
Po stopách hradeckých
spisovatelů

Knihovna města Hradce Králové vás vítá na startu
městské hry

Připravte si tužky a šedé buňky mozkové,
začínáme!



Trasu hry máte označenou v mapce. U každé
zastávky (domu) najdete několik očíslovaných
otázek. Jejich odpovědi zapíšete do křížovky.
Mapku i křížovku najdete na konci brožurky.
 V tajence je skrytá část básně hradeckého

starosty Františka Ulricha.
 

Všichni, kdo správně vyřeší tajenku, budou
zařazeni do losování, pět výherců obdrží dvě

knihy Jana Pěty - Literárního průvodce
Hradcem Králové a Hradeckou čítanku.

Tajenku zašlete e-mailem na
infostredisko@knihovnahk.cz. Pokud ji

přinesete osobně do referenčního centra
knihovny ve Wonkově ulici, budete nejen

zařazeni do losování, ale dostanete navíc 
i malý dárek.

 
Hodně štěstí!

Jak hrát?



Tento spisovatel zavedl zvyk doplňovat si dosavadní
jména a příjmení slovanskými výrazy, které měly
vyjadřovat charakter nebo povolání té které osoby.
Takový zvyk se považoval za vlastenecký. Víte, jaké
prostřední jméno používala známá kuchařka
Magdalena Rettigová?

Jaké bylo příjmení spisovatele, který se v tomto domě
narodil? Odpověď najdete na pamětní desce.

A V Kopečku čp. 85

1.

2.

V tomto domě také sídlila v letech 1811-
1814 tiskárna Jana Hostivíta Pospíšila 
a narodil se v něm jeho syn Jaroslav
Pospíšil. Tiskárna tu nesídlila dlouho,
protože dům v roce 1814 vyhořel.

V letech 1871-1873 tu bydlel spisovatel
Antonín Mojžíš.



Věděli jste, že Jan Hostivít Pospíšil byl
dědečkem Ignáta Herrmanna?

Herrmann si přál, aby po jeho smrti bylo
městu Hradci Králové věnováno zařízení
jeho pražské pracovny. To bylo nejprve
umístěno v radnici na Velkém náměstí,
potom v domě U Špuláků. Dnes se
jednotlivé části nacházejí v depozitářích
Muzea východních Čech.

V tomto domě býval zájezdní hostinec U Zeleného
______ . Otec spisovatele Emila Vachka v něm
pracoval jako správce konírny a Vachek tu strávil
dětství. Doplňte slovo do názvu hostince.

V roce 1856 se do tohoto domu přistěhovala rodina
spisovatele Ignáta Herrmanna. Doplňte slovo do
názvu jedné z jeho nejznámějších knih "Otec Kondelík
a _____ Vejvara".

B V Kopečku čp. 86

3.

4.



V tomto domě bydlel v letech 1825-1829, během
svého studia na hradeckém gymnáziu, Karel Jaromír
Erben. Málokdo ví, že ještě ve svých 17 letech veršoval 
v jiném než českém jazyce. Víte, který jazyk to byl?

C V Kopečku čp. 87

5.

Erben zažil během svého hradeckého
pobytu těžké období. Musel se živit
kondicemi a vyučováním hudbě. Po
požáru rodného domu v Miletíně se jeho
rodičům nedostávalo prostředků, aby
syna finančně podporovali.

Na Královéhradecku má původ mnoho
lidových písní, které Erben sbíral 
a publikoval v knize "Prostonárodní
české písně a říkadla". Pro Hradec 
a okolí jsou typické zejména žertovné
písně věnované různým společenským
vrstvám a povoláním, např. Kvadryán
(duchovní), Študent, Půjčka za oplátku
(krejčí), Rada (voják) aj.



V tomto domě se narodil národní buditel a matematik
Stanislav Vydra, který byl také známý z díla Aloise
Jiráska jako „srdnatý Čech“. Doplňte do křížovky toto
označení v latině, nápovědu najdete na domě.

D Rokitanského čp. 70

6.

Stanislav Vydra (1741-1804)

Patřil mezi nejvýznamnější postavy první
vlny národního obrození. Byl členem
jezuitského řádu. Vystudoval filozofii 
a matematiku. Učil také v Jičíně a byl
farářem ve Vilémově u Golčova
Jeníkova. Kromě toho byl také horlivým
vlastencem.



Nad portálem věže najdete latinský nápis, který 
v překladu znamená „Bůh se postará – přesto je třeba
bdít“. Do křížovky zapište druhé slovo z latinského
nápisu.

E Bílá věž

7.

Tato hradecká dominanta inspirovala
mnoho spisovatelů. František Erik Šaman
podle ní nazval svůj román "Bílá věž".
Ladislava Vacinu inspirovala k básni "Na
věži". Josef Lorenc ji ve svém textu
"Město pěti věží" oslovuje jako "královnu
věží, která městu vládne, pastýřku
komínů a štítů".

8. Podle pověsti, kterou zpracovalo několik hradeckých
spisovatelů (Václav Horyna, F. L. Sál, Svatopluk
Pastyřík), se ve zvonici Bílé věže schovávala
Polednice. V zimě sem zanášela děti a shazovala je
na dlažbu. Víte, jak se jmenuje zvon, který tu najdete?



V tomto domě našla své první sídlo městská knihovna.
Bylo to v soukromém bytě knihovníka Karla Paula.
Část knih do knihovny byla získána sbírkami. Kolik knih
bylo podle článku knihovně darováno? (Číslovku
napište slovy.)

F náměstí Jana
Pavla II. čp. 59

9.

zdroj: Ratibor, roč. 11, č. 30 (28. 7. 1894), s. 421.



V domě od r. 1886 sídlila tiskárna bratří Peřinů a také
redakce významného beletristicko-politického
týdeníku. Znáte jeho jméno? (Nápovědu hledejte 
v předchozím úkolu).

G Karla Tomana 
čp. 42

10.

Tento dům je spojen s osudy tří generací
rodu Pospíšilů. V roce 1840 ho koupil Jan
Hostivít Pospíšil, poté přešel do
vlastnictví jeho dcery Marie, provdané
Zeiske, a nakonec tu bydlel její bratr
Ladislav Pospíšil s rodinou.

11. Narodil se tu lékař Karel Rokitanský. Doplňte do
křížovky měsíc, ve kterém se narodil. Odpověď
najdete na domě.

12. Pokud se podíváte pozorně, najdete rok, ve kterém
byl tento dům postaven. Převeďte ho na římské číslice
a zapište do křížovky.



V domě U Špuláků se narodil dlouholetý starosta
Hradce Králové František Ulrich. Ne všichni ví, že byl
také básníkem. V roce 1925 vyšla jeho sbírka Písně
________. Chybějící přídavné jméno zapište do
křížovky. Napovíme, že má spojitost se současným
využitím tohoto domu.

H Velké náměstí čp. 34
U Špuláků

13.

14.

Od roku 1913 tu sídlila Veřejná _________ čítárna. 
Doplňte do názvu přivlastňovací přídavné jméno
vztahující se k zakladateli moderního českého
dějepisectví, kterému se říkalo "Otec národa".



Na místě dnešního Nového Adalbertina stávalo
původně kolem deseti domů. V jednom z nich se
narodil Bohuslav Balbín. Doplňte slovo do názvu jeho
proslulého pojednání "Rozprava na obranu ______
slovanského, zvláště pak českého".

Podívejte se pozorně na fasádu, najdete tu také
latinský nápis, do křížovky použijte jeho druhé slovo.

CH
Velké náměstí čp. 32
Nové Adalbertinum

15.

16.

17. Budova Nového Adalbertina původně sloužila
potřebám jezuitského řádu. Víte, jak se tomuto řádu
také říkalo?

Kromě jezuitské koleje se v této budově
nacházelo i jezuitské gymnázium
založené roku 1636. To bylo po zrušení
řádu v roce 1773 postátněno a umístěno
v západní části koleje. A právě na tomto
gymnáziu studovalo nebo učilo téměř 90
básníků, prozaiků a dramatiků.



V tomto domě, kde sídlila nejstarší hradecká lékárna,
žila dva roky autorka venkovských próz Vlasta
Pittnerová. Tato spisovatelka také přeložila z němčiny
knihu „Odzbrojte!“, jejíž autorkou byla první ženská
nositelka Nobelovy ceny za mír. Jaké bylo její
příjmení (uveďte českou přechýlenou verzi)? 
Berta __________

Velké náměstí čp. 29I

18.

Vlasta Pittnerová, rodačka z Polné,
trpěla od dětství různými chorobami,
její zdravotní stav se po dvou letech 
v Hradci zhoršil a tudíž pro ni
vytoužené další studium a učitelské
povolání zůstaly nesplněným snem.
Kvůli hmotnému zabezpečení ji otec
donutil vdát se za vdovce Josefa
Weymelku. Násilí z jeho strany
dovedlo Pittnerovou po deseti letech 
k odchodu z Polničky ve Žďárských
vrších do Prahy.



Velké náměstí čp. 25

Jak se jmenovala brána, kterou vjel Alois Jirásek se
svým otcem do města?

V 19. století v tomto domě sídlil zájezdní hostinec 
U Modré hvězdy. V jeho zadním traktu se nacházela
konírna, ve které poprvé v Hradci Králové přenocoval
spisovatel Alois Jirásek, když ho jeho otec přivezl na
studia v hradeckém gymnáziu. Na zážitky z tohoto
prvního dne a noci v našem městě vzpomíná 
v kapitole prvního dílu knihy "Z mých pamětí":

J

19.

„Pozdě odpoledne dojížděli jsme od Pouchova 
k Hradci, tenkrát ještě pevnosti. Všecko mne 

s počátku připomínalo na Josefov… Až jsme vjeli
poslední, ne pevnostní, nýbrž městskou starou
branou do vlastního města. Ta brána „slezská“, 

s vladislavským W, před mnohými už lety
rozbořená, zvláště vábila můj zrak…“

K hotelu U Modré hvězdy se vztahuje také povídka
Ignáta Herrmanna "Kterak starý voják nakonec
podlehl". Vypráví o osudech "Karlíčka Richterů",
který z čp. 25 pocházel a jehož rodiče dům i hotel
od roku 1818 vlastnili.



Velké náměstí čp. 22

Právě stojíte před hlavním sídlem hradeckého tiskaře,
nakladatele a knihkupce Jana Hostivíta Pospíšila.
Jeho dcera Marie se stala opěvovanou múzou
několika literátů. Mezi nimi byl i slovenský buditel
Ľudovít Štúr, který se do Marie zamiloval, a i po
návratu na Slovensko jí věnoval své básně. Doplňte
slovo v úryvku z jedné jeho básně (nápovědu najdete
na fasádě domu):

K

20.

„Kam sa to ženiem? Srdce mocne búši, už na
dohľad je drahé mesto Vaše, všetko čo bolo,

odvíja sa v duši, váš dom – v ňom drahé
__________ naše…“

Kromě Štúra okouzlila Marie také básníka
Boleslava Jablonského a slovenského
vlastence Jozefa Miloslava Hurbana, kterého
zaujala svým zpěvem, čistou češtinou,
vzdělaností a vlastenectvím.



Velké náměstí čp. 132

V tomto domě bydlel dva roky během svých studií
Alois Jirásek. Do křížovky doplňte chybějící slovo 
z pamětní desky na domě: „Alois Jirásek, velký
_______ národa českého“?

L

21.

Jirásek tu bydlel v podnájmu u krejčího Aloise
Praxe. V dvoupokojovém bytě s kuchyní bydlelo
kromě manželů Praxových ještě šest studentů.

Po dvou letech se přestěhoval naproti do domu
čp. 20, kde bydlel u vdovy Patočkové.

"Valného pohodlí jsme tu neměli, ale nikdo ho
nevyžadoval. Jen lepšího vzduchu byli bychom si přáli,
zvláště za parných dní a horkých letních večerů, kdy

bývalo znáti, jaká je v městě nedostatečná
kanalisace. My obzvláště to cítili, neboť okna našeho
bytu byla do dvorku; nad to dole v domě řeznický
závod, v němž i uzeniny prodávali. A voda také
nevalná, vlahá, myslím že z kašny. Přes to vše

nezastonal z nás nikdo za celý rok."

JIRÁSEK, Alois. Z mých pamětí. 1. díl. 5. vyd. Praha: J. Otto, 1922.



Malé náměstí čp. 129

Tento dům byl posledním hradeckým bydlištěm
Václava Klimenta Klicpery. Najděte na jeho fasádě
pamětní desku a do křížovky zapište přídavné jméno,
kterým je Klicpera charakterizován jako spisovatel.

M

22.

Klicpera se také staral o veřejné prostory ve
městě: zasloužil se o parkové úpravy Kavčího
plácku a Kozinky i o instalaci hodin na Bílé
věži. Jeho velikou zálibou bylo pěstování
květin: pronajal si zahrádku na hradbách
poblíž Pražské brány.

23. Doplňte slovo do názvu jedné z Klicperových her:
"_______ Čtverrohý".

V tomto domě měl obchod kupec Král, jehož
tragický osud se stal předlohou k románu
Ignáta Herrmanna "U snědeného krámu".



Malé náměstí 
čp. 10-11
Černý kůň

Podívejte se pozorně nad vjezd do dvora a do
křížovky zapište 6. slovo z nápisu nad ním (předložky
nepočítejte).

N

24.

Zájezdní hostinec Černý kůň má dlouhou
tradici a zmínku o něm byste našli v několika
literárních dílech. Píše o něm Josef Jahoda ve
své knize "Náš dědeček" (v kapitole Cestou do
Hradce). Ignát Herrmann tento hostinec
zmiňuje ve své povídce "Starý a nový kabát" 
z prvního dílu "Blednoucích obrázků". Objevuje
se také v románu "Bílá věž" od Františka Ericha
Šamana nebo v memoárech Jaroslava Medka.



Malé náměstí čp. 9

V tomto domě bychom v 18. století našli Tibelliovskou
tiskárnu. Mimo jiné se tu tiskly také knihy jezuity, který
proslul ničením „závadných“ knih. Víte, jak se
jmenoval? Napovíme, že jeho křestní jméno bylo
Antonín.

O

25.

26. Do křížovky napište první slovo z názvu obchodu, který
se v tomto domě nachází.

27. Tibelliovskou tiskárnu koupil v roce 1808 František
Ptačovský pro svého zetě Jana Hostivíta Pospíšila.
Jeho začátky v Hradci Králové popsal v knize
"Blednoucí obrázky" jeho vnuk Ignát Herrmann:

„…vůz drkotal přes hrbolatou dlažbu plácku
Svatojanského a tu stanuli před zájezdním

hostincem, vystoupili a vydali se na Malý rynk.
Tiskárna Boučkova byla ve starém, úzkém domě,
brzy ji našli. František Bouček bývalý faktor vdovy
Tibelky, od níž tiskárnu převzal, unavil se brzy svojí
samostatností. Byť začal teprve před devíti měsíci –

a již měl tiskárny dost.“

Jaké slovo se kdysi používalo pro „náměstí“?
Odpověď zapište do křížovky.



Malé náměstí čp. 4

V domě čp. 4 se v roce 1890 narodil spisovatel,
legionář a generál Československé armády Rudolf
Medek. Během svých studií spoluzaložil studentský
spolek, ve kterém působili např. i Karel Čapek nebo
Emil Vachek. Víte, jak se spolek nazýval? Napovíme,
že se tak nazývá obytný prostor v podkroví.

P

28.

29. Ve vedlejším domě (čp. 3) se narodil jeden slavný
český herec, víte který? Nápovědu najdete na domě.
Do křížovky zapište jeho příjmení.



Mýtská čp. 126

Mnozí z vás určitě v tomto domě navštěvují Studio
Beseda. Víte ale, že zde stálá divadelní scéna vznikla
už v roce 1796? Rád sem zavítal i sazečský tovaryš 
z Pospíšilovy tiskárny a bohužel tu zažil i nemilé
setkání s vojenským důstojníkem. To popisuje Ignát
Herrmann v příběhu "O nešťastném subjektu
Šmelhausovi":

Q

30.

Jakou hodnost (v češtině) měl důstojník, kterému
Šmelhaus šlápl na nohu? 

„V neděli večer, sotva v divadelní budově na Malém
náměstí pokladnu otevřeli, tísnil se Šmelhaus u ní,

vybojoval si vstupenku, a za chvíli potom stál již v parteru
po straně sedadel…moha si oči vykoukati, kde sedí

panna Katynka… Někdy se hlavy kolem něho vztyčily, tak
že mu ta hradba přerušila volný výhled. A potom

Šmelhaus, aby dceru principálovu přece viděl, vystupoval
na špičky, natahoval krk. … A tu jedné chvíle potkala jej

hrozná nehoda…milý Šmelhaus pozbyl rovnováhy,
zakolísal se, a když hledal nohama své místečko na
podlaze, zavadil o nějakou botu jinou, dokonce ji

přišlápl. Když ubohý Šmelhaus poznal, komu šlápl na nohu,
že to byl oficír…všecek se zděsil…A jestliže pan

obrlajtnant Fessel „musel něco říci“, nevybral právě
vhodné slovo. Neboť z jeho vztekem nakřivených úst

vyletěla perutá, zhusta užívaná nadávka. „Sie trottel!“ V
úzkostech pronesl Šmelhaus omluvu: „Prosím za odpuštění,

pane nadporučíku, stalo se nerado.“… Ale takovéto
strašlivé provinění nemohlo být odpykáno několika

slovy…“



Od začátku 20. let 19. století mělo divadlo
rozhodující podíl na národním obrození
regionu. Už v roce 1819 byla na jeho jevišti
uvedena česká hra Jana Nepomuka
Štěpánka "Jak to as vypadne". Česky se
hrálo především zásluhou dramaturga 
a režiséra této ochotnické scény 
V. K. Klicpery, který divadlo řídil 25 let.

31. Ještě před divadlem v této budově sídlil hostinec.
Víte, jak se jmenoval? U Zlatého ____.



Kavčí plácek čp. 121

Právě stojíte před Husovým domem. Na tomto místě
původně stával dům s lázněmi a hostincem, ve kterém
se narodil básník, překladatel a slavista Adolf Václav
Černý, velký přítel a znalec Lužických Srbů. Doplňte
chybějící slovo z textu pamětní desky: „spisovatel 
a pěstitel _________ vzájemnosti“

R

32.

Do křížovky zapište příjmení básníka, kterého studenti
obdivovali.

„Scházívali jsme se čtyři za sv. Duchem v bytě
přítele Adolfa Černého, abychom se opájeli
krásami poezie. Adolf býval tlumočníkem 

a nejvroucnějším obdivovatelem básní Vrchlického…
Tam za sv. Duchem v nízkém pokoji s okrouhlým
stolem, s harfou v koutě a starým klavírem u zdi,
bourali jsme všecko staré a klaněli se novému

mladému božství, k němuž nás vedl po nádherných
cestách arcimistr Vrchlický.“

33. Během studií na hradeckém gymnáziu se Adolf Černý
přátelil s budoucím spisovatelem Františkem Flosem,
který na jejich studentská léta vzpomíná takto:



Malé náměstí čp. 117

V čísle popisném 117 bydlel v letech 1901-1905 během
svých studií na hradeckém gymnáziu Karel Čapek.
Doplňte do křížovky slovo z názvu jeho asi nejslavnější
knihy pro děti „Dášeňka, čili Život _______“.

S

34.

Karel Čapek tu prožíval i jednu ze svých prvních lásek
k dceři majitele hudební školy Aničce Nepeřené.
Často jí psal dopisy, které byly vydány v roce 1978
pod názvem Listy _______. Chybějící slovo je
přezdívka, kterou Aničce dali hradečtí studenti. 

35. Čapek bydlel v Hradci Králové se svou babičkou 
a pravidelně ho tu navštěvoval i bratr Josef a sestra
Helena. Věděli byste, za koho se provdala? Příjmení
Čapkova švagra napište do křížovky. Napovíme, že je
stejné jako řemeslník, který vydělává a zpracovává
zvířecí kůže.

36.



Malé náměstí čp. 112

V tomto domě u svého gymnaziálního profesora
pobýval Josef Kajetán Tyl. Do křížovky doplňte slovo 
z názvu jeho slavné veselohry se zpěvy „__________
aneb Žádný hněv a žádná rvačka“

Věděli byste, kdo byl Tylovým gymnaziálním
profesorem, u kterého bydlel? Napovíme, že to byl
slavný hradecký dramatik, jehož jméno nese 
i hradecké divadlo.

T

37.

38.

Tyl se do Hradce ještě 3x vrátil s Zöllnerovou
německou divadelní společností (1853, 1854
a 1855). Během posledního pobytu bydlel 
dva měsíce s rodinou v 1. patře domu čp. 99 
v Dlouhé ulici, který dnes patří Klicperovu
divadlu.



Dlouhá čp. 105

V domě čp. 105 býval hostinec zvaný V Tunelu. Václav
Kliment Klicpera sem pravidelně chodil hrát karetní
hru bulka. Tuto hru měl Klicpera natolik rád, že sepsal
její veršovaná pravidla. Do křížovky slovy napište
číslovku z jejich názvu (tak, jak je uvedena na
obrázku).

U

39.



Dlouhá čp. 194

V tomto domě pobýval v letech 1868-1871 básník
Bohdan Jelínek. Byl spolužákem Aloise Jiráska a jeho
dílo obdivoval také Jaroslav Vrchlický. Jelínek
bohužel zemřel již ve věku 23 let na tuberkulózu.
Jirásek na něj vzpomínal takto: 

V

40.

„Sedali jsme pak ve školní lavici vedle sebe, já
časem jako jeho stráž, když Jelínek zapomenuv na
professora a na všechno, začal črtat i za vyučování
verše tužkou do malého notesu. … V učitelském sboru
měl Jelínek zvláštního příznivce, professora Vyhnisa.
A všickni profesoři Jelínkovi dost přáli, proto, že psal

básně, když seznali, jak je neobyčejně nadán.“

Do křížovky napište příjmení profesora, který si
Bohdana Jelínka obzvláště oblíbil.

41. Víte, jak se jmenovala vinárna, která sídlila ve sklepě
tohoto domu? „U Královny ______“

42. Někteří z vás si pamatují, že v této budově sídlilo
informační středisko a oddělení zpracování
knihovních fondů Knihovny města Hradce Králové.
Víte, jak se latinsky řekne „kniha“?



Špitálská čp. 183-184

Tzv. staré Borromeum sloužilo jako církevní internát
pro chudé studenty, který se v roce 1902 přestěhoval
do nové budovy na jednom hradeckém nábřeží. Víte,
které to je? (Napovíme, že v budově dnes sídlí
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína).

W

43.

Nad hlavním vstupem najdete sochu jednoho světce.
Tento milánský arcibiskup a kardinál pocházel 
z bohatého lombardského šlechtického rodu, na jeho
jméno odkazuje i název budovy. Víte, o kterého světce
se jedná? Karel __________

44.

V Borromeu bydlelo během hradeckých studií
několik budoucích spisovatelů: František Adolf
Šubert, Josef Laichter, Karel Jonáš, František
Chalupa, Jan Voborník, Václav Veverka,
František Ruth.

Po přestěhování Borromea do nové budovy,
byla v domě pošta a byty. V jednom z nich
bydlel spisovatel Karel Michl.



Ve středověku byste na tomto místě našli hradní
hospodářské objekty, v 2. polovině 19. století zde sídlil
učitelský ústav a od roku 1907 městské dívčí lyceum.
Na učitelském ústavu zde studoval a zároveň bydlel
sběratel regionálních pověstí a ředitel kuklenské
školy. Znáte jeho příjmení? František Ladislav ___

Zieglerova čp. 230X

45.

Učitelský ústav navštěvovalo také několik
budoucích literátů: Eduard Štorch, František
Flos, Adolf Černý, František Josef Čečetka,
Josef Házr Písecký, František Hrnčíř, František
Václav Krejčí, Ladislav Zdeněk Macháček,
Karel Josef Pleskač. Mezi profesory bychom
našli tři básníky: Vojtěch Lešetický, Emanuel
Miřiovský a Jan Duchoslav Panýrek.



V tomto rohovém domě pobýval dva roky během
svých studií folklorista, editor lidových pověstí 
a středoškolský profesor. Víte, kdo to byl? 
Napovíme, že jeho křestní jméno bylo Josef, příjmení
je ve východních Čechách poměrně časté a je
shodné s pojmenováním tvrdé části hlávky zelí.

Zieglerova čp. 189Y

46.

47. Jako patnáctiletého gymnazistu ho zasáhla bitva 
u Hradce Králové. Její následky pocítil na vlastní kůži
při návratu své rodiny do poničeného domu 
v Rozběřicích. Své zážitky popsal v knize „Moje
vzpomínky na _____ r. 1866“.

"Stavení bylo hrozně roztřískáno, komín polorozbořen. Na
domovním prahu ležela mrtvola našeho vojína obrácená
obličejem k zemi; hájil ještě po smrti vstup do stavení,
kam utíkal chtěje se zachrániti. Byl střelen do zad 

a vykrvácel na místě. Odnesli jsme mrtvého a položili pod
košatou hrušku, která stála u samého plotu na dvoře."








