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TA NAŠE HOSPŮDKA ČESKÁ
Toulky přepyšskou minulostí
Tradiční charakteristiku a orientační body téměř každé české vesničky tvoří tři dominanty. Kostel, škola a hospůdka. V každé neznámé obci vás k nim cesta bezpečně dovede. Vedle stánků ryze duchovních může právě hospůdka
působit méně vznešeně a z historického poznávání méně důležitě. Nedejme se ale mýlit. Stačí prolistovat starými
kronikami, abychom zjistili, jak právě hospůdkami procházel po všechny generace společenský, kulturní, politický
a často i ekonomický život lidí na vesnici.
Zde probíhala jednání samosprávy, která ovlivňovala další směřování obce, hostily se zde vzácné návštěvy, udržovala se
tradice kulturního života, uzavíraly se obchody, nebo se v kartách prohrávaly grunty. Vesnická hospůdka vždy byla oázou
relaxace a svátečního odpočinku po těžké a namáhavé práci, provázející vesnický lid od nepaměti. Byla skutečným parlamentem a živou sněmovnou lidu s širokou paletou názorů na události prosté i státnické. Mísily se zde a někdy i propukaly nejrůznější emoce od zábavných a laskavých, až po ty, které nebyly příliš v souladu s desaterem přikázání. Završoval
se tu obřad loučení se sousedy, jejichž životní pouť skončila, zapíjelo se zrození potomků nových. A těch rázovitých lidí
v nich, s jejich více či méně přiléhavými a vtipnými přezdívkami, o nichž se často ani nevědělo, jak vznikly nebo kdo byl
jejich „lidovým autorem“. Takové postavy, přezdívané lidovými vtipálky, přežívají i v přepyšské paměti dodnes: „ Bundáš,
Kapitán, Vasil, Gumáka, Brambora, Hrabě, Krkovička, Vejce, Plukovník, Fadrhons, Dláha, Akademik, Továrník, Policajt,
Čangajšek, Fox, Kvašňák, Heréra, Kadraba …“. Vím, že Honza Macháček kdysi dokonce uvažoval o sestavení slovníku
přezdívek, neboť orientace v „hospodském názvosloví“ začala být nepřehledná.
Pestrá je mozaika místních i těch „světových“ událostí, které byly námětem hospodských hovorů, nebo událostí, kterým
hospoda přímo tvořila kulisu. Pro mnohé mladé muže byla branou utvrzující je v jejich dospělosti, pro seniory zase jevištěm jejich vzpomínek.
Na téma českých hospůdek a jejich neopakovatelné osobitosti by se dalo psát nejedno filosofující pojednání. Myslím,
že v souvislosti s výše uvedenými úvahami bude zajímavé i připomenutí některých faktů o čtyřech přepyšských hospodách, zmiňovaných i v paměti našich kronik. Tím spíše, že ti nejstarší mají všechny čtyři hospody v paměti dosud.

Staletá, nebo také Ulrichova, U Slezáků…

Pojmenování „Staletá hospoda“ v čp.
66 je možná trochu zavádějící. Vzato
čistě „češtinářsky“, neuvádí sto let, ale
celá staletí. Doložená historie tohoto
domu je v obci jednou z nejstarších.
Jak je patrné na fotografii z poloviny
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20. století, byli si toho vědomi i majitelé, když v jejím vývěsním štítu uvedli letopočet 1587.
Už před rokem 1587 je uváděno, že
zde byla krčma s masným krámem,
kterou koupil Mikuláš Malina od
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Václava Koutského za 200 kop. (Na
tehdejší dobu nesmírná částka - 1 kopa
grošů českých měla hodnotu 2 zlatých
20 krej.). Následující strohý přehled
majitelů a událostí, vypsaný z přepyšských kronik, nám může živě doložit
onu dávnou historii.
1599 – Adam Zvoníčků koupil od
urozeného pána Viléma Vostrovského, toho času úředníka Opočenského,
na jehož vnuky ta živnost po Mikuláši
Malinovi přešla za 200 kop. Snad byla
tedy žena Malinova dcera pana Vostrovského ze Skalky.
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1603 – Matěj Mlynářů na doplacení téhož gruntu nastoupil a Adamovi
Zvoníčkovi vyplacených 130 kop složil. Po smrti jeho dodržoval Jan Věrtel,
měšťan z Dobrušky, který nepochybně
se k vdově Kateřině přiženil.
1607 – Matouš Mlynář koupil od Jana
Věrtela za 200 kop. Vdova po něm Kateřina vdána za Matěje Semerku.
1619 – Adam Vostřebal, mlynář, od
Matouše Mlynáře za 215 kop českých.
1625 – Krčma vyhořela a Vostřebal
koupil č. 7.
1637 – Pavel Chaloupka z Trnova od
Adama Vostřebala za 215 kop českých.
1656 – Jan Studnický od Pavla Chaloupky za 430 kop míšenských.
1658 – Adam Faber od Jana Studnic- Stoletá na počátku 20. století
kého za 430 kop.
1665 – Lukáš Kašpar od Libuše, vdovy po Adamu Faberovi za 430 kop.
1691 – Lukáš Kašpar, rychtář, od otce
Lukáše Kašpara za 500 kop. Otec vymínil si v sadě kus místa, aby sobě Jan
Podolský (snad jeho zeť) chalupu pro
sebe a manželku vystavěti mohl.
1700 – Václav Moč od Lukáše Kašpara za 550 kop. Lukáš Kašpar vymínil si
role v Klíčích až po příčku Bolehošťskou za 2 pruty s ohradou, kouskem
role za pazdernou sobě i potomkům
k užívání. Na to však Jan Krejcar,
rychtář, vyměnil svou zahradu č. 61
za hospodu Václava Moče, a poněvadž
Sčítací arch hostů ubytovaných ve Stoleté hospodě 15. února 1921
Krejcar od své zahrady Václavovi Močovi odprodané role za 3 korce, které
k hospodě protáhl, proto zase od hospody 3 korce za horou kus pole ležícího od cesty Zádolské k zahradě č. 61
Močovi postupuje.
1709 – Lukáš Kašpar, rychtář, od Jana
Krejcara za 550 kop.
1726 – Jiří Hrnčíř od Lukáše Kašpara za 500 kop a 238 kop složil. Kašpar
ujal zase Hrnčířovu živnost č. 106. Jiří
Hrnčíř zemřel 1731, kde byl hospodářem.
1730 – Jan Šindelář, rychtář, pojav
dceru Hrnčířovu Marianu, ujal hospodu v 530 kopách. V roce 1745 koupil č. 64.
1745 – Matěj Vaněček, který mněl
také dceru Jiříka Hrnčíře, ujal hospodu za 530 kop. Byl však špatným hos- Stoletá hospoda v době konání IX. Všesokolského sletu v roce 1932 (viz. plakát za výlohou)
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podářem a proto musela býti živnost
prodána a koupil ji Jan Novák.
1766 – Jan Novák od Matěje Vaněčka za 900 kop a na to 500 kop složil.
Koupil od Mikoláše Štěcha č. 20, les v
Dřížnách po 7 jitrech 735 sáhů za 284
zlatých. V roce 1798 prodal les Jakubovi Chudému v Záhornici č. 6 za 260
zlatých.
1809 – Václav Novák. Manželka Ludmila Brandejsova z Vojenic za 3500
zlatých v bankocetlích (první papírové
peníze, lid k nim měl nedůvěru – poznámka V. Z.).
1844 – 14. března o ½9 večer nepochybně zlomyslným založením vyhořely chlívy u hospody č. 66, však
rychlou pomocí dalšímu šíření ohně
bylo zamezeno.
1848 – Josef a Ludmila Holancovi za
480 zlatých.
1865 – Jeden z největších požárů
Přepych z 11. května, kdy vyhořelo
asi 46 chalup, se nevyhnul ani hospodě č. 66.
1878 – V krámě při hospodě Josefa
Holance byl zřízen akciový spolek
„Přemysl“ na smíšené i loketní zboží
(látky a textilie – poznámka V. Z.). Akcie byly po 20 zlatých. Spolek ale krátce na to zanikl a obchod si pronajal
dosavadní skladník Josef Vávra, který
obchod dosti prospěšně vedl.
1881 – U příležitosti biskupské visitace a biřmování vyzdobeny celé Přepychy. U hospody č. 66 postavena
slavobrána s nápisem „Buď jméno
Páně pochváleno“. Zde před hospodou uvítala Jeho biskupskou Milost
obecní rada. Nejdůstojnější vrchní
pastýř blahosklonně odpověděl a pochválil vzorek brány.
1909 – Náves okolo hospody č. 66
poskytovala hrozný pohled. Každý
rolník měl tam svůj rybníček, spíše
kaluž obrostlou křovím a vrbami stářím sešlými, od kachen vyhlodanými
– prostě pravý kout nepořádku v obci.
Zastupitelstvo rozhodlo se pro zvelebení, kaluže zavezlo, rybníček obezděn (dnes Cigánkovo) a náves upravena.
1921 – Při sčítání lidu je jako majitel domu č. 66 uveden Josef Ulrich,
bydliště tu mají Josef Truněček, hosPřepyšský zpravodaj 2016/3

tinský, s manželkou Marií, dcerou
Věrou a služebná Marie Pfeifrová.
Sčítání lidu se zde zúčastnili i čtyři
ubytovaní hosté (pracovníci Elektrárenského svazu Hradec Králové),
z nichž Johan Benesch (kabelový elektromontér) je rodák a obyvatel Vídně.
Jejich pobyt v Přepychách pravděpodobně souvisel s počátky elektrifikace
obce.
1926 – V Přepychách otevřena nová
telefonní ústředna sítě Dobrušské.
Vedle Josefa Ulricha a hostinského
Josefa Truněčka byli prvními uživateli
Obecní úřad, Gustav Fleišner, hostinský Robert Müller a majitelka zbytkového statku Flora Hartmanová. Roční
poplatek činí 820 Kč za každou stanici. Za hovor se platí dle vzdálenosti od
3 do 20 Kč. Za 1 rok se uskutečnilo
470 hovorů.
1931 – Komunistická strana svolala
29. listopadu veřejnou schůzi do hostince pana Ulricha. Na schůzi dostavil

se úředník okresního úřadu a několik
četníků. Schůze konána nebyla. Zdá se,
že negace je bezmocná i v tak těžkých
dobách, jako jsou teď. V Přepyších je
celá řada organizovaných komunistů.
Aspoň si tak říkají.
1935 – Jednota „Sokol“ zřídila na
svůj náklad v hostinci Josefa Ulricha menší jeviště, kde pořádá kabaretní večírky. Prostorů v hostinci je
též využíváno jako šaten pro fotbalový mančaft SK Přepychy. (SK bylo
založeno 6. dubna 1933, hřiště bylo
nad Přepychami „U Hrušky“ s rozměry
40x70m. Poznámka V. Z.)
1939 – Ráno v 6 hodin 16. března
projelo přes Přepychy německé vojsko směrem k Bolehošti. Odpoledne
přišlo 1800 mužů 1. praporu 11. říšské německé obrany, ubytovali se ve
třech místních hostincích, ve škole,
na faře a ve větších usedlostech. Chovali se slušně. Ráno 17. března odešli.
Nařizuje se jízda vpravo.

Je po 2. světové válce. Kolem Stoleté hospody svorně a slavnostně pochodují ruku
v ruce přepyšští občané, členové nejrůznějších spolků, lidových názorových směrů
a různých generací. Nevím přesně, z jakého roku je snímek ani o jakou šlo slavnost. Snad oslava prvního výročí skončení války, snad je to v rámci konání XI.
Všesokolského sletu, nebo jiná poválečná mírová událost. Možná nám pomohou
žijící pamětníci. Poznávám v čele průvodu hasiče pana Švorce s praporem, fotbalistu SK Josefa Hodovala, Sokola Petra Andrše nebo Věru Škaldovou (Ptáčkovou)
a Marii Haškovou (později Čudovou), které připomínají osvobození.
V roce 1945 koupil od Josefa Voltra, zetě Josefa Ulricha, Stoletou hospodu
František Slezák. Ten ji později prodal Jednotě spotřebních družstev, která
ji v roce 1956 zrekonstruovala jako obchodní dům. Po dlouhou dobu zde
působila Věra Ptáčková.
K další historii, na jejímž konci je TESON a dnešní proměna Stoleté hospody manželi Krulichovými a Karlíčkovými, již naše paměť dosahuje.
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Holancova, U Kupků
nebo Na Sále
Staré zápisy o tomto domu jsou velmi obsáhlé. I pro dnešní pamětníky
je toto místo významné. Hospoda,
biograf, divadelní a taneční sál – s tím
vším jsou spojeny naše vzpomínky
z mládí. Proto si dům č. 20 zaslouží
rozsáhlejší komentář. Podívejme se
ale do historických pramenů, které
dokládají, že šlo o bohatý a významný
dům v obci.
Před rokem 1587 koupil Jan Hlaváček po Vítkovi Smetanovi za 210 kop.
1603 – Václav Hlaváček za 225 kop.
Dobytek: 5 klisen, 1 valach, 1 hřebice, 7 krav, 10 ovec, 6 kusů jalového,
7 svinského, 2 kozy atd.
1635 – Václav Štěch, přiženiv se dceři
Václava Hlaváčka ujal živnost za 300
kop míšeňských. V letech 1647–1669
byl v Přepyších rychtářem.
1657 – Jan Štěch po otci Václavu Štěchovi za 600 kop míšeňských.
1676 – Adam Novák k dodržování
pro Jana Štěcha.
1680 – Jan Štěch, syn po Janu Štěchovi, za 550 kop.
1684 – Jan Novák k dodržování pro
Mikoláše Štěcha.
1701 – Mikuláš Štěch po otci Janu
Štěchovi v 550 kopách. Zemřel roku
1740 stár 55 let a odporučil vše vdově
Alžbětě do zrůstu syna Mikuláše, který
dá za živnost 600 kop na splátky. Děti
Alžběty - Jakub, Matěj, Jiří a Kateřina obdrží protensi na dobytku a penězích.
Dle kšaftu měl Matěj obdržeti polovici
gruntu, bude-li rozdělení povoleno,
k čemuž však nedošlo (...) chaloupku
nechá hospodář výměnici na kopečku
u kůlny Svobodovy (č. 21) a tu zahrádku a po obejní místo dovolení dáti povinen bude až do smrti.
1742 – Mikoláš Štěch (později rychtář) ujal po otci grunt za 600 kop.
Manželka Alžběta. Vyhořel 1784.
Roku 1747 odprodal kus stráně pusté proti Dřížnám nad mlýnem Jiřímu
Čudovi, mlynáři, po 5 korců za 10
kop. Též prodal později Janu Novákovi č. 66 les v Dřížnách po 5 jiter 735°
za 284 zlaté. 1787 rozdělil živnost tak,
Přepyšský zpravodaj 2016/3

že nechal při č. 20 polovici 44 jiter
972° pro syna Mikuláše Štěcha za 550
kop, sám pak druhou polovici připojil
k svému novému číslu 15.
1787 – Mikuláš Štěch, který měl ženu
Kateřinu, dceru Bartoloměje Rathouského z Bolehoště. Od otce obdržel žita
zasetého 13 korců, žita 7 mandel, jarního 10 mandel, semence 2 věrtele,
2 kobyly, 2 krávy, 2 jalůvky, 2 ovce atd.
1807 – Josef Chudý za 3 989 zlatých
1822 – dne 5. prosince, když bylo
roráte, vypukl oheň neopatrností
u Mikuláše Němečka č. 12 a vyhořely
živnosti až k č. 20, kteréž také v popel
obráceno jest.
1844 – dne 14. května večer opět zde
hořelo. Nepochybně z nelidské msty
byl totiž založen oheň zezadu do chlé-
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va zdejší hospody Václava Nováka
č. 20. Nad chlévy byla velká zásoba
slámy a sena, avšak bylo téměř bez větru a mnoho lidí se k ohni přihrnulo,
tak byla hospoda zachráněna.
1868 – Oheň od Jiříka Kašpara č. 13
se šířil po číslech 14, 15, 16, 19, až po
hospodu Václava Hájka č. 20, kde
shořela stodola.
1870 – V hospodě Václava Hájka založena Jednota divadelních ochotníků, která po několik let chvalně prospívala, však od roku 1878 netečností
některých členů ochabla.
1871 – Václav a Anna Holancovi za
8000 zlatých. Přiženiv se sem, obdržel
od otce Josefa Holance č. 66 pole asi
30 korců.
1880 – po vysvěcení soch Cyrila a MePříloha

toděje se v hospodě č. 20 konala hudební pěvecká akademie se sólisty
Arnoštem Grundem a Josefem Mádrem z Prahy. Výnos 105 zlatých určen
na doplatek za sochu.
1886 - Počátek veřejného (organizovaného obecního) knihovnictví
v Přepychách je spjat se založením
„Občanské besedy“ dne 1. ledna 1886.
„V tento den se v hostinci Václava Holance čp. 20 sešla na ustavujícím jednání skupina občanů majících zájem
na „povznesení života kulturního
a společenského“. Bylo rozhodnuto,
že každý člen propůjčí do začátku nějaký časopis spolku a tím bude zproštěn příspěvku peněžitého. Pro ostatní
členy byl stanoven poplatek 10 krejcarů měsíčně. Hostinský Holanec ponechá jednu místnost k volnému používání spolku. Místní kaplan Alois Mádr
převzal na sebe prozatímní povinnost,
dříve než dojde ke schválení stanov,
udržovat pořádek v časopisech, svolávat schůze a vybírat příspěvky.
1886 – V Přepyších byl před několika
lety založen kaplanem Aloisem Mádrem mužský pěvecký spolek „Vlastimil“ a měl nastudováno mnoho
čtyřzpěvů a v tomto roce uspořádal
v hostinci Václava Holance řadu skvělých hudebních produkcí. Produkce
ty působily obdiv hostů i znalců hudebních, kteří se tázali, jak jest možné, aby se prostí venkované něčemu
takovému naučili. Těmto veřejným
produkcím lesku dodali pozvaní
umělci Antonín Grund, Josef Mádr
a Josefina Grundová, operní pěvci
z Prahy, kteří se neobtěžovali dalekou
cestu vážiti a též při produkcích - a to
zdarma - spoluúčinkovali.
Zajímavý je v kronikách údaj o aktivitách Jednoty divadelních ochotníků
v této době. Během následujících 15
let do konce 19. století je uvedeno na
30 divadelních titulů, které ochotníci
v hospodě Václava Holance sehráli.
Jak napovídají některé názvy her, hrála se klasika národně obroditelská, hry
z vesnického prostředí i nejrůznější
taškařice: „Noc na Karlštejně“ a „Strakonický dudák“, „Naši furianti“, „Slepý
mládenec“, „Zvíkovský rarášek“, „Mistr Bedrník a jeho chasa“, „Vojnarka“,
„Paličova dcera“, „Maryša“, „Pražský
Přepyšský zpravodaj 2016/3

Hostinec „U Holanců na Sále“ čp. 20 (rok 1913)

žid“, „Sedlák Zlatodvorský“, „Mravenci“ a mnoho dalších.
1898 – K vyzvání starosty Josefa Hájka sešli se v hostinci „Na sále“ (Poprvé jsem se v kronice setkal s pojmenováním „Na sále“ – poznámka V. Z.)
představenstva obcí Přepych, Zádol,
Záhornice, Trnov, Mokré, Meziříčí
a v té schůzi se usnesla na stavbě silnice nové okresní, v Trnově počínaje,
přes zmíněné obce do Meziříče vedoucí. V následujícím roce byla silnice do Mokrého dostavěna.
1904 – radním zvolen Václav Holanec, hostinský z č. 20.
1905 – Ustavující první valná hromada „Spořitelního a záložního spolku
v Přepyších“. Václav Holanec č. 20
byl zvolen předsedou, V. Horák č. 27
náměstkem, František Kašpar, Jiří Jarkovský a Jan Král přísedícími. Za pokladníka zvolen učitel Josef Králíček.
1921 – Při sčítání lidu uveden jako
majitel hostince v č. 20 Václav Holanec s manželkou Annou a dcerami
Marií a Ludmilou, čeledín František
Valter ze Suchodolu a Josefa Seidlová,
služka, narozena v Týništi n. O.
1926 – Václav Kupka se u hostinských Holancových vyučil živnosti
hostinské a výčepnické. Jejich dcera
Marie se později stala jeho manželkou.
1928 – Na oslavu 10letého trvání republiky Československé 28. října po-
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řádá osvětová komise zábavný večír
v hostinci Václava Kupky. Návštěva
byla dost slušná. Osvětová komise
pracovala ve složení Václav Král, Josef Marek ml., poštmistr Karel Hašek,
učitel Jaromír Matuška a knihovník
Josef Brabenec, učitel v. v.
1928 – Jednota divadelních ochotníků otevřela 25. prosince v hostinci Václava Kupky moderní jeviště, na kterém poprvé předvedla
hru J. J. Kolára „Pražský žid“. Hra
měla veliký morální i finanční
úspěch, jelikož každý toužil viděti divy moderní jevištní úpravy. Při
hře světelné efekty řídil pan Karel
Štědrý, osvětlovací mistr Národního
a Stavovského divadla v Praze.

Příloha

Toulky přepyšskou minulostí
1930 – V sále Václava Kupky zřídila
Jednota divadelních ochotníků biograf. Projekční stroj za 24 tisíc Kč dodala pražská továrna „Enka“.
1931 – Dne 21. září svolali na sále
Václava Kupky schůzi fašisté, na které jako hlavní referent ohlášen byl
Rudolf Gajda. Sál byl přeplněn. Na
něco pořádného by v Přepyších jistě
tolik lidí nesehnal. Chtěli mít legraci
a máme v obci o jednu stranu víc.
1932 – Dne 16. ledna byl Na sále v Přepyších 1. ples fašistický, který byl velmi četně navštíven, přijel také vůdce
Národní obce fašistické Rudolf Gajda.
1934–1935 – V těchto 2 letech velká kulturní a společenská aktivita
v obci. Na jevišti ochotníků Na sále
sehrál spolek 10 divadelních her. Sokol za spoluúčasti hudebního kroužku
pořádal tělocvičnou akademii, Orel
vánoční besídku pro děti. V březnu
1935 pořádala osvětová komise oslavu
85. narozenin T.G.M. za spoluúčinkování pěveckého kroužku a místních
hudebníků. Slavnostní projev přednesl učitel Jaroslav Kříž.
1936 – Na dvoře hostince Václava
Kupky vrtal Svoboda z Náchoda naftovým pohonem artéskou studni, kde
přišel na dobrý pramen v hloubce
23 m. (Artéská voda je podzemní voda
v napjaté zvodni, která má výtlačnou
výšku hladiny podzemní vody nad
úrovní zemského povrchu. V případě
naražení takové zvodně vrtem nebo
studnou proto voda z takové zvodně
samovolně vyvěrá bez nutnosti jejího
čerpání – Poznámka viz Wikipedie)
1937 – Za účasti téměř celé obce
konala se v hostinci Na sále pietní
posmrtná vzpomínková schůze za
předsednictví starosty Jana Němečka,
k úmrtí T. G. Masaryka. O významu a
životním díle T.G.M. promluvil ř. uč.
v.v. Josef Brabenec. U vystavené busty
na jevišti se střídaly čestné stráže legionářů, Sokola, Orla a hasičů. Místní
zpěváci zapěli Smetanův sbor „Sláva
tobě, sláva synu“, zamilovanou píseň
T.G.M. „Teče voda teče“ a schůzi zakončili státními hymnami.
V průběhu roku konalo se mnoho
přednášek k historii vlasti, civilní
ochraně obyvatelstva a obraně vlasti
Přepyšský zpravodaj 2016/3
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Někteří z vás najdou jistě mezi účastnicemi kurzu medového pečiva z roku 1937 své matky, babičky,
prababičky.

– Letem českými dějinami; První pomoc při úrazech; Proč mám armádu;
Stabilizace všech mravních sil národa
na obranu státu a demokracie; a jiné.
V průběhu roku se jich zúčastnilo 621
dospělých a 410 dítek.
Včelařský spolek konal v únoru kurz
medového pečiva, který řídila učitelka
Marie Hanušová z Vamberka. Účastnic bylo 45. Kurz zakončen večírkem.
Výnos medu byl letos slušnější než
v roce předešlém.
Osudový rok 1938 se zajímavým způsobem promítá do akcí a událostí spjatých s hostincem Václava Kupky Na
sále. I do obce doléhá předzvěst války.
Probíhá mnoho přednášek a praktických ukázek Civilní protiletecké
ochrany (CPO), iniciovaných starostou Janem Němečkem, pověřeným
velitelem CPO učitelem Brabencem
nebo velitelem hasičského oddílu
Františkem Otčenáškem. Připomeň-
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Rudolf Gajda, armádní generál
Narozen 14. února 1892 jako Rudolf Geidl.
Po vypuknutí války mobilizován do rakousko-uherské armády; v září 1915 se mu podařilo
u Višegradu dezertovat a pod změněným jménem Radola Gajda vstoupit do černohorské armády. Od září do října 1916 se účastnil bojů
v Dobrudže, poté podal žádost o propuštění za
účelem vstupu do čs. legií. Od ledna 1917 zařazen do 2. čs. střel. pluku, kterému souhrou náhod velel jako dočasný velitel v bitvě u Zborova.
Od března 1918 jmenován velitelem 7. čs. střel.
pluku, se kterým zahájil v květnu boj proti bolševikům. Po vítězném tažení v oblasti Bajkalu
byl ve svých šestadvaceti letech povýšen v září
do hodnosti generálmajora a jmenován velitelem II. čs. střelecké divize, se kterou v prosinci 1918 obsadil bolševiky silně bráněný Perm.
V listopadu 1919 se vrátil do vlasti.
V letech 1920 až 1922 studoval na Vysoké škole válečné v Paříži, poté jmenován velitelem
11. pěší divize v Košicích. Od prosince 1924
jmenován I. zástupcem náčelníka Hlavního
štábu, od března 1926 zastupujícím náčelníkem Hlavního štábu. V lednu 1927 vstoupil
do krajně pravicové Národní obce fašistické
a zakrátko zvolen jejím vůdcem; od roku 1935
poslancem. V květnu 1945 zatčen a obviněn
z kolaborace. Zemřel necelý rok po propuštění,
15. dubna 1948.
Příloha

me, že CPO byla jedním z mnoha
kořenů, z jejichž zkušeností a dobrovolné aktivity se díky sounáležitostí
občanů s vlastí vytvářel i dnešní moderní integrovaný záchranný systém.
V době zářijové mobilizace uvádí
Jednota divadelních ochotníků na
prknech jeviště Na sále hru „Hrdina
Feďka“, která evokuje statečnost a hrdinství našich legionářů při sibiřské
anabázi. Ochotníky vede v té době
učitel Václav Řehák, režírují Josef Lacina a učitel Jaroslav Kříž.
I v Přepychách se ukazuje specifika
české povahy – dokážeme se sjednocovat, až když nám je nejhůře. Z bývalých politických stran je na podzim
vytvořena při shromáždění Na sále
„Strana národní jednoty“. Zakládají-

cích členů je v obci 63, předsedou je
Josef Chudý, místopředsedou Rudolf
Šolín, jednatelem V. K. Holanec, pokladníkem Alois Otčenášek, zapisovatelem Jan Hovad, organizátorem Josef
Marek, referentem pomoci kaplan Dr.
František Mandys.
Ale i zábavou chtějí lidé rozptýlit každodenní obavy z nejisté budoucnosti.
Kronika uvádí, že v tomto roce bylo
5 plesů, což bylo nejvíce za poslední
dobu. Tradičně nejvíce byl navštíven
ples hasičů.
Koncem roku je hostinec, stejně jako
ostatní hostince v Přepychách, škola,
fara a větší usedlosti, přeplněn lidmi
ze Sudet, utíkajícími s uzly šatstva
a peřin z pohraničních obcí Náchoda
a Hronova.

Němými svědky válečného období jsou v archivu obce uchovávané česko-německé plakáty na kulturní akce a dodnes zachovaná,
povinně dvojjazyčná protektorátní vývěsní
tabulka dnes již neexistující hospody s čp. 20,
která svého času sloužila jako biograf, divadelní i taneční sál.

Z průběhu války jsem k hostinci Václava Kupky mnoho informací nezískal,
mimo jiné proto, že dlouholetý kronikář Josef Chudý, čp. 124, se odmlčel.
V kronice později napsal: „O politice
nedalo se vůbec psát. Jelikož pravda se
nesměla. To znamenalo persekuci, nebo
smrt. Rozhodl jsem se, že nebudu vůbec
psát, až po válce kroniku doplním nejdůležitějšími událostmi…“
Po válce se život v obci postupně navrací do normálních kolejí. Sál hostince
pana Kupky ožívá, v duchu letité tradice, kulturou a společenskými událostmi. Aktivují se ochotníci, spolky hasičů, včelařů, myslivců a zahrádkářů.
činná je i obecní knihovna. Těm všem
poskytuje hostinec se svými vhodnými
prostory velmi dobré zázemí.

Kurz medového pečiva na Sále u Kupků. čp. 20 (rok 1955).
Přepyšský zpravodaj 2016/3
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MÜLLERŮV HOSTINEC

Divadelní ochotníci ve hře Císař pán o ničem neví: Jaroslav Hartman, Vít Rohlena, František Krušina, Josef Pšeničný, Ladislav Kánský, Václav Kánský,
Marie Macháčková, Marie Zdeňková, Václav Marek, ?, Miroslav Otčenášek, Jan Macháček

„Chybíš nám, hospůdko Přepyšská.“

Generace „podzimu života“, která
si ještě pamatuje slavnou éru skvělých ochotníků – pana Krušiny, Kánských, manželů Macháčkových, pana
Rohleny, Pospíšilových, Pšeničných,
pana Hartmana a Otčenáška, maskéra
pana Kalvacha, osvětlovače Antonína Macháčka st., rekvizitáře Jana Ulricha, režisérů Laciny a Řeháka, éru
Toníka Tauchmana a jeho Čtveráků,
prvních nesmělých tanečních krůčků,
biografů za 2Kčs, perlivých limonád a
křupavých preclíčků pana Ježka, výstav myslivců a zahrádkářů, gymnasPřepyšský zpravodaj 2016/3

tických výkonů Jirky Jarkovského na
tělocvičných akademiích, plesů s návštěvníky ze širokého okolí, dětských
karnevalů, parketu sypaného klouzkem a velkých rozpálených litinových
kamen s fukarem, který nás občas rušil
při promítání, trpělivého hostinského
pana Kupky, který se selským klidem
vydržel u jednoho piva s posledním
hostem, nebo který v pozdních hodinách poučil štamgasty a s důvěřivým
klidem jim předal vládu nad hostincem – tato generace vzpomíná na tu
dobu se smutnounostalgií. Uvědomujeme si, že doba se zastavit nedá a že
dnešní život stále více nabírá na své
dynamice. Dnes nám nechybí moderní dopravní a komunikační prostředky, běžně „skejpujeme“ se svými potomky v Anglii nebo Americe. Máme
neživé domácí pomocníky a komfort,
o kterém se panu Kupkovi ani nesnilo.
Přesto se nám chce občas říci: „Chybíš
nám, hospůdko Přepyšská“.
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A jaká by to byla hospoda, aby se tu
neudála i nějaká ta šarvátka. V roce
1959 kronikář Ota Brutar píše: “Tělocvičná jednota Sokol, která se stará o tělovýchovu a i o zábavu, načež
uspořádala posledního ledna sokolský
ples. Zábava, jinak pěkná, ale jak to
tak bývá, různé řeči, nedorozumění.
Byla dokonce vyvolána soudruhem
Škopem rvačka, načež musel být jmenovaný ze sálu vyveden.“ Myslím, že
by tato událost pana Josefa Ladu, který „zažil“ Posvícení v Hudlicích, jistě
potěšila.

Příloha

Historie domu (přesněji místa) čp. 3
je jednou z nejstarších v obci, ale na
hostinec se dům proměnil až koncem
19. století. Lze předpokládat, že toto
místo bylo zastavěno v době existence
kostela sv. Prokopa, o kterém je první písemná zmínka již z roku 1355.
Z písemných dokladů a kronik víme,
že zde stávala kovárna, patřící k zádušnímu domu čp. 2.
V roce 1665 je potom uvedeno, že
dům č. 3 po smrti Matěje Chudého
přešel na jeho syna Pavla.
V následujících letech jsou jako vlastníci uváděni:
1702 – Matěj Chudý; 1756 Václav Havel (přiženil se k vdově Chudé); 1761
– Josef Smitko (přiženil se k vdově
Havlově); 1791 - na den sv. Josefa vyhořela kovárna. Praví se, že při kování radlice od jiskry, která pod střechu
zalétla; 1799 – Josef Jarkovský, za něhož byla kovárna zrušena. Jeho manželkou byla Alžběta Mládková z č. 88
(známe jako Řízkovo, později u Francouze Jeana). Roku 1816 (v Evropě
doznívají Napoleonské války) koupil
dům za 3 950 zlatých Jan Samek. Z
rodu Samků je i Ludmila Dvořáková,
zapsaná jako vlastník r. 1875.
Strastiplné jsou osudy rodiny následujících vlastníků. V roce 1882 koupil totiž chalupu čp. 3 Ignác Müller
a vzhledem k jeho židovskému původu nebyly v té době jeho začátky
v Přepychách snadné. Kronika z té
doby uvádí: „…žid Ignác Müller přišel do Přepych s holýma rukama. Byl v
chalupě pachtýřem a za krátkou dobu
nabyl značného jmění, že již on chalupu koupiti mohl. Ačkoliv občanstvo
se bránilo, byl tomuto židu prodej na
jeho jméno od hejtmanství povolen.“
Dům přestavěl na hostinec a obchod
se smíšeným zbožím „U Müllerů“, jak
je zobrazen na pohlednici z přelomu
19. a 20. století.
Po smrti Ignáce Müllera převzal živnost jeho syn Robert Müller s manželkou Julií. Těm se 2. 2. 1911 narodila dcera Anna. Po zabrání ČSR
Hitlerovým Německem se ani této
rodině nevyhnul osud většiny jiných
Přepyšský zpravodaj 2016/3

Hostinec a obchod se smíšeným zbožím „U Müllerů“.Výřez z pohlednice z přelomu 19. a 20. století.

židovských rodin. Bohužel, naše
kroniky jsou k příběhu Müllerových
v tomto období skoupé (respektive
jsem k tomu nic nenalezl). Z koncentráků se po válce vrátil Robert Müller
se značně podlomeným zdravím.
Osobně si ho pamatuji z návštěv
u mého strýce, poštmistra Václava
Horáka (čp. 5), kdy jsem jako kluk
naslouchal jejich vyprávění. O válce
mnoho nemluvili, ale strýc mi později vyprávěl, že pan Müller přežil jen
díky tomu, že před posledním transportem na konci války ho zachránilo
to, že ho spoluvězni schovali v latríně,
kam mu nosili i skromnou stravu na
přežití. Nejspíše tyto otřesné zážitky
poznamenaly jeho zdraví a způsobily
permanentní, velmi silnou třesavku.
O osudu jeho dcery Anny jsem se nikdy nic nedozvěděl. Někde od Prahy
do Přepych sem jezdila paní Herta Severová, což mohla být ? přízeň ze strany manželky Julie Müllerové, která se
narodila na Kladně. I o jejím těžkém
osudu a zážitcích z nacistických lágrů se v obci vyprávělo. Nějakou dobu
dokonce žila v Přepychách, v přístavbě bývalého hostince. Bylo by jistě
záslužné po těchto osudech pátrat
a dozvědět se něco víc z této pohnuté
historie.

strana 9
7

Robert MÜLLER (* 15. 4. 1883)
Julie MÜLLEROVÁ (* 9. 3. 1889)

Příloha
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NA POŠTĚ, U FRANCŮ ... až ke KATCE

Pohled asi z roku 1931 (kostel bez věže) od návštěvníků hostince v Přepychách pro ctěnou paní Aničku z Nového Města, pobývající v hotelu Paradis
v Karlových Varech, s ručně psanou poznámkou: „Zde jsme U Müllerů“.

Předválečná podoba hostince a řeznictví „U Franců“

Poválečná podoba „Hostince u Müllerů“

Současná podoba čp. 3
Přepyšský zpravodaj 2016/3

Jak uvádí kronikář Josef Chudý, za
protektorátu provozoval hostinec
a přilehlý obchod hostinský Antonín
Klimeš, který byl v roce 1945 zadržen
a obviněn z kolaborace, ale Krajským
soudem v Hradci Králové byl osvobozen. Po válce byl obnoven hostinec
a obchod a v roce 1950 sem byl přemístěn z „Kampeličky“ (č. 5) Místní
národní výbor, jehož předsedou byl
Alois Otčenášek. Obec zakoupila
před domem Roberta Müllera pozemek o výměře 43m2 za 215 Kčs.
Další historii obnoveného hostince,
provozovaného rodinou Čtvrtečkových, sběrny prádla do čistírny, přes
ubytovnu JZD až po neslavnou „ar-
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chitekturu provozovny EMKO“ již
někteří současníci většinou znají.
Pokud by z čp. 3 vzniklo nějaké smysluplné a veřejně prospěšné místo
(vzhledem k současnému vlastnictví objektu obcí), bylo by vhodné –
v zájmu paměti dalších generací – připomenout zde tyto souvislosti (stálá výstavka, pamětní deska k rodině
Müllerových, interaktivní videosekvence…). Vedle zrekvírovaného zvonu za protektorátu v roce 1942 jde
o jeden z výrazných dopadů neblahé
minulosti na naši obec. Tím spíš, že
nejde jen o zvon, ale i o lidi.

Příloha

Naše dnešní restaurace KATKA je
vlastně z historických hospod v Přepychách ta nejmladší. Jak uvádí vynikající kronikář a přepyšský farář Antonín Flesar ve své Posloupnosti na
živnostech v Přepyších z roku 1879,
v tomto čísle 34 stávala od nepaměti obecní pastouška a později obecní krám. Ten 29. října 1841 vyhořel.
Vzhledem k tomu, jak A. Flesar široce a podrobně popisuje ostatní usedlosti a objekty, je z tohoto stručného
popisu zřejmé, že většího významu
č. 34 v obci nemělo. Teprve na konci
19. století je zmínka o hostinci:
„V roce 1898 u obecního hostince vystavěny jatky. Poplatek za povaření
velkého kusu určen na 50 krejcarů, za
nevyčištění pokuta řezníkovi 2 zlaté.“
Je možné, že jatky byly v domku, který známe jako Kalvachovi, protože
Vlastík Paseka mi vyprávěl, že při rekonstrukci našli ve zdech konstrukci
připomínající řeznické háky.
Za 1. republiky patří hostinec stále
obci Přepychy, ale jako pronajímatel je rodina Franců. Při sčítání lidu
Přepyšský zpravodaj 2016/3

v květnu 1921 zde jsou uváděni: František Franc, řezník, narozen 1861
v Lukavici, Anna Francová, manželka, hostinská, narozena 1878 ve Lhotě
Masty, František Franc, syn, řezník,
narozen 1888 v Přepychách, Josef
Franc, syn, řeznický tovaryš, narozen
1893 v Přepychách, Anna Francová, dcera, kuchařka, narozena 1894
v Přepychách, a Václav Franc, kovářský tovaryš u p.ana Merty, narozen
1904 v Přepychách.
V roce 1947 Francovi hostinec zásadním způsobem přestavěli, prakticky
do dnešní podoby. V kronice se uvádí: „Bývalý nájemce a nynější majitel
obecní hospody „Na poště“ starou budovu zboural a na jejím místě postavil
novou moderní restauraci s hostinskými pokoji, řeznictvím a uzenářstvím.
Všude zavedeno ústřední topení. Co
stála stavba těžko odhadnout, ale
1 milion Kč asi nestačil.“ Slyšel jsem
od pamětníků, že na stavbě se podíleli
i chovanci královéhradecké věznice.
Jistě ale vím, že dřevěné obložení interiéru a spojovací stěnu do sálu, která
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stojí dodnes, zhotovil můj otec. Ještě
nedávno tam byla umístěna mosazná
destička s logem jeho truhlářství.
Sál byl koncipován jako víceúčelový,
s možností upevnění tělocvičného
nářadí. V roce 1948 se sem ze Stoleté hospody přemístilo zázemí Sokola,
který zde pořádal pravidelná cvičení
pro mládež. O několik let později jsem
rovněž docházel na gymnastická cvičení Sokola, ve skupině, kterou střídavě vedli Jirka Sejkora a Jirka Jarkovský.
V této době je již hostinec nazýván
„U Franců“. V padesátých letech minulého století byla začleněna do svazku
spotřebních družstev a uvádí se jako
Jednota „U Franců“. V českých hospodách vládne i zvláštní duch tolerance.
U Franců se projevoval třeba tím, že již
dlouho v „předlistopadových dobách“
tu k jednomu stolu zasedal k nedělní karetní partičce pan farář Mandys
s představiteli „strany a vlády“ obce.

Příloha

Toulky přepyšskou minulostí

Hospůdka KATKA pokračuje v TRADICI
společenského setkávání malých i velkých

Dnešní podoba restaurace KATKA

HOSTINŠTÍ
Jako dlouholetou hostinskou pamatujeme Miladu Burešovou, rozenou
Francovou, později Urbanovou (na
snímku), a potom je dlouhý výčet
hostinských, z nichž je možné připomenout jména Holý, David, Lelek,
Vyskočil, Chmelař, Burgert, Šmída,
Beneš, Sedláček, Pavlík, Balcar, Mikle, Štěpánek…
Divoká podnikatelská léta po roce
1989 přinášela nejistotu a obavu, zda
více jak 500 let stará tradice pohostinství v Přepychách přežije. Od převzetí
hostince rodinou Kadlecových se přes
různé složitosti situace stabilizovala a
KATKA v tradici pokračuje. Ale to je
již přítomnost, kterou žijeme.
Snad tento stručný výčet kronikářských dat, událostí, postav a postaviček ze vzpomínek pamětníků, i když v
něm mnoho chybělo, alespoň trochu
naznačil, jakým fenoménem v životě
české vesnice hospoda je. Tak zůstávej
s námi, hospůdko česká…
Vladimír Zdeněk
kronikář

Energická hostinská Iva Kadlecová
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