 
osobní orientace dle pravé ruky bylo zapotřebí, aby 
šlo o člověka vzdělaného. Pro primitiva zůstane vý
chod vždy tam, kde vychází slunce, ježto není schopen 
myšlenkové asociace vědeckého pojmu s vlastní orien
tací v prostoru.

Z uvedeného plynul by pak závěr:
1. ) Báseň Jaroslav byla napsána osobou velmi 

vzdělanou, a to v době středověké, kdy byla ještě 
v platnosti orientace astronomická. Rozhodně před dru-- 
hou polovinou 14. století, kdy astronomická orientace 
počala již ztráceti půdu.

2. ) Ani. JJanka ani pozdější převodci nerozuměli 
pojmu »hnucbu v pravú stranu« správně: básník chtěl 
říci, že Tataři se hnuli k západu, kam skutečně po do
bytí Novgorodu vyrazili.

O zkoumání starých rukopisů. 2?

(Přednáška unív. prof. Dr. Viktorina Vojtčoha v Ces. společnosti Rukopisné 11. listopadu 1940.)

V době sporu o RKZ jsem studoval na gymnasiu. Jako stu
denti jsme tehdy sice o sporu slyšeli, ale nevěnovali jsme to
mu zvláštní pozornosti, neboť jsme tomu nerozuměli a věřili 
jsme všichni, že RKZ jsou pravě.

Náizory naše ise změnily delším pobvtem na vysoké škole. 
Četli jsme tehdy hojně cizí autory a  naše malé poměry nám 
byly příliš těsné. Proto není divu, že jsme zavrhovali vše, co 
neodpovídalo tehdejší »moderně« a tedy také spor o RKZ jisme 
považovali za definitivně uikoničený.

Teprve o mnoho let pozděiji, s odstupem času, naše generace 
poznávala, jak málo dala nám doba, nesoucí punc »moder
nosti« a co ryzích a trvaRch hodnot, které nestárnou, bylo 
uloženo v literatuře a umění dob minulých. :

Již tehdy jsem» se zajímal o staré památkv. zvláště o staré 
listinv. Proto, když isem bvl požádán r. 1913 Akademií o foto
grafický výzkum RKZ, přistupoval jsem k této práci nejen s 
jistým vědeckým zájmem, ale také s jistou s k e p s í .  Tehdejší 
informstivní práce byly však přerušeny válkou a áni nevzbu- 
dilv zvláštního zájmu.

Po válce zajímal jsera se zejména o nové methody zkoumáni 
starých listin neviditelnými paprskv. Navazoval jsem na K°- 
gela, který tehdv zdokonalil t. zv. methodv fluoresceniění foto
grafie a fotografování přímými paprsky ultrafi,alovými. Pořídil 
jsem si potřebnou aparaturu pro ústav a dělal mnohé pokusv 
na různém rukopisovém materiálu, abych nabvl praxe a zjistil, 
jak dalece se tvto moderní methodv osvědčují,

^ S takto získanými zkušenostmi přikročil jsem k fotografic- 
iJá I kému výzkumu RKZ v letech 1927— 2̂9,

Úkol zkoumání byl dvojí. Předně: p o p i s n ý ,  t. i, zhoto
vení pokud možno věrného a při tom čitelného snliroku RKZ,

který by nahradil originálv při dalším zkoumáni; za druhé; v ý 
z k u m n ý ,  t. j, za použití modernioh method měla být fot'O- 
graifována místa sporná, pokud mně byla známa, nebo pokud 
jsem byl na ně odborníky upozorněn,

RK ukázal se poměrně jednoduchý, neboť je psán rezavým 
písmem, dobře se lišícím od poměrně čistého podkladu. 2Ia to 
RZ je těžký fotografický oříšek. Špinavě zelené píismo se po
měrně málo liší od špinavého a zahnědlého podkladu, nehleděl 
k tomu, že na mnoha místech proniká písmo s druhé strany, 
takže těžko hledat filtr, který by barvu písma vyzdvihl a bar
vu podkladu potlačil.

Fotografoval jsem RKZ jednak různě volenými filtry za po
užiti paprsků viditelných, jednak paprsky neviditelnými a to 
jak paprsky krátkovlnnými, Roentgenovými, ultrafialovými i 
infračervenými, za použití různého zvětšení. Zejména šlo o 
sporná místa, iniciálkv, marginalia v místech, kde mělo být 
písmo vyškrabané. Zvláštní péči věnoval jsem pověstnému 
kryptogramu, který jsem pokud možno podrobně prostudoval 
za různého osvětlení a zvětšení. Celkem jsem provedl více než 
400 různých fotografických pokusů, jejichž výsledky jsem čás
tečně uveřejnil ve spise: Flajšhanis-Vojtěch: »RKZ«, který vyšel 
roiku 1930,

Výsledky mého fotografického zkoumání lze krátce shmou- 
ti takto:

1, RZ není palimpsest (rukopis seškrábaný a znovu .popsaný) 
a nikde ani na marginale není jiné písmo, které by bylo z 
doby novější,

2. kryptogram »Hanka fecit« není rozhodně to, co se v něm 
hledalo. Je to záhadná čmáranina, složená z nSkolilta vrstev 
barvy, různého složéuí, takže ji nejze rozluštit.

/ /
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3, Proužkový důkax u RK pozbývá platnosti,
4, Potvrzena neobyčejná spolehlivo'st dřívěijších zkoumání 

RKZ, které orovedili: Corda, Bčlohioubek, Vojtěch, Šadařík, Sto- 
klasa, a Schneider.

5, Nebyly nalezeny žádné známky, které 'by sVédcily o tom, 
že RKZ jsou novodobým padělkem.

Vedlo fotografického zkoumání zajímalo mne také chemické 
zkoumání písma. Vedla mne k tomu nejen vlastní záliba, ale 
i povinnoist soudního znalce při různých sporech o stáří písma 
na pad''laných nebo opravovaných listinách. Literatura v tom
to oboru je však velmi sporá a mnohdy i protichůdná, takže 
každý je zde odkázán na svoje vlastní zkušenosti, kterých 
ovšem lze nabýt teprve po velmi čelných pokusech., Kdo* 
nemá potřebné odboitné vědiomosti, nedovede si předistavíti, jak 
složité chemické a fysikální změny provázejí stárnutí napsa
ného písma. Jde tu o tsouhrn tolika různých ohemioko-fysikál- 
ních zjevů koloidní povahv, jež nelze od sehe iednotlivě oddě
lili, třebaže na konec zbývá jen výsledek těchto reakcí, (t. j. I 
písmo), aniž by bylo známo, Ij-akou měrou se jednotlivé po- 1 
chody společného výsledku zúčastnily. To znamená vykonati 
velký po>čet pokusů a tyto pozorovati v různÝch dobách, za 
různých okolností, zejméina v různém prostředj. Určitě však ví
me, že písmo původně černé postupem času mění barvu, hněd
ne a později rezaví, když se chemicko-iysikální procesy za
stavily.

O píismu RKZ máme mnohé záznamy z dob nálezu nebo ně- 
jkoJik let po nálezu. Nikde není zaznamenáno a jistě bv neušlo 
^pozornosti, že se barvá píisma těchto rukopisů měnila. Byl jsem 
zde tedy postaven do úlohy soudního znalce roizhodnouti:

zda je moižno vyrobiti inkoust, který by dával písmo, aby 
vypadalo a chemicky se jevilo jako písmo staré, a za druhé, 
zda lze stárnutí písma nějakým chemickým nebo fysikálniin 
zásahem urychlit.
Jak již jsem uvedl dříve (Zprávy Ruk, společnosti 10. dubna 

1937) provedl jsem tisíce pokusů s inkousty různého složení 
(130 různých kombinací s různým obsahem třísloviny, železa a 
kyseliny), různé koncentrace, v různém prostředí, na různém 
podkladě, za nejrůznějších okolností (vyschlých a znovu vodou 
rozmíchaných, v kalamářích z různých kovů) a výsledky všech 
těchto pokusů ukazují, že nelze zhotovit iokoust (bez chemikálií 
moderní chemií objevených), který by hned nebo v době ně
kolika let, co pokusy ony konám, dával písmo podobné písmu 
ptarému.

Vedlo toho provedl jsem statistické ohledání asi lOOO listin, 
jichž stáří bylo přesně osvědčeno a nebyly psány inkousty s 
přísadou mo-derních barviv. Ukázalo se, že je zapotřebí nejméně 
70— 8̂0 let, než písm,o nabývá barvy hnědé.

AnliViii!-’! '-Třísle.,!,V” svvch pokusů na písmo RKZ, mohu pro
hlásit, že RKZ nemohly být vyrobeny v době nové, ledy že to 
nejsou novodobé padělky.

Práci, kterou isem v-noval otá.zcc RKZ a která mi nřiněsla 
více nesnází nežli uznání, nepovažuji za skončenou. Přes to, 
že jsem podnikl v oboru Zikcumání starvch listin skutečně práci 
průkopníka a nesporně dokáizail, že RKZ nejsou padělky doby 
probuzenecké, chci ještě v budoucnu stanovití všeobecně platné 
methody, jak určovali stáří listin na základě ohemicko-fysi- 
kálního výzkumu písma na doby několika století.

Karel T ř e s k á :

Hankova vydání RKZ a jejich chyby.
v. Rukopis Zelenohorský.

Prozkoumavše v předešlých kapitolách bohatý ma
teriál Ha,nkových poklesků z rukopisu Královédvor
ského, obrátíme se nyní stejnou methodou také k ru
kopisu Zelenohorskému; výtěžek tu jest neméně názor
ný, avšak o to menší, oč je RZ svým rozsahem menší 
nežli RK.

Vlašťovice v RZ, přiletěvší od Otavy oznámit spor 
bratří, sedne na s>okénce rozložito« a běduje na V y- 
S e h r a d ě. Hanka dále překládá:

gelbrand; a ty, které našel, byly velmi vzdálené pova
hy, což zároveň ukazuje, jakým byl Hanka filologem. 
Z listu psaného rukou Hankovou, který se chová v po
zůstalosti zvěčnělého musejního kustoda Ad. Paterý, 
lze zjistiti, že teprve mezi lety 1835-46 podařilo se 
Hankovi sehnali první zmínku, ač, kdyby byl původ
cem RZ, měl iníti iiž 1817 potřebné doklady pohotově. 
Poznamenává se tam totiž r. 1845:

Když to slyší jejich rodná sestra, 
rodná sestra v Li b u š í n ě dvoře .

I Kemble's Angelsächs, Stammgeschlechter, — Taetwra 
ein Stammname der Westsachsen in Kemble's Stamm
tafeln Münch. 1833, .— Gotting, gelehrte Anz. 1836, 
N. 66 Seite 654.

ač pro nás je nepochopitelné, kde se tady najednou 
vzal nějaký Liihušín,*) jak mohla úrodná sestra« až v Li
bušině slyšet bědování z Vyšehradu — a najednou jsme 
podle Hanky zase na Vyšehradě:

sprosí kěžnu uvnitř Vyšehradu.

To vše pro to, že Hanka měl přepisovat > v Libu
šině dvoře«, s krátkým i, a —■ .nepřepisoval. iProč? 

Podobný omyl se ,mn stal s »jetvim«. .
Ve v. 15 a 86 originálu stojí:

roda stara testu; popeloua.

Hanka tam viděl »ietui« místo >tetui«. Přivedlo mu 
to ria mysl dialektické slovo »jetvi« středního rodu, zna
čící snad větvoví, a geniální výklad byl hotov: roda 
stara jetví Popelová (větve Popelový).

Hanka byl autorství RZ dalek proto, že v slově 
>tetui« mylně spatřoval dialektický tvar, .zakrytý pi
seckou chybou. Tedy nevěděl — ač byl padělatelem — 
oo slovem >tetva« chtěl říci! Jinými slovy: jeho podíl 
na padělání RZ je nesmysl.

Později byl Hanka na omyl uuozorněn. Uvědomil 
si, že je nutno čisti >roda stara Tetvy Popelová«, a 
hledal pro jméno Tetva doklady. Slovanské .nenašel, 
ač snad už byly po růce ty, které měl slovníkář Qr-

*) víme ovšem, proč — tadv se oxvvá Hájek! Na štěstí však 
poklesiky Hankovy neijisqu pokleaky RZ,

Přirozeně nemá tato Hankou nalezená germánská 
’ Taettva- (ani jiné toho druhu, vyhledané Žunkovičem) 

nic společného se jménem »Tetva«« v RZ.
Příčinu toho, že se Hanka uchyloval k »jetvi«, mů

žeme sípatřovati v tom, že měl nesnáze s výkladem 
tvaru »Popelová«. Nevěděl, že adjefctivuím přisvojovací 
utvořené ze substantiva, které stojí paratakticky s ji
ným substantivem, může v staré češtině znamenat pou
hý genitiv, tedy »Popela Tetvy«. Ostatně ani P. J. 
Šafařík, kdvž psal své »Počátky stč. mluvnice«, ještě 
této konstrukce neznal. Doklad Hankovy nevědomosti 
máme pio touž věc i v Jaroslavu RK, kde chybně pře
kládá:

tako se dceř K u b l a j e v a  ohá,na . . .

místo »Kublaje chána«. I to známé z Jaroslava:
jesti tamo hora nevvsioká, 

p r  nevvsoká, H o s t a i j n ó v  je jí jniie
sem možná patří.

R. 1827 padělá Hanka v Evang. svatojanském »řeč 
Esaie prorokova«, zná už tedy tuto staročeskou zvlášt
nost.

Jiný omyl — podobný »Tetvě« — byl způsoben 
vlivem zvenčí.

Jos. Linda ve svém ve svém románě »Záře nad po
hanstvem, čili Václav a Boleslav« (1818) líčí na Vyše
hradě slojící stavení, bývalé Libušinovo sídlo: »řada 
sloupů od země nesla širokou pavlač ve vejšce, pod
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pavlačí za. sloupy veřejná předsíň, široké schody ze 
síně táhly se do vnitřnosti«. Ant. Svoboda, překladatel 
RK do němčiny, žádá pod vlivem toho r. 1819 pro v. 27. 
RZ čtení

na ipopražiu (m. »na popravu«) ustavili pravdu, 
protože prý ono popraží je právě to, co líčí Linda, ač 
není jasno, proč by se spravedlnost měla konati zrovna 
na onom popraží a nikde jinde. Hanka ha tři léta po
voluje; pak, jsa upozorňován na skutečný text origi
nálu, vrací se k němu.

Jednak okolnost, že padělatel ve výkladu tak kolí
sal, jednak to, že při »padělání« to poipraží do RZ se 
nedostalo, svědčí výmluvně ve p r o s p ě c h  p r a v o 
s t i !

''O  'Svatocúdná voda: U Hanky v novočes. textu stojí: 
»svatosoudná«. Složil tím malou ipoklonu své znalosti 
staročeštiny. V originále je užito termínu »svatocúdná« 
o vodě;  autor měl tedy pojem o tom, že -cudný sou
visí s nč. »ciditi« a cudný«, kde se původní význam 
kořene (čistiti a čistý) v pošinutém a zúženém smyslu 
obráží. Není důvodu, proč by voda i na soudě neměla 
sloužiti k o č i š ť o v á n í  a naopak je nejasno, jaký 
»svatosoudný« význam by jinak mohla skrývat. I zde 
tedy překladatel střelil vedle. Tento lapsus Hanky, 
který přece jako autor nebo spolutvůrce by měl být 
s Lindou nejlepším vykladačem RZ, je velmi trapný, 
zvláště proto, že není jediný.

Ve v. 93 RZ Chrudošovi
trjasechu sě 1'útostu vši údi.

^'Útosf je tu podstatné jméno od staročeského ad
jektiva Tútý, novočesky lítý, vedle něhož už ze staro
češtiny máme jmenné adj. neutr, »líto« v neosobním 
rčení »je mi (ho) líto« a podsitatné jméno »lítost«, jež 
nemají se zuřivostí nic společného. Hanka napsal v no- , 
vočeském překladě:

třásli se mu l í t o s t í  vše ondy. . .

Laskavý čtenář však dovolí, abych ho pro význam 
této skutečnosti odkázal na to, co jsem napsal sub »sva- 
tocúdná voda«.

Ponechám však nakonec Hanku stranou a vrátím 
se k veršům 1 a 2 RZ,

Aj, Vltavo, če' mútíši vodu, 
če' mútiši vodu Etriebropěmů?

obsahujícím krásnou apostrofu Vltavy, zkalené, t. j. 
zarmoucené (bylo to jedno a totéž sloveso) nad sporem 
bratří.

Básaiík RZ měl nepochybný smysl a sluch pro este
tické kvality zvukové a rád přinesl oběť ladnosti před
nášeného či předzpěvovaného slova licencí v jazyce. 
Neladné » č e m u  m ú t í š «  by musilo vzbudit dojem 
nelibý.*) Vytržením jedné z těchto nešťastných slabik 
vznikla však nová nesnáz: verš byl zkrácen o slabiku. 
Byl pak prodloužen koncovkou na -i, jsoucí domovem 
v jazyce okolních Slovanů. Nikoli jazyk tvoří báseň, 
nýbrž, báseň si tvoří jazyk. Paběrky z cizích luhů, 
které tvoří ostatní naši známou staročeskou literaturu 
—• rád bych toto slovo dal do uvozovek — neměly aspi
raci na to, stát se klasickými. Co chce být klasické, 
instinktivně se kloní k vznešenosti. V naší staročeské 
literatuře však není přísvitu vznešenosti. V RZ jest. 
Není to však lindovská vznešenost na chůdách, nýbrž 
vznešenost v prostém bílém rouše, které jest též rou
chem Libušiným. A jediný přepych vznešenosti jazy
kové jest v oné koncovce -ši, šťastně nastupující k na
pravení rytmického defektu, vzniklého odstraněním 
jedné z chmurných slabik mu.

Nebylo však sonzeno, aby moderní generace tuto 
licenci, jež se jí zdála pouze ' jazykovou schválností 
z nevědomosti, pochopila a ocenila jako snahu básní
ka, jenž zvukovou krásu básnického slova stavěl výše 
než mluvnické škatulky později vynalezené, tolik jisa 
tímito citem odlišný od — Hanky a Lindy.

Františelc Adámek:

Dějiště zpěvu hostýnskěho v RK.
ů

Zajímavá studie p, arch, Ant, Svoibndy (Národní Výzva 1940, 
č. 47) o nové loilialisaci bojů křestanů s Tatary r. 1241 na Chlum 
mezi Hostkovicemi a Týncem na Olomoucku místo do okolí 
Hostýna, neposkytuje určitých Zjištění; y lecčems je také zibu- 
doyána na nedbání dosavadní práce obrany R, která pevně 
istanovila místopisně část bojů v »Jaroslavu« do okolí Hostýna. 
Význam R a ipráce obrany R pro naši národní kulturu nutí, 
aby veškeré závěry pracovníků o R byly naplněny vědomím, 
že ijde o nejvýš 'odpovědnou práci dějinného přímo významu, 
Není chybou R, že se »různily dosud velmi podstatně náaory 
dějepisců a odborníků«, nebof »ani strana tvrdící, že k bojům 
došlo na Svatém Hostýně, ani strana toto tvrzení popírající,- ne
dovedly vysvětliti, ijak to vlastně bylo«. Veškeré »názory« a 
»vědecká přesvědčení«-, ve skutečnosti nedostatky našeho yě- 
dění, stávají se bezcennými vědecky zjištěnou skutečností. Sou
lad místního ohledání krajiny hostýnské s rozborem starých 
pramenů, zjištěním lidového podáni a rozborem »Jaroslava« 
vytváří jasný, -srozumitelný a plně přesvědčující důkaz, že 
část bojů křesťanů s Tatary roku 1241 odehrávala se oprav
du u Svatéiho Hostýna, Kdvž se Tataři jako povodeů vevalili 
přirozeným vchodem ze Zakarpatí »Moravskou branou« na 
Moravu, dodrali se »1'úto k  Olomúcu«, Proto p, arch, Svoboda 
usuzuje ,že se »bojovalo Ijen u Olomouce«, »u Svatého Hostýna 
žádných bojů nebylo« a ptá se, proč by Tataři »'dvakrát pře- 
kročovali Bečvu, když mohli přece přímo od Slezska k Olo
mouci«, Stejně bychom se mohli ptát, 'proč Tataři útočili na 
hradby Brna, proč yypálili Maloměřice u Brna, proč tábořili 
na kopci u Bedřichovic u Brna, -kde Ije dodnes neprozkoumaná 
mohyla »Žuráň« (hrob u Olomouce padlého Bajdara?), když 
mohli »přece přímo k Olomouci«, Vojska tatarská musila již 
z důvodu obživy početných vojáků a koni býti rozložena ši
roko, soustřeďujíce se k bitvám se silným nepřítelem. Děj 
zpěvu hostýnského z »Jaroslava« lze vojensky a válečně stra

tegicky umístit skvěle v krajině u Hostýna, kde jsou všechny 
objekty, které pěvec »Jaroslava« znal,

»Jaroslav« rozeznává dva nejdůležitější objekty: 
»Hostajnov«, dnešní Hostýn,

»hora nevysoká,
nevysoiká, Hostajnov jej imě.
Máti Božia divý tamo tvoři«,

zvaný jinak také; »Chlumek«:
»I u povodniu sich Tatar lutých 
kolébáše sě voj křesťan středem, 
úsilno sě dníce k siemu chlumku, 
na němž Máti Božia divý tvoři«,
»Tamo k chlumku iz Tatar přemnostvie, 
zpátečnými kroky chluimikem vzhoru«.

Není závadou »hora nevysoká«; Hanka si »nespletl« Hostýn 
se Svatým Kopečkem u Olomouce, Hostýn je opravdu ve sku
tečnosti »hora«, žádný kopeček, pahrbek, nýbrž hora v po
rovnáni k  horám okolním »nevysoká«, Hostýn je 736 m, Javor
ník 865 m, Cernava 840 m. Holý vrch 742 m.

Když křesťané přesilou Tatar 'd'0 'Spěli z podchlumí úbočím 
na »chlumek« (vrchol Hostýna), tu »náspy zakopané kolkol 
vrcha« v husté tmě křesťané vrhou. Archeologicky lze tyto 
náspy vysvětliti takto; kolkol vrcha hostýnského jsou dodnes 
mohutné vály, Z »Jaroslava« vyplývá, že »náspy zakopané kol
kol vrcha« byly stěny ze dřeva, do země nebo starších valů 
»zakopané« a prostor mezi stěnami byl vysypán hlínou (»náspy

*) Stejnou snabou po odstranění neladu vzniklo známé vy
týkané »V střemnech« m, »v střmenech« v Jaroslavu RK, Kaž
dému bude ihned jasné, proč, spočítá-li jen počet v obou útva
rech neihromaděných souhlásek.
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whú«!!) Také pramen, který v »Jaro-slavu« hojný příval »zživi«, 
jo dodnes známá »Svatá voda« ve válu hostýnském. Na Hos- 
týně tedy neschází nic, co zná pěvec »Jaroslava«,

V básni se nemluví »stále o nevysokém chlumku a nižším 
podohlumí, dokola volném, obkloipeném rovinou«, což nesou
hlasí s Hostýnem, který »jest obklopen dokola lesy a fiení do
kola roviny, nýbrž hory, »Zde je potřebí opustit slova »na 
prvý pohled«, ».nepochopitelné«, »nepravděpodobně« a spoleh
nout se plně na pěvce »Jaroslava«, který mluví výslovně o 
druhém objektu, rozdílném od Hostýna, io jest o »Chlumu«', 
dokola volném, na rovině položeném; Tataři na rychlých ko
ních proháněli se v táboře »íkolkol ohluma až -do nedozíráma 
daleka«. Tento chlum z »Jaroslava«, s rovinou kolem, je dnešní 
»Chlum« u Hostýna, homoloivitý opevněný ostroh nad vsí Bí- 
lavskem, kde býval hrad, zbořený v husitských válkách, na 
starých hostýnských obrazech však ještě zachovaný. Hostýn, 
obtočený na v, j, a sv horami, lesy a těsnými údolími, není 
tedy Chlum ani v »Jaroslavu« ani ve skutečnosti,

Z valů Hostýna je možný rozhled »až do nedozírama daleka« 
pouize k z a &z, ikde staré obrazý a podání klade tábor ta
tarský a ikde je také na rovině »Chlum« z »Jaroslava« s tábo
rem Tatar »kolkol ohluma«. Zde na této rovině je také »Tatar- 
líký kopeček« či Bedlina, kam podání klade tatarské stany, do 
/jejichž hrotů bily blesky. Zde byl i chámův stan, kamž Tataři 
/nosili na kopích napíchané hlavy křeistan »vzvýš« (na kope- 
i čék!!) k chámovu stanu.

Kdvž Václav král volal do zbraně, hrnul se zbrojný lid pod 
korouhve. Jeden zástup zemské hotovosti byl podle pověsti 
zaskočen Tatary u Dřevobostic, kde na turovských »Zárubách« 
(záseky!!) museli křesťané v bitvě ustoupit před přesilou a 
prodrat se na Hostýn, Snad je to tentýž ústup »povodniú Ta
tar«, o němž pěje »Jaroslav«,

Dále bylo v článku tvrzeno, že »o bojích s Tatary na dneš

ním Svatém Hostýne není z historických a spolehlivých pramenů 
ničeho známo. Tvrzení to se opírá jen o pověsti a mylné ná
zory, Snad hyly tyto pověsti využity také proto, aby poutnímu 
místu byl dodán větší význam. »Při tom byly smíchány děje z 
r, 1663 s ději z let 1241 a 1253«. Příklady táhnou. Toto tvrzení 
bylo také neštěstím Flajšhansovým, Tvrdil, že pověst o Jaro
slavu, teprve koncem 16, století vzrostlá, ije organicky spojena 
s p'ovesti hostýnskou, Ikterou teprve Balbín 1663-4 z nedávných 
vypravování vytvořil a že prý ise vše vztahuje na Turky, kteří 
1663 řádili na Moravě, a Balbín ve své nezkrotné fantasii děj 
přenesl na Hostýn, Flajšhansovo a Svobodovo »pletení« dějů 
z roku 1663 a 1241 má však tu nevýhodu, že Imprimatur Bal- 
bínova díla »Diva montis sancti« je z 15. 9. 1663, kdežto vpád 
Turků počal* teprve 6. 10. 1663, Také rottalovsiký obraz hos
týnský z roku 1655, na němž se nad Hostýnem vznáší Máti 
Boží s Ježíškem, metajícím blesky na tatarské voje a ležení, 
nemohl býti zbudován teprve podle události z roku 1663, Stará 
lidová tradice, kterou v 17. století zaznamenal Kruger (Sacri 
pnilveres) shoduje se úplně s »Jaroslavem«. Kdyby tato tradice 
byla nového původu, byla spletena z událostí 1663, pak by 
»Jaroslav« a tím celý RK byl novodobým padělikem. Kruger 
výslovně podotýká, že u Hájka, Dubravía a Paprockého nic ne
ní psáno o události hostýnské, ač v okolí Hostýna trvá podání 
»až do dnešního dne« o tom, jak při vpádu Tatarů křesfané 
na Hostýne útočiště hledali, pokáceli stromy a jimi vchody za- 
roubili. Množství lidu nedostávalo se vody a žízeň strašná na
stala. Křesťané vroucně volali k Matce Boží o přímluvu. Na 
temeni Hostýna vytryskl pramen a na památku zachráněiní 
vděčný lid putuje ke kapli Matky Boží na Hostýn.

Snad prozatím těchto několik poznámek přispěje k tomu, 
abychom obranu R, řízenou a vedenou s ohětmi, láskou k 
vlasti a :k pravdě, nenutili, aby stále utrácela své síly v opětném 
ujasňování věcí již osivětlených a známých,

J. J.;

/rv i ' ^ Hostýn - Hostajnov.
v  jednom z posledních čísel »iNárodní Výzvy« řeší arch. 

A. Svoboda záhadu, jak to, že se porážka Tatarů u Olomouce 
r. 1241 odehrává na dvou místech, vzdálených od sehe na 
50 km, když báseň přec výslovně praví, že Tataři táhli rov
nou k Olomouci, Dokazuje totiž, že Hostajnov není Hostýn, 
nýbrž kopec Chlum, as 8 km na východ 0 'd Olomouce.

Věcné odůvodnění tohoto překvapujícího a jistě velmi prav- 
děpodoibného výkladu bude posouzeno jinde a jinými; jde mi 
zíde jen o to, jak do toho zapadají místní jména. Příslušný 
výklad Svobodův je totiž neudržitelný; »Pod názvem Hostaj
nov nelze rozuměli dnešní Hostýn, neboť by se musilo říc.l 
Hoistýnec nebo Hostejnec. Hostajnov se nazýval kopec mezi 
Hostlkovicemi a Týncem,« »Slovo to Ije složeno ze dvou částí. 
Host a. tajnov. Prvá značí pevnost druhá týněnou neboli opev
něnou osadu. Prvý je dochován dosud v názvu olbce Hostkovic, 
východně od Chlumu, druhý ve Velikém Týnci západně, a 
mezi nimi je ono slavné Hradiště, zvané tenkrát Hostajnov.« 
»Pak je zde ještě Májetin, značící v místním nářečí Malý Týn, 
na rozdíl od Velkého Týnce.«

Jenli Svobodova lokalisace bitvy a hory sprá'vná — zdá se, 
že ano — je nutno hledat 'poněkud přijatelnější výklad těch
to místních jmen.

Především je velmi pochyihno, že hy v tamním nářečí z 
Malý Týn mohl vzniknout Majelín; spíše snad Malé Tén. Ale 
při tom bvla to absurdnost ,iže by se malý Týn nazval Týn, 
kdežto velký zdrobněle Týnec; spíš bychom čekali opak. Ten 
»malý« Týn však u Olomouce také je, ale jinde, a  jmenuje 
se Týneček. Majetín bezpochyby pochází od osobního jména 
Májata, jako Kojetín od Kojata.

Tak mechanicky — podle vzoru želbet, sovnarkom, Usona, 
Gestapo — se u nás před staeltími místní názvy netvořily, aby 
se vzal kus jednoho jména »Host«, kus 'druhého »Tajn« 'a sle
pilo se z toho »Hostajnov«; kde se pak vzala přisvojovací kon
covka »— ôv«?

Slovo »týn« správně značí opevnění palisádami, kolím, 
opevněnou osadu na rovině neb ina kopci, ale »host« dokonce 
není pevnost, U místních názvů je to zkratka z dvojdílného 
osobního jména, znějícího kdysi HostWít, Hostirad, Hostislav, 
Hostimír a pod,

V českých zemích máme na padesát jmen obcí začínájících 
s Host- (případně s Hošť-), V některých se ozývá celé Hostí- 
vít (sing. Hostivice) a ' Ho'stirad (plur. Hostěradice); většina 
jich však je odvozena ze zkrácenin těchto dvojdílných jmen. 
Z nich se dají vyabslrabovat tato hypokoristika; Host, Hosta, 
Hcstěk, Hcstík, Hwtáik, Hostač, Hgstěj, Hoštěn, Hostin,

Hostim, Hostom, Hostíš, Hostoun, Hostiva, Hostata, Hoštálek 
(některá ovšem s otazníkem).

Pro jméno Hostýn však u nás vůbec není obdoby. (Hoštýn 
u Zábřeba je z německého Höchstem). V území bývalých po
labských Slovanů je místní jméno Hostyně (Gostyňa), ač není-li 
to původně Gostinija, a v Alpách máme známé lázně Gastein, 
což by vedlo k slovanskému Gostin a nikoli k německému 
Gasttún; z keltického »duinum« (Lugidunum — Londýn, Ley
den, Lyon) je starohoTnoněmeciké »tün«, nové »zaun« (plot), 
nikoli »tein«.

Také české názvy to'boto druhu, totiž Hostin, Hostinné (pů
vodně Hositin Dvůr) a Hostiná (a Hostinka, Hostinky), uka
zují na osobní jméno Hosta (jako Vláda, Jára, Sláva, Jíra atd.], 
od něhož je jedině možné Hostin, nikoli však Hostýn. Byl by 
pak Hostýn tvar vzniklý později nějakou analogií z původního 
Hostin (Hostin vrch); viz Hor'ymir, Tys, Botyč, Zlosejn místo 
Hořihnír, Tis, Botič, Zloisín.

V »Jaroslavu« se jméno Hostajnov vyskyt'uje jen jednou, a 
ještě je příslušný verš trochu koslrbalý:

5 Ve vlasti, kdě Olomúc vévodí,
6 ijesti tamo hora nevysoká,
7 nevysoká, Hostajnov její jmě.
8 Máti božia idivy tamo tvoří.

Ta palilogie v něm, opakování slova »nevysoká«, je na prv
ní pohled zbytečná. Kdyby celý 7. verš byl vynechán, nebylo 
by nic zikaženo. Vypadá to tak, jakoby tu pozdější opisovač 
— rozdílný od skladatele — byl něco popletl a pomohl si 
zbytečným opakováním slova.

Zato se však v »Jaroslavu« sedmkrát vyskytuje slovo chlumí 
Jednou chlum, čtyřikrát chlumek, jednou podchluiní, jednou 
chlumský. Onen Chlum u Olomouce má vsikutku Podchlumí, 
má i periodický »chlumský« pramen, ožívající po deštích, a má 
i opevněné kdysi hradiště. ^Poblíž něho leží osada Hoslkovice, 
jejímž zakladatelem a majitelem byl palmě nějaký Hostek. 
Není nemožné, že ona nižší část Chlumu, na níž je 'dnes ono 
bezejmenné hradiště, náležela též onomu Hošíkovi a měla po 
něm jméno Hostkův Týn, Hostkóv Tajn. Qpisovatel básně, 
který žil v Čechách půldruhá století potom a nebyl 'Znalý míst
ních poměrů, mohl Hostkóv Tajn poplést na Hostajnov. Snad 
mu bylo známé jméno Hostýna, kde také Máti boží idivy tvo
řila, Obdobných a ještě podivnějších zkomolenin máme mezi 
místními jmény dostatek, (Horymír, Tys, Botýč, Zlosejn místo 
Hořknír, Tis, Botič, Zlosín.)
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Můie však vyvstat poohybovač a prollláisit, že  před r. 1400 
ještě nebyla změna »ý — aj« v češtině ipříliš obvyklá, že 
tvar »taijn« mísito »týn«. |je pro onu dobu pravděnepodobný. Ve 
spisovně češtině jistě; také se v RK nikde nevyskytuje.

Tu by nám pomohila hanáčtina. Vlivem (prý) němčiny začala 
v českém jiazyce v Čechách v druhé polovici XIV. stol. vzni
kat změna »ú — au — ou« a »ý — aij — ej« (súdný — 
soudnej). Hanáčtina však šla iještě dál: »ú — au - í- o u  —  6« 
a »ý — aj — ej — é« (súdný — sodné), Dospělo-li v tom 
tedy hanácké nářečí dál než západní, musily v něm tyto změ
ny bud zevšeobecnět dřív nebo vyvíjet se rychleji. Patrně tedy 
v době, kdy na př, v nářečí valašském tato změna nenastala 
vůbec (a není jí tam dodnes), kdy se v nářečích českých teprv 
začínala, byla už v nářečí hanáckém dost obvyklá; říkali tam 
už »tajn«, ikdy se v Čechách ještě obecně říkalo »týn« a teprv 
začínalo říkat »tajn«. Hostýn však leží na území dialektu va- 

llašského, kde změny »ý — aj — ej« nebylo a podnes není; 
nemůže tedy slovo Hostajnóv být valašské, nýbrž je hanácké. 
Proto ten unikát v RK s »— aj«.

Také název »chlumsiký pramen« .působil odpůrcům RK 
trochu bolení hlavy, asi podle zásady, že vyvrátí-li se jedna 
filologická námitka, vymyslí si protíruikopisní fdologoyé desét 
námitek jiných. Quand mémel Mělo prý by to znít »chlumní 
pramen«. Snad by tedy nevadil »Chlumský pramen« a velkým 
»Ch«, jako nevadí »Hostýnský pramen« nebo »Matička Ko
pecká« (na Sv. Kopečku)?

Jazykové důsledky by tedy Svobodově theorii, že Hostaj- 
nov není Hostýn, nýbrž Chlum, nijak neodporovaly; spíš naopak.

P Ř E H L E D .

PŘEHLED UDÁLOSTÍ A ČASOPISECKVCH ZPRÁV. (Le
den—červen 1940 včetně.)

V tomto období ubývá v časopisech článků vědecko-pole- 
miokých. Patří téměř jen obrané. Reaguje se v nich na uha
sínající menší lokálky a narážky proti RKZ.

Nár, Výzva 6./I, hodnotí záslužné dílo monsg, dr, Frant, Při
kryla o slovan, archeologii, (t 4. Xll, 39 v Orahotušich), — 
Osv. L. (Hradec Kr.) 6, 1. — Dr. Pik. píše o Přemyslu kouzel
níkovi v Kosmoivě kronice. — Na výstavě »Čes. knihy« N, S. 

^  v N. Museu ve vitriné nadepsané »Řomiantika 19. stol.« vylo- 
! í Ž e n  byl RK. Tab. IX, Vojtech fologr., Flajšbansovy »Poznámky« 

(Unie) a Mánesův »Zbihoa«. Tím vyjádřen byl současný poměr 
kulturní rady a některých úředníků Musea k RKZ. — V Pol. 
Listě 10. I, se žádá, aby nařízeno bylo kuratoriu N. Musea 
prozkoumání celé literární pozůstalosti Hankovy, dosud jen 
z části známé. —■ Pol. L. 11. 1. píše o nadšení Goethově nad 
krásou RK. Přebásnuje »Kytici« a učí se česky z Thámovy 
»Böhm. Sprachléhre zum Gebrauch der Deutsohen<< (Hankovo 
vydání t. 1S21). — V Nár. Výzvě 13, I, 'dr. V, Zákrejs vzpo- 
mníá posmrtně Arne Nováka ((Amenovakiana), Tento bude prý 
v literár. děi/inách hodnocen právě tak, jak odsoudil jiné, — 
Vlaj. 14. a 21. I. oceňuje zásluhy V, Hanky. (Otištěno ze 
spisu Oslava V, Hanky v Hoříněvsi 7. IX. 1862.) — V Ná
rodní Výzvě 20. I. Fr. Adámek přesvědčivě vyvrací archeolog. 

, »důkazy« dr. Jos. Skutila proti RKZ ve Vědě a Životě. V ji
ném článku (Ye) vzpomíná se historie Vyšehradu a jmén ve
likánů tam pohrbených, i na Hanku vděčně bude pamato
váno, — Nár. Výz. 27. I., 3. II. píše Fr. Adámek o »lidovém 
podání o Tatarech na Moravě. —Ye— vysvětluje nesprávný 
názor na význam Dobrovského, — (— J. Š, —) při oslavě 140 
narozenin spis. dr. Jos. Krasoslava Chmelenského (7, I. 1800— 
2. I, 1839) vyzdvihuje jeho básnickou činnost inispirovanou 
RKZ. — Pol, Nár, Pol. 30. L uvádí rozhovor redaktora listu 
s univ. prof, dr. V. Vojtěchem o stáří a stárnutí písma a jeho 
významu pro vědu světovou. — Pond, Nár. L. 5, II, posměšně 
líčí, jak si Hanka rozhněval Havlíčka, Nad tou 'divnou pietou 
se pozastavuje Nár. Výz. 17. II. (p. p.; Hanka byl spoluzakla
datelem Nár, L,). — Nár, Výz, 3. II, (Pp.) píše o poměrech na 
filosofické fakultě po rukopisných bojích v roce 1886. —
Vlajka 6, II. posuzuje myšlenkovou sterdlnost Laichterovy 
»Naší doby«. — Ned. L. 11. II, označuje nové »Přehledné 
dějiny čes, literatury« Ame Nováka jako dílo osobně a stra
nicky zanljaté. Místo 'nich žádá přesný, objektivní literární 
slovník. Po'do'bně o Novákově díle soudí Vlaj, 25, II. a Nár, 
Výz. 24, II. (idr. V. Zákrejs) vytýká jim nekritičnost a nepocho
pení nár. ducha. Toto tvrzení odmítá v Nár. Výz. 2. III, Kar. 
Trčka. Považuje Nováka za vlastence rázu Pekařova. V Nár. 
Pr. 3. III. (K. P.) soudí, že jsou nerozlučnou příručkou kaž

dého vzdělance. — Vlaj. 11. II, 'doporučuje soutěž č. spoí. ru
kopisné na básnický převod Rukopisů ido novočeštiny. — Nár. 
Výz, 24. II. zmiňuje se o epic, básni Antala Staška »Záboj« o 
7,000 verších, vydané prof. Hýskem teprve po 50 létech. —̂ 
Vlaj, 28, II, píše o důležitos'ti RKZ a negaci t, zv, »oficielní 
vědy«. — Při 100 1. jubileu finské »Kalevaly« lituje 'dr, Z. 
v Osv, L, 17. II,, že kulturní hodnoty našich RKZ jsou u nás 
přehlíženy. — Nár. Stř. 28. II. myslí, že ije pro Finy Kalevala 
tím, čím pro nás Palackého »Dějiny«, — Osv. L, 24. II, (DRZ) 
rozbírá Kosmovu »Frivolní baladu o Matyldě, podobnou Zbi- 
honi RK.« Nad ní staví Kosmovu Libuši, představitelku dívčích 
i manželských ctností. — Dle Nár, Výz. 2. III. (— Ev —) byl 
prý RK sebrán pro Alžbětu, chot cis. Karla IV, Tamže vytýká 
— ř̂tx— dr. Guthovi, že doporučuje v ČČM. výrobu starého 
inkoustu v duchu Krameriova Kalendáře. — Vlajka 10, III, 
(— Elk —) osvětluje případ Masaryk-Kvíčala v rukopisném 
boji — Vlajka 17. III, věnuje báseň V. Hankovi. —
V Lidových Novinách 17, III. praví František Trávníček v čl, 
»Cyrilomelhodéjství«, že »Víra v Hankovy Rukopisy a později 
jejich zavržení souvisí s mírou a hloubkou našich vědomostí 
historických, jazyko-vých a vůbec kulturních.« Věřilo se v Ru
kopisy, dokud se podle tehdejšiho stavu poznatků nezdály 
podezřelé ,ale musily býti oidvrženy, jakmile se ukázalo, že 
po tolika stránkách od'poruji tomu, co víme o našem 'dávno
věku. — Na tento článek trefně reaguje v Nár. Výzvě 30. IV. 
dr. V, Zákrejs. — Osv. L. 23. III. (DRZ) líčí dějiny Hradce
Král. v 7, stol. a původ názvu »Ďobroslav, Chlumec«, —
Mor. Orl. 24. III, otisikuije mínění dr, K, Schwabebo o Pa-
lackém. Rukopisech a Pe'karovi. — O zaljímavém dopisu Ne
rudové Jul. Grégrovi o Masarykovi a ,RK v r. 1886 referují 
4, IV. Čes, Sl,, Lid. N,, 6. IV, Nár. L,, Nár, Výz. a Pol. L, 
7. IV. Jeho uveřejnění viz »Zprávy« z 10. VI, č. 6/7. — Osv, 
L. 30, III. osvětluje Hankovu ódu na Dobrovského ve spojeni 
s jménem Ďobroslav =  Hradec Král, — Prof. Pekaře, jeho 
negat. poměru k RZ i z jiných hledisek ku dni 12, IV, (byl 
by se dožil 70 let) vzpoimínají Nár, Vý. 13. IV, a 20. IV., Nár, 
L. (dr. Hobzek) 14. IV., Pol. L. 24. IV. — Nár. Vý. 20. IV. 
(dr, Zákrejs) píše o Libuši mythické, historické, archeologic
ké a 27, 4. Frt. Adámek o archealog. nálezech na Velehradě. 
Dr, Zákrejs reaguje na Trávníičkův traktát z Lid, N. 7, IV, 
»Škola básnická — rozdíl mezi mluvou obyčejnou a básnic
kou«. Nár, Vý. 4. V, (— S —) uvažuje o zhoubném vlivu lod- 
kazu T, G. M.« na ijebo žáky; radí k návratu činoro'dého vla
stenectví bez chladné vypočítavosti, — Dr. Zákrejs vyvrací 
Trávnička z Lid. N, 21. IV. jakoby Cechové přišli v 6, stol, do 
Čech, nebylo epochy Samovy, nebylo Libuše (dnes již histo
rické), Kroka, Vyšehradu atd. — Fr. Adámek o Velehradě a 
(—' Ey —) o souvislosti okolí Levého Hradce s historie, místy 
RK. — Lid, N, 6, V. oznamují, že Ant. Píleger-Kopidlanský 
nalezl r. 1821 ve DvOře Kr. ještě další ústřižky RK, — Rada 
rytíř Plaček marně po nich pátral. — Vlaj. 16, IV. věnuje 
Hankovi báseň. — Nekrology za dr. V. Perka, býv, poslance 
a prvního předsedu Rukopis, Spol, mají 21, V, Lid. N,, Nár. 
L., Nár. Pol., Nár, Vý. 25, V,, 8, VI,, Vol. Slo'vo, Mor. Orl, a 
Zprávy 6/7, Při pohřbu 23. V, nad hro'beim jmenovaného za 
Rukop, Spol. promluvil ing, Gotzl. — Nár. Vý. 25. V. píše
0 »Ďábelské bibli« a 'dr, Zákrejs poisuzuje Vilikovského sbor
ník »Staročes. lyrika«; je kusá, ale aspoň něco. Nár. Pr, 23. VI. 
ji doporučuje. — Lid, N. 29, V. při vzpomínce 125 let od naroz. 
bibl. Vrfátka, dotýkají se jeho soukromí. Nár. Vý, 8. VI. 
(J, S.) s takto pirojevovanou »pietou« nesouhlasí, — »Posel od 
Čerchova« 25. V. (prof. Ant. Zoglmann), polemisuje s dr. Ště
pánem, patří-li N, Kdyně k Chodsku čili nic, uvádí: »Prof, 
Gebauer řekl o rukopis, padělcích: Jako máme větší radost z 
jedné poctivé koruny nežli z desíti padělaných, tak má roz
umný Cech větší radost, je-li staročeská literatura chudší, ale 
jsou v ní jén samé nepadělané doklady naší staré kultury,«
— Tato zlatá slova lze 'prý V'Zlaho'vati i na Chodsko, Proto 
bude mít rád, když takovou jaká byla a dosud je, i když není 
chodskou. — Nár. Vý, 1. VI, píše o poměru dr. E, Beneše k 
RKZ, — Tamže humorně posuzuje 'dr. Zákrejs Kroftův »Mistr 
brevíře Jana ze Středy«, — Nár. Pol. 2. VI, (— ch —) o Kris
tiánově legendě, označené hyperkritikou Dobrovského za pa
dělek, Pekařem však obhájené, zvláště v díle prof. Chalou- 
peckého, — V Nár. Pr. 2, VI, F. M, Bartoš Kristiána oceňuje
1 když v jednotlivostech s Pekařem nesouhlasí. — Ned, L. 2, 
VI, v čl. »Uvadlý slávověnec« odsuzuje Hattalův »Brus ja
zyka Českého«, Hattala prý je Don Quijote české gramatíkyl 
(Soud tento je ovšem krajně nespravedlivý, herbenovský, p, p.)
— Nár. Vý. 8, VI. uvádí, že při změně ulic, jméno Benešova 
ulice patří Beneši Heřmanovu z RK a nikoli B. E. — Šede
sátky prof. Alb, Pražáika 11. VI, vzpomíná více časopisů, Nár. 
Vý, 15. VI. pak jeho vystoupení proti RKZ ve sporu Vrzalík- 
Piša o stupiditu, — Nár. L. 12, VI. (L, Tůma) oslavují osm
desátku zasloužilého spis. prof, Ant. Šnajdaufa, který se v bo
jích rkp. osvěidčil jáko nevšední znalec básnic, hodnot Ruko
pisů. Na přání Jul. Grégra od 1, 1887 byl literár, kritikem N. 
L. a nástupcem Nerudovým, — Nár. Vý. 15. VI, a 22. VI. (P.
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Ó. Zamfirescuj dotkazuije znalost písma a starých Slovanů .z ru- 
nové.ho näpiiS'U na hoře Veles-Tursiké u Kremnice. Tamže dr. 
Zákrejs humorně rozvádí pravost Kristiána v poměru k RKZ.

I — Lid. N. 17. VI. oznamují nález překladu RK bulh. studen- 
fv I tem Dmitrievem v archivu Srezněvského v Moskvě. — Nár. 

Vý. 22. VI. hájí národ, myšlení Nerudovo, jeho kladný poměr 
k RKZ. Dr. Zákrejs pak uvažuje o posuzování umění vědného. 
— »List mladých N. S.« 22. VI. si stěžuje, že vlivem židů, 
zednářů, byla u nás tradice zapřena, ěes. dějiny falšovány.
V jiném však článku uvádí, že již v době Dobrovského- do
vedli zavrhnouti falešný tradiční romantism. To prý prokázal 
rukopisný bolj, že kultumi život staví pravdu nad tradici, ži
vot nad sen, rozum nad víru (bez poznámky!) — Nár. Pir. 23. 
VI. (pan Slavík) míní, že Palackého Dějiny pokud jisou zasta
ralé, opravil v Kvasnič. vydání prof. Chaloupeoký. Palacký 
byl prý pod vlivem L. S. jako romantikové 19. stol. — Vlaj. 
30. VI. (ELK) urguje vydání práce o E. J. ing. Skokánka. -— 
»Zpráv C. S. R.« v tomto půlletí vyšlo č. 5 (25. III.) a č. 6/7 
(10. VI.). — Na spisek Mír. Mička »Výtvarné dědictví Ruko
pisů« reaguje P, Jindra v č. 8 »Zpráv«. — Spisék několik

. jlistů zaznamenává. — Rozhlasová hra »Žlutá růže« od Marka- 
;Weniga o Jas. Mánesovi (zajímavá část o RK) byla rozhlasem 
' dvakráte přednesena, vyšla částečně v N. L, 14, I. a později 
knižně,—■ Malé lokálky neuvádíme. Prosíme o zasílání zpráv 
o RKZ v krajin, listech, — B —

u HRA NA KRÁLE, o niž se v posledním čísle Zpráv zmiňuje 
')  DRZ, je podle Erbena známá v Cechách, na Moravě i na Slo

vensku, a jistě v celé Evropě, a to po mnohá staletí (viz Er- 
mV benovu zmínku Tacitovu). Dětsiké hry jsou obor dosud málo 

proizkoumaný; slkrývá se v něm mnoho starobylých přežitků. 
Tvrdím, že veškeré dětské hry jsou jen napodobeniny úkonů 
dospělých lidí; již Komenský pravil, že dítky opičátka jsou.
V nejijednodušší formě to vidíme na chlapeckých hrách na 
vojáky,*) na školu, a na dívčích hrách s panenkami. Velká vět
šina dětských her napodobí svatební obřady, u dospělé gene
race již zaniklé, jak lze dokázat z příslušných textů sledova- 
telných až do XV. stol. Vynášení smrti provádějí už jen děli, 
ač před mnoha staletími to byl náboženský obřad dospělých.

O některých dětských rozpočítávkách a refrénech písní, slo
žených z naprosto nesrozumitelných slov, se dokonce tvrdí, 
že v nich jsou skryty zbytky prastarých zaříkávačích formulí.

Zmíněnou hru na krále jsme za mého dětství hrávali v Nym
burce v celku podle popisu Erbenova, ale jen se dvěma dřívky, 
a říkali jsme jí cisky, (Páni filologové, co je to za slovo?) 
Cisky byly právě ony dvě půlky proutku, průměru asi 2 cm 
a délky asi 7 cm. Ten, kdo nařizoval výplatu »plunzokem«, 
byl ikrál nebo císař, a prováděl ji birič. Názvosloví výplaty na 
dlaň bylo mnohem složitější než u Erbena; Byly rány papí
rové, herbábné, koláčové, rohlíkové, dřevěné, zlaté, stříbrné, 
železné, kamenné, -diamantové a nejhorší byly »co čert v po
větří kamínky lousiká« a »co se panna v krvi meje«; těch už 
máloikdo vydržel větší dávku.

Podobnost »cisek« s losováním tatarských (i jiných, iskyth- 
skýoh) čarodějů je opravdu překvapující, a je zcela možné, že 
tato dětská hra je pozůstatek hádání budoucnosti pomocí »roz- 
čepené třtiny«. Možná však také, že je to -dětsiká napodobenina 
soudu, při němž o vině oíbžalovaného rozhodovala náhoda, jako 
v jiných případech (kostky, žhavé uhlí, voda), , J.

5  ZVIESn — POSLATI PO NĚKOHO. Za jeden z »nemož- 
ných« tvarů v staré češtině bylo poWádáno slovo »zviesti- 

'  v RK místo »zvěděti«. Nuže: V »Českém Lidu« roč. IV., str. 
10, je článek J, Šimka »0 kutnohorských čarodějnicích v XVI. 
věku«, kde jsou citovány různé archivní prameny kutnohorské 
asi z let 1550—Ii5i90. V jednom z nich čteme, že se čert zjevil 
v podobě kozla, »velel -vsísti, a řekl mu, drž se« atd. Tedy 
sedati, seděti, slsti ano, ale zví-dati, zvěděti, zvísti nikoli?

Tamže čteme, že si »poslala ji po vodu«. Ale když v RZ 
Libuše poslala »po Ratib-ora« a jiné předáky, byla to kdysi 
hrozná chyba, nebol tehdy prý už se tak nemluvilo. Ale po
zději, ještě XVI. stol, ano, a podnes na Ostravsiku rovněž.

J,
FRESKA O TATAŘÍCH NA MORAVĚ V KLÁŠTEŘE ZLA- 

1 ''j TOKORUNSKÉM, V cisterciáckém klášteře ve Zlaté Koruně 
v Jižních Čechách jest v ambitě nad vchodem do starého re
fektáře freska, zobrazující výjev z jakéhoisi tatarského váleč
ného tažení. Na pravé straně fresky jsou zobrazeni 2 mni
chové, blížící se s křížem v ruce, V popředí strany a vza-du 
jest víděti Tatary na koních se špičatými přilbicemi.

Freska jest jednou z mnoha, zdobících ambity. Všechny byly 
udánlivě zhotoveny r. 1755 a nesou zřejmě ráz -doby barokové. 
Podle místního podáni byly fresky v nynější podobě v 18. stol. 
pouze obnoveny.

*) Loni .si u nás hráli kluci »na sirénu«, velmi jednoduchá 
to hra: Běhali sem tam a řvali a vyli jako poplašná siréna.

Zlatokorunský klášter, jak známo, byí založen Přemyslem) 
Otakarem II, -v končinách na českém pomezí, jež plně byly | 
ovládány Vítkovci, na paralysování jejich nadměrného vlivu. 

Soudě dle námětu, měl malíř fres-ky v úmyslu vystihnouti 
zbožnou víru, která vedla křesfanskě vojsko do boje proti 1 
pohanským Tatarům, a přispěla k jeho vítězství.

Že -freska byla vymalována v klášteře, založeném Přemys
lovcem, jehož předek zvítězil u Olomouce, mělo by svůj znač
ný význam, kdyby místní podání o to-m, že fresky byly v 18, 
století pouze obnoveny, bylo potvrzeno dokumentárně.

Kk,

ORGANISAČNÍ. Od posledního výkazu vstoupilo do České 
společnosti Rukopisně 21 čin, členů.

Výbor Čes. společnosti Rukopisné považuje za velmi mil-ou 
povinnost napraviti omyl, který se stal v m-in. čísle Zpráv za
řazením jména p. univ. pr-of, -dra M, K ř  e p i n s k é h o mezi 
zemřelé -členy. Jsme přesvědčeni, že v takových -případech na
opak lze čekali ještě velmi a velmi dlouhá léta, která p, pro
fesorovi ze srdce -přejeme.

NAŠE PŘEDNÁŠKY, Dne 16. t, m. přednášel p. arch. 
V, Svoboda o své lokalisaoi děje Jaroslava (viz odezvy 
v tomto čísle; referát a shrnutí názorů přineseme v 
příštím čísle). Příští přednáška koná se dne 20. ledna 
1941 a prosloví ji p. Dr. VI. Z á k r e j s ,  Pražští členové 
obdrží zvláštní pozvánky, z venkovs-kýoh ti, kteří je bu
dou reklamovatL Red.

Rukopisná společnost pořádá vycházky.

Vycházkový odbor České společnosti rukopisné pořádá ohlá
šené již vycházky po -staré Praze pravidelně -každou neděli, 
o 14.45 hod, nebo o 15, hod, podle zpráv v nedělním tisku, 
zejména pak v Nár, politice (nedělní pražské vydání).

První vycházka, o níž zde byla již zmínka, vedla na Král, 
Vyšehr-ad. Při -druhé vycházce navštívili účastnici chrám sv. 
Kříže, templářská sklepení v Templové ulici na St, Městě, 
svatojaku-bský chrám -a klášter, Týn a Kínského palác. Třetí 
vycházka vedla na Malou Stranu a byla -spojena s prohlídkou 
zbytků Juditina mostu, BLsikupskébo dvora, Ot-akarových opev
nění, ohr. Panny Marie p-o-d řetězem a Seyvalterovy útulny 
slepých. Při čtvrté vycházce shlédli jsme chrám sv, Štěpána 
se zvonicí, zahradu Kateřinek, Diamantovou kapli v zemské 
porodnici a léčeb, ústav prof. Mladě|jovs-kého. Při páté vy
cházce seznámili se zájemci se světoznámou kni-hoivnou Stra
hovskou, kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Rooba a se 
Strahovskou zcihradou. Šestá vycházka byla věnována návštěvě 
památného kláštera Křížovniků s červenou hvězdou, .rotundy 
sv. Kříže a útulku zmrzač, -dívek, Do-kud to bylo možuo, podali 
výklad povolaní odborníci.

Vycházky vzbudily až dosud vždy živou pozornost a získaly 
již řadu pravidelných účastníků.

Vedení vycházkového -odboru doufá, že i napříště vyjdou po
volaní činitelé pořadatelstvu se stejnou ochotou vstříc, takže 
každý, kdo se zúčastní pravidelně těchto nedělních vycházek, 
seznámí se s celou starou Prahou, kterou máme všichni upřím
ně rád i Zájemci -o věc Rukopisů naleznou pák všude přímé 
-nebo nepřímé připomínky, které mají k rukopisné otázce úzký 
vztah.

Proto všichni, kdo jste s naším vycházkovým odborem na 
vycházce dosud ne-byli, přijďte již příští neděli. Na sbledanou! 
__________________________________________________ V. S.

Česká společnost rukopisná sdružuje přátele Rukopisů - 
laiky i odborníky, pořádá přednášky a exkurse, spravuje 
Rukopisný fond pro další výzkum RKZ, podporuje vydá
váni spisů a vydává časopis, který zpravuje o posledních 
rukopisných aktualitách. Příspěvky: zakládající člen 200 K 
jednou pro vždy, přispívající K 50.— činný K 20.— (stud. 
K 10.— ) ročně. Stud. činným členům může být příspěvek 
prominut. Zápisné K 10.— (stud. K 5.—).

PŘEDPLATNĚ »Zpráv České společnosti rukopisné« je 10 
korun. Členům se »Zprávy« zasílají zdarma.________________

Uzávěrka příštího čísla 10. února 1941. ,

106


