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Možná někteří z vás znají televizní pořad Poklad z půdy. Komise zkuše-
ných starožitníků komentuje stáří, užitnou nebo uměleckou hodnotu nej-
různějších věcí, posuzuje poutavost příběhů, jejich získání nebo nalezení 
potenciálními prodejci. Pořad vrcholí dražbou přinesených kuriozit, kde 
již jde především o finanční ocenění – tedy o peníze. Škála dražených věcí 
je skutečně velice pestrá a různorodá. Staré hračky, porcelán nebo šper-
ky po babičce, automobiloví veteráni, erotická „dráždidla“ předků, plátna 
mazalů i renomovaných malířů. Společné pro jejich dražbu je vždy to, že v 
popředí zájmu starožitníků je i jejich profit z dalšího prodeje. Jak vysvět-
lím dále, u našeho pokladu z půdy jsem si televizní název sice vypůjčil, ale 
v tomto vyprávění půjde o smysl a motivaci jinou.

POKLAD Z PŮDY, autor Vladimír Zdeněk st.
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Vídeňské ilustrované novinySyn hostinských, Tomáš Kadlec, nalezl 
na půdě domu svých prapředků v čp. 
59 objemný svazek časopisů „Vídeňské 
ilustrované noviny“, pocházející z let 
1918–1919, které mají v naši národní 
i statní historii zcela mimořádný vý-
znam. První věcí, která mě při zapůj-
čení tohoto pokladu napadla, bylo zjis-
tit o jaký dokument se vlastně jedná.

Vídeňské ilustrované noviny vychá-
zející v češtině přinášely bezpro-
středně před a po skončení I. světové 
války pravidelné zprávy o politické 
situaci na územích bývalého Rakous-
ka-Uherska, o vzniku samostatného 
československého státu, přetiskovaly 

dobové dokumenty a dramatické ak-
tuální zprávy ilustrovaly zajímavými 
fotografiemi.
Vycházely týdně (každý čtvrtek) od 
roku 1905, ročně vycházelo 52 čísel. 
Redakce sídlila ve Vídni, stejně jako 
administrace a tiskárna, v níž se tisk-
ly. Jednotlivé číslo se prodávalo za 50 
haléřů. Noviny přinášely na svých 
stranách především rozsáhlé zprávy z 
jednotlivých válečných front a bojišť, 
rovněž také z důležitých politických 
jednání, ze zázemí i každodenního 
života vojáků rakousko-uherské ar-
mády, z rodinného kruhu i politických 
aktivit císaře Karla I. Součástí každého 
čísla byla rovněž literární příloha, kul-
turní zpravodajství, rozsáhlá inzerce a 
především značné množství cenných 
dobových fotografií či reprodukcí kre-
seb a obrazů s válečnou tematikou.
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Něco málo o čtenářích

V našem případě byli těmi čtenáři pravděpodobně manželé Bašovi. 
Bašova rodina vlastnila tuto usedlost od roku 1827, kdy ji Jan Baše 
zakoupil za 520 zlatých od Václava Hájka. V době vydání zmíněných 
novin zde v domě č. 59 žil Emil Baše, narozený 11. června 1882 v Pře-
pychách, samostatný mistr obuvnický. Jeho manželka Marie, naroze-
ná 18. února 1885, rozená Grohová, byla dcerou kováře Josefa Groha 
z č. 82 (dnes Havlovo) a Anny Koudelkové, podruhyně z Přepych č. 10 
(dnes Michal Štěpán). Manželé Bašovi měli dceru Marii, narozenou 
11. dubna 1911, později provdanou Charvátovou. To byla prababička 
Tomáše Kadlece, který novinové dokumenty na půdě nalezl. 
Po tomto malém rodokmenovém výletu se opět vraťme o sto let zpět, 
k Emilu a Marii Bašovým. O čem asi přemýšleli, když listovali, dnes 
již zažloutlými listy ilustrovaných novin, jak si promítali s těmi člán-
ky svou vlastní zkušenost s končící válkou, nebo vznikem republiky, 
o čem vyprávěly ty dobové dokumenty, jaké události předznamená-
valy a ovlivňovaly jejich další život, jak na ně působila tehdejší rekla-
ma a inzerce nejrůznějšího zboží a služeb, jak tehdy vnímali formu 
novinového humoru? Nebo otázka, co vedlo tyto prosté vesnické lidi, 
že ročně vydali 26 korun (zlatých) na zmíněný časopis? Vždyť před 
válkou to byla dělnická mzda za více jak 14 dní. Pro malé světélko, 
na možné odpovědi, nakoukneme proto dnešním pohledem do vzdá-
leného novinového obsahu. A protože vydání tohoto Přepyšského 
zpravodaje je ve znamení doznívajícího času vánočního, zvolil jsem 
výběr ukázek z doby obdobné, z doby, kdy lidé prožívali tyto svátky 
poprvé ve svobodné a nové republice. Je to z listopadových a prosin-
cových čísel roku 1918.

Druhé zamyšlení vede ke čtenářům. Ten ča-
sopis je na svou dobu docela sofistikovaný a 
jsem přesvědčen, že i čtenář byl člověk zví-
davý a přemýšlivý. Navíc v Přepychách ne-
byla v té době zavedena elektřina (to se stalo 
až po roce 1921), a tak si představuji „kom-
fort“ četby pod blikavým světlem petrolejky.

Pohledy politické
Dne 11. listopadu 1918 bylo ve štábním vagoně vrchního velitele dohodových 
vojsk, francouzského maršála Ferdinanda Foche v Compiègne podepsáno 
příměří a na všech frontách utichly zbraně. Skončila nejdelší a nejkrvavější 
válka v tehdejších dějinách. 

Konec války a nastolení míru je v novinách komentováno v rozsáhlém článku, 
doplněném ilustračními fotografiemi Václavského náměstí, pomníkem mistra 
Jana Husa a tradičním záběrem Hradčan. 

Samotný obsah článku vychází z prv-
ního poválečného projevu britského 
premiéra Davida Lloyda George, kte-
rý vyjádřil přesvědčení o konečném 
skončení všech válek. Vyjádřena je: 
„neskonalá vděčnost českého národa 
všem, kdož mu pomohli z rakouského 
žaláře a k samostatnosti“. Vyslovena 
je také naděje, že nadcházející Paříž-
ská mírová konference (byla zahájena 
později, 18. ledna 1919) překazí snahy 
„Němců rakouských a Uhrů“, aby na-
šemu novému státu: „…vyrvali část 
onoho území, jehož pány nikdy nebyli 
a jež si hleděli jen zříditi nejsurověj-
ším germanizováním našeho lidu. 
Úkol, který sledovali až dosud v celém 
Rakousku, chtěli by nyní provésti ale-
spoň v nepatrném jeho zbytku na účet 
našeho státu“. Jde zejména o narážku 
na část jižního Slovenska, ale i části 
našeho území u východního Pruska, 
kde i později tyto spory přetrvávaly.
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U příležitosti 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska (v roce 2018) vyznamenal 
prezident republiky tehdejšího česko-
slovenského předsedu vlády Antonína 
Švehlu in memoriam nejvyšším českým 
vyznamenáním první třídy. Řádem bí-
lého lva. Na archivním snímku T. G. 
Masaryk společně s A. Švehlou.
Pomník Antonína Švehly „státníka a 
vůdce zemědělského lidu“, postavený v 
dramatickém roce 1938 v parčíku před 
statkem Antonína Štefana, čp. 38 v Pře-
pychách, z iniciativy dorostu Republi-
kánské strany.

POKLAD Z PŮDY, autor Vladimír Zdeněk st.

Mimořádnou událostí bylo ustanovení první vlády Československé republiky, v čele s ministerským předsedou Kar-
lem Kramářem. Noviny uveřejnily v listopadovém čísle seznam všech členů vlády i s jejich životopisem. 

Vzhledem k tomu, že od roku 1938 máme v parčíku uprostřed Přepych pomník 
tehdejšího ministra vnitra Antonína Švehly, uvedu z dobových novin zkrácený 
výtah právě jeho životopisu.
„Antonín Švehla. Jest jednou z nejvýraznějších postav našich politických dějin 
posledních desetiletí. Narodil se roku 1873 v Hostivaři. Hned po skončení studií 
a převzetí rodného statku věnoval se horlivě emancipačnímu hnutí českého ze-
mědělského lidu a jemu přísluší zásluha o vznik a netušený rozvoj české strany 
agrární, kde od roku 1909 působí jako její předseda. Vedl Tiskařské a Vydavatel-
ské družstvo rolnické a zasloužil se o rozšíření rolnického tisku, deníků krajských 
i odborných, které se těší velké oblibě veřejnosti. Byl poslancem zemského sněmu 
království Českého. Pronikavá byla zejména jeho působnost v letech válečných, 
kdy sjednocoval všechny vrstvy národní v dobách největší persekuce a útlaku. 
Udržoval styk se zahraničním světem a energickým postupem dne 28. října do-
končil osvobozování národa českého. Je jedním z nejlepších našich řečníků a ro-
zeným organizátorem. Řeči jeho strhují a fascinují. Pro vlídnou svoji povahu a 
ryze demokratické smýšlení těší se všeobecné oblibě a úctě i u protivníků politic-
kých. Přes rozsáhlou činnost svoji, nalézal a nalézá dost času pro práci národní a 
všechny význačné národní korporace i Sokol, měly a mají v něm pracovníka nad 
jiné ochotného a obratného“.

PORTFEJ MINISTR

Ministerský předseda Karel Kramář

Ministr financí Alois Rašín

Ministr obchodu Adolf Stránský

Ministr vnitr Antonín Švehla

Ministr železnic Isidor Zahradník

Ministr veřejných prací František Staněk

Ministr zemědělství Karel Prášek

Ministr školství a národní osvěty Gustav Habrman

Ministr spravedlnosti František Soukup

PORTFEJ MINISTR

Ministr sociální péče Lev Winter

Ministr národní obrany Václav Klofáč

Ministr pošt a telegrafů Jiří Stříbrný

Ministr výživy lidu Bohuslav Vrbenský

Ministr bez portfeje Mořic Hruban

Ministr zahraničních věcí Edvard Beneš

Ministr vojenství Milan Rastislav Štefánik

Ministr zdravotnictví
Vavro Šrobár

Ministr pro správu Slovenska
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Podzim a nastupující zima roku 1918 byla ve zname-
ní lidových oslav a všeobecné euforie ze znovuobno-
vené státnosti a národní svobody.

Praha v památných dnech. Průvod lidu k táboru na Bílou 
horu dne 8. listopadu.

Zbytky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Sloup byl, 
jak známo, po táboru na Bílé hoře stržen.

Jedenou z prvních starostí a povinností nového státu bylo formování armády. Vytváření čs. armády probíhalo za chodu 
a výrazně se do něho promítly boje, které museli čs. vojáci podstupovat již v listopadu a v prosinci roku 1918, kdy probí-
haly boje s německými separatisty, kteří chtěli připojit české pohraničí k Německu (později v lednu 1919 k tomu přibyly 
i boje o část území na Slovensku s Maďarskem). ČS armádě se nakonec podařilo zajistit veškeré území, které náleželo 
ke Koruně České. Nová československá vláda převzala prakticky základní rakousko-uherské branné zákony. Jako první 
vznikly dobrovolnické organizace, které se většinou skládaly z bývalých českých vojáků rakousko-uherské armády. K 
nim postupně přibyly jednotky československých legií v Itálii a ve Francii.

Slavný návrat 28. pluku 
do Prahy a pochod vojsk k 
přísaze na Staroměstském 
náměstí.

Přísaha u pomníku mistra 
Jana Husa. Před pomníkem 
řeční ministr obrany Václav 
Klofáč .
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Nové vedení státu řešilo i takovou praktickou 
otázko, jakou bylo umístění vznikajících státních 
institucí. Ve Vídeňských ilustrovaných novinách 
je uveden i tento prozatímní přehled.

Ministerské předsednictví, ministerstvo zahraničních záležitostí 
a prezident
Pražský hrad

Ministerstvo vnitra
Ústav šlechtičen 

Ministerstvo vyučování
Toskánský palác (Hradčanském náměstí naproti Hradu)
Ministerstvo železnic a veřejných prací a min, pro Slovensko
v Albrechtských kasárnách (známe jako na Smíchově U tanku)

Ministerstvo sociální péče, zdravotnictví a orby
Kadetka (dnes ministerstvo obrany Na Valech)

Ministerstvo pro výživu lidu
Lažanský palác (dnes kavárna Slavia proti Národnímu divadlu)

Justiční palác 
Kadetka

Pohledy ekonomické

Další důležitou součástí formování nového státu byla ekonomika. V těch 
prvních dobách šlo především o zabezpečení daňového systému státu. 
Daně jsou obecně jedním z hlavních pilířů vytvářejících možnost získání 
financí, sestavení rozpočtu, zabezpečení chodu institucí, sociálního, zdra-
votního systému i ekonomického řádu. 

„Dle čl. II zákona Národního výboru 
ze dne 28. října 1918 zůstávají veškeré 
dosavadní zákony a nařízení prozatím 
v platnosti. Dlužno tudíž dále platiti 
daně, poplatky a jiné dávky státní dle 
těchto zákonů splatné buď hotově u …“.

Myslím, že jednou z prvních otázek 
široké veřejnosti po vzniku státu byla 
otázka, čím a jak budou platit, za co 
nakupovat? Tedy otázka nové měny. 
Na schůzi Národního Shromáždění 
byla přijata základní osnova nových 
platidel. Prozatím byla zmocněna 
Zemská banka království Českého 
vydávati po přechodnou dobu pou-
kázky, vystavované proti předlože-
ným bankovkách Rakousko-Uherské 
banky. Množství vydávaných pouká-
zek nemělo překročit násobný obnos 
25 milionů, které československý stát 
vložil jako zálohu do Zemské banky. 
Věřím, že to pro „lid prostý“, nebylo 

v těch počátcích k pochopení jedno-
duché. Bylo zde také varování před 
záplavou papírových bankovek, ze-
jména při obchodě se zahraničím, 
protože: „…těch si můžou rakušáci 
natisknout kolik chtějí…“.
Již od prvních jednání vedení státu se 
rodila myšlenka budoucí pozemko-
vé reformy. Návrh zákona na úpravu 
právních poměrů k půdě podal jmé-
nem agrárního klubu prof. Dr. Horá-
ček. Návrh zněl: „Jednou z hlavních 
podmínek úspěšné těžby zemědělské, 
zvláště jejího rozmnožení a zesílení 
pro blaho celé státní společnosti jest 
účelná úprava právních poměrů půdy, 

zemědělství věnované. Rozdělení po-
zemkového majetku území českoslo-
venského pohříchu neodpovídá poža-
davkům správné politiky agrární i jest 
třeba zjednati nápravu. Podepsaní na-
vrhují tudíž, aby ministerstvo pro ze-
mědělství podalo osnovu zákona, jimž 
by zahájena a prováděna byla účelná 
úprava právních poměrů půdy ve státě 
československém. Návrh tento budiž 
přikázán výboru zemědělskému.“

Toskánský palác Albrechtská kasárna Lažanský palác Kadetka
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Rady domácnostem

Vídeňské ilustrované noviny byly tiskem pro širokou veřejnost. I z dnešní-
ho „marketingového hlediska“ je patrné, že se věnovaly, vedle otázek „stát-
nických“, také tématům oslovujícím třeba i hospodyňky, rodiny úřednické, 
dělnické i rolnické. Takovou pravidelnou rubrikou byly nejkurioznější rady 
vyplývající z obyčejných potřeb rodin a z nedostatků té doby. Pro ilustraci 
uvedu názvy těchto rad a pro ty zvlášť zvídavé dnešní čtenáře popíšu někte-
rou z nich v doslovném přepisu. 

Žaludová káva
„Vyzrále žaludy se oloupou a na 4-5 
dílů rozdělané nechají se 24-36 hodin 
ležeti v čerstvé vodě, která se několi-
kráte vymění. Pak se vyjmou z vody, 
hadrem se osuší a nechají se na vzdu-
chu úplně vyschnouti. Na to se praží v 
pražiči na kávu nebo v kastrolu a když 
dostanou pěknou barvu se odstaví a 
míchají se čerstvou dřevěnou lžící až 
do vychladnutí. Pak se rozemelou a v 
plechové krabici uschovají.“

Prostředky proti štěnicím 
„Místa kde štěnice se zdržují vtírají 
se amoniakem nebo 20 % kyselinou 
karbolovou. Dále se doporučuje silný 
výtažek tabáku v benzinu s přídav-
kem naftalinu a roztok ze 60 % části 
mazlavého mýdla, 8 části kreolinu a 
30 části petroleje v ½ litru vody.“

Krvácení z nosu 
„Krvácení zastavíme cibulovou šťá-
vou do polovice smíšenou s octem. 
Také dobré služby dělá přikládání 
rozříznuté cibule do týla a omývání 
týla studenou vodou. Na čtvrt litru 
vody rozpustíme 8 g kamence a v roz-
toku tom smočený kousek vaty vlo-
žíme do nosní dírky, z které krvácí. 
Také kousek vaty namočený do ter-
pentýnového oleje, kterým nos ucpe-
me, krvácení zastaví.“

Vybrané názvy
Jak hluboko do země osivo zadělati; 
Nátěr na podlahu; Příprava mýdla z 
kaštanů; Jak vyčistit špinavé atlasové 
střevíčky; Odvar ze sušených nebo 
čerstvých slupek jablečných; Příprava 
sirupu v domácnosti; Makovice ke kr-
mení dobytka se nehodí; Dobrý tmel 
na kamna; Potírání sviněk; Co užívati 
proti chraptivosti; Thé pro pocení; Jak 
pěstovati domácí tabák; Využití pope-
la z doutníků…“

Reklama a inzerce

Bez reklamy a inzerce by se ani tehdy „neuživily“ žádné novinové tiskovi-
ny. Značná část této speciality byla v našem časopise zaměřena na ženskou 
populaci, s vědomím, že ani v těžkých dobách neztrácí žena zájem o svůj 
vzhled a půvab.

Pravdou je, že ani dnes, po sto letech nevím, že by někomu zázračné přípravky odstranily pihy, nebo obnovily růst po-
prsí či vlasů. Prostě – lid chce být klamán a na marnivost se vždy nějaká korunka najde. A vydavatelé to vědí a obchod 
tohoto druhu je nesmrtelný. Žijeme v 21. století, ale i dnes na nás z obrazovek televizorů útočí dvacetileté krásky a pře-
svědčují nás ke koupi skvělého přípravku k odstranění vrásek. Chce se mi někdy zvolat: „Svatá ty prostoto!“.
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POKLAD Z PŮDY, autor Vladimír Zdeněk st.

Reklama a inzerce
Na druhé straně je třeba říci, že v dobách, kdy nebyl rozhlas ani televize, přinášela novinová reklama do zapadlých kou-
tů vlasti tako poznatky o technických novinkách, seznamovala s kulturním a uměleckým děním a celkovému rozhledu 
o pozitivních trendech doma i ve světě přispívala.

Veselý svět

Nepřekvapuje, že každé číslo Ví-
deňských ilustrovaných novin bylo 
vždy doplněno přílohou Veselý 
svět. Vždyť bylo určeno pro čes-
ké čtenáře, což je lid s osobitým a 
rozvinutým humorem. Rakouská 
cenzura pominula, ventil lidového 
hněvu se uvolnil, a tak i vtipálci 
rychle našli svá témata.

HABSBURKOVÉ
Kapesník císaře Františka Josefa
Jakmile umřel císař, spěchala matka 
nástupce Karla do úmrtního poko-
je na prohlídku osobních tajemství 
císaře. Nenašla nic. Pouze v jedné 
zásuvce byl hedvábný kapesník, na 
němž bylo věnování císaře svému 
nástupci trůnu: „To je jediná věc, do 
které jsem mohl strkat nos…“

DOZVUKY VÁLKY
Proč císař Karel nebyl v Praze
Císař Karel byl v Praze posledně jako 
arcivévoda. Jako císař do ní nepřijel. 
V Praze za války řádil štábní lékař 
Halbhuber, který posílal každého na 
vojnu. A císař se bál, že by i jeho po-
slal na frontu a proto nepřijel…“

DRAHOTA
Prvotní hřích
A: „Hrom uhoď do té drahoty jablek. Za kilo chtějí osm korun.“
B: „Škoda, že to nebylo již dříve.“
A: „Jak to?“
B: „No, nemuselo být prvotního hříchu. Za tu cenu by si Eva rozmyslela svést 
Adama!“

MANŽELSTVÍ
Komedie plná omylů
„Jakých podivných omylů se lidé dopouštějí. Teď jsem ku příkladu četl, že Ko-
lumbus, objeviv Ameriku se domníval, že objevil Indii.“ 
„To já jsem se dopustil ještě horšího omylu. Když jsem se oženil se svou ženou, 
domníval jsem se, že jsem objevil ráj.“  
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POKLAD Z PŮDY, autor Vladimír Zdeněk st.

Volba prezidenta

Od podivných reklam a humoru se ke konci 
těchto Toulek vrátím zpět k tématu vážnějšímu. 
V těchto dnech stojíme před volbou prezidenta 
České republiky. Sledujeme registraci kandidá-
tů, výsledky různě věrohodných anket, dozví-
dáme se o minulých „prohřešcích“ těch, kteří 
usilují o dlouhodobější pobyt na Hradě. Z his-
torie víme, že nejde jen o pobyt formální, ale i o 
pozici, která hodnotovou orientaci národa spo-
luvytváří. Ve Vídeňských ilustrovaných novi-
nách mě proto zaujal článek z 12. prosince 1918, 
který vyhodnocuje anketu názoru lidí na volbu 
TGM prezidentem.

„Způsob, jakým lidé volili Masaryka za prezidenta republiky, byl 
skvělým zadostiučiněním současné morálce, o níž bývá pochybo-
váno. Nehlasovali pro Masaryka jako pro realistu, pro příslušníka 
politické strany, nýbrž hlasovali pro čistotu ducha, mravní bezúhon-
nost, politickou počestnost. Ukazuje se, že v Čechách jsou lidé, kteří 
– kdyby skutečně byla republika – dali by Masarykovi hlas tím neza-
pomenutelným způsobem, jakým Češi volili Jiříka Poděbradského. 
Vyjádření lidí vyznělo pro duševní vlastnosti Masarykovy jako po-
cta skutečně královská. Bili se pro něho dělníci, učitelové, inženýři, 
lékaři, fabrikanti, ošetřovatelé v nemocnicích – slovem, národ, jehož 
příslušníky citujeme jen namátkou. Hlasovali pro něho, jak jsme s 
určitostí zjistili, i lidé z opačných politických táborů. Odůvodňovali 
svůj hlas někdy v širokém toku argumentů, někdy prostě, ale neo-
chvějně. „Duševní šlechtic!“ Není co dodat!

Letem světem jsme prolistovali starý dokument. Týdeník pestrý a 
zajímavý, jehož hodnotu a autentičnost posiluje doba jeho vzniku. 
Mnoho se toho do našeho článku nedostalo. Třeba vzpomínky a 
fotodokumentace na prožité válečné hrůzy v Itálii a na Balkáně, 
příběhy o naději a návratu blízkého člověka, odehrávající se téměř 
v každé české vesnici. Vždyť někteří z ruských legií se budou vracet 
až v roce 1920. Chyběly, v novinách velmi časté informace o dění 
v zahraničí, upínající se k plánované mírové konferenci v Paříži. 
Neuvedl jsem třeba ani příběh sestry vydavatele těchto novin Mi-
lady Jarníkové, odsouzené ve Vídni za vlastizradu, a díky rozpa-
du Habsburské říše, osvobozené. Překvapilo mě, že jsem ve všech 
předvánočních číslech nalezl jen jednu zmínku – velice krátkou - o 
vánočním stromku. Asi byly jiné starosti. Tentokrát nešlo sice tolik 
o Přepychy a asi se již nedovíme o čem všem přemýšleli manželé 
Bašovi při čtení Vídeňských ilustrovaných novin. Ale i tak, podě-
kujme Pokladu z půdy za několik střípků nového poznání. 

Závěr


