
  Mimořádný informační buletín – září 2021 
 
Vážení přátelé ! 
 
Prožili jsme – pro některé z nás by se hodilo snad i přežili jsme – letní prázdniny, přišlo září a my 
stále čekáme ... 
... a teď se snad i dočkáme, protože souběžně s tímto buletínem vzniká i Informační zpravodaj 
č.1/2021,a ten si troufá nabídnout akce už počínaje posledním dnem srpnovým. Uvidíme, jestli se 
nám ty akce podaří i uskutečnit. Pro jistotu a pro vaše aspoň trochu pobavení a poučení vyhoto-
vujeme a posíláme i tento – mimořádný buletín na září 2021. 
 
 
A nyní tedy obvyklé kalendárium: 
 
1.září 1310   Jan Lucemburský si bere za manželku Elišku Přemyslovnu, což mimo jiné znamená 
nástup Lucemburků na český trůn. 
 
1.září 1598   Tímto dnem povyšuje Rudolf II.Habsburský Hradčany na královské město. Návrší s 
výhledem na Staré a Nové Město, Petřín a údolí Vltavy přitahuje bohatou šlechtu, aby si zde po-
stavila reprezentační domy a paláce. 
 
1.září 1939   Gestapo zahajuje v Protektorátu preventivní zatýkací akci s názvem Albrecht I. Akce 
se dotkla až dvou tisíců potenciálních českých opozičníků a odbojářů. Zatčeni byli například praž-
ský primátor Petr Zenkl, známý malíř Emil Filla a novinář Ferdinand Peroutka; všichni skončili v 
koncentračním táboře. 
 
1.září 1939   Přepadením Polska hitlerovskými vojsky začala 2.světová válka. 
 
2.září 1347   V tento den se stal českým králem Karel Lucemburský. Je to rok poté, co jeho otec 
Jan padl v bitvě u Kresčaku. Arcibiskup Arnošt z Pardubic Karlovi při mši v katedrále sv.Víta nasa-
dil svatováclavskou korunu, kterou dal Karel pro tuto příležitost zhotovit. Opásal ho mečem, do 
rukou mu dal žezlo a jablko a oblékl jej do hermelínového pláště. Karel také nechal sepsat nový 
korunovační řád, inspirovaný řádem římským a francouzským. Korunovaná byla i Karlova man-
želka Blanka z Valois. 
 
2.září 1415   Až 452 zástupců české a moravské šlechty dává svoji pečeť na „stížný list“, kterým 
se ohrazují proti odsouzení Jana Husa. List adresují koncilu v Kostnici, který reformního kazatele 
odsoudil. List však upálení nezabránil. (Z osmi exemplářů listu se zachoval jen jeden.) 
 
3.září 1448   Jiří z Poděbrad, tehdy ještě jako předák českých kališníků. dobyl Prahu. 
Když se 1.září odmítl pražský hejtman Hanuš z Kolovrat setkat s Jiřím, aby se dohodli na vydání 
Prahy, devítitisícové Jiřího vojsko vyrazilo od Počernic ku Praze. V noci na 3.září poděbradští 
slezli pražské zdi téměř bez boje, protože obránci se strachem utekli. Katoličtí předáci prchali z 
Prahy, další se ocitli ve vězení. Jiří se ihned nechal titulovat jako správce a ředitel měst praž-
ských. Jeho prvním příkazem bylo: ničeho a nikoho ani dotknouti se nesmíte. Vojsko uposlechlo a 
Jiří si tak získal Pražany na svou stranu. 
 
3.září 1948   Zemřel druhý československý prezident Edvard Beneš. 
 



4.září 1942   Němečtí esesáci, když zlikvidovali atentátníky na Heydricha, začali pátrat po těch, 
kteří parašutistům pomáhali se ukrývat. Zatkli pravoslavné činitele Jana Sonnewenda, biskupa 
Gorazda a faráře Václava Čikla a v tento den je popravili. 
 
5.září 1561   Protože za husitství nebyl obsazen úřad pražského arcibiskupa, Ferdinand I.Habs-
burský na podporu katolického vyznání funkci obnovil a arcibiskupem jmenoval Antonína Bruse z 
Mohelnice. Jej akceptovala i nekatolická strana, protože se mu podařilo na tridentském sněmu vy-
jednat přijímání podobojí. (Tato jeho snaha se však nenaplnila.) 
 
6.září 1437   Vojsko Hynce Ptáčka z Firkštejna ve službách císaře Zikmunda obléhalo neúspěšně 
sídlo Jana Roháče z Dubé – hrad Sion. Až po příchodu posil z Uher, vedených Michaelem 
Országhem z Gutu, hrad tohoto dne dobyli a odbojného husitského hejtmana zajali. Staré letopisy 
české uvádějí, že Roháč byl odvezen do Prahy, kde byl v mučírně Staroměstské radnice tak mu-
čen, „až z něho střeva plula“. O jeho konci viz 9.9.1437. 
 
6.září 1663   V tento den vpadla na Moravu turecko-tatarská vojska v rámci osmansko – habsbur-
ských válek. Postupovala velmi rychle a jelikož neměla s sebou těžké vozatajstvo se zásobami, 
plenila a ničila vše, co jim v cestě stálo. O jejich krutosti píše historik: „když se po výpadech do 
okolí vraceli pod novozámeckou pevnost, každý Tatar vedl dva, tři i čtyři zajaté moravské muže 
uvázané na obojcích za krk jako psy“. Turecká vojska odtáhla až po porážce v bitvě u rakouského 
Mogersdorfu v srpnu 1664. 
 
6.září 1791   Leopold II. byl korunován českým králem. Jeho korunovační pobyt v Praze náležitě 
využili čeští obrozenci. V Karolinu se zúčastnil jednání České společnosti nauk a vyslechl slova 
Josefa Dobrovského o jazykových požadavcích českého národního hnutí. Dále zahájil v Klemen-
tinu první výstavu výrobků na kontinentě, a uspořádal ve Španělském sále Pražského hradu dvor-
ský ples. Co jeho císařský předchůdce, starší bratr Josef II. odmítal, to Leopold začal plnit. Pro-
tože ale již v březnu následujícího roku zemřel, mnoho z toho, co se od něj očekávalo, splnit ne-
stačil. 
 
6.září 1915   Po vystoupení Itálie z Trojspolku centrálních evropských mocností se k Německu a 
Rakousko-Uhersku připojuje Turecko a Bulharsko, uvedeného dne vzniká Čtyřspolek. 
Jako protiváha Trojspolku existovala Trojdohoda,Velká Británie, Francie a Rusko, v roce 1915 při-
stoupila Itálie, v roce 1917 vystoupilo Rusko a přistoupily USA. Za 1.světové války se k původní 
Trojdohodě přidalo dalších 24 států, které bojovaly proti centrálním mocnostem. 
 
6.září 1946   Státní tajemník USA J.Byrnes vystoupil ve Stuttgartu proti Postupimské dohodě a 
došlo k oslabení denacifikace v americké okupační zóně. Hned potom USA omilostnily (amnesto-
valy) více než 1600 vědců – válečných zločinců, a přestěhovaly je do USA. 
 
7.září 1836   Ferdinand V. je korunován českým králem. Známý je i jako Dobrotivý, což svědčí o 
jeho oblíbenosti. Byl také posledním císařem, který se nechal korunovat jako český král. Byl však 
dobrotivým vládcem? Fakticky za něj vládl kancléř Metternich, ministr hrabě Franz Anton Kolowrat 
a arcivévoda Ludvik. Ferdinand budil posměch svým zjevem, trpěl epilepsií, ale nebyl slabomy-
slný. Hovořil pěti jazyky, měl širokou škálu zájmů. Vládl třináct let, pak abdikoval. Když totiž na-
staly v roce 1848 revoluční bouře, vrcholilo společenské i sociální napětí, sám uznal, že císařství 
potřebuje silnou ruku a zřekl se císařského i královského postavení ve prospěch synovce, osm-
náctiletého Františka Josefa. Svůj poměrně dlouhý život pak dožil na Pražském hradě. Zemřel 
jako 82-letý. 
 
7.září 1841   Narodil se hudební skladatel Antonín Dvořák. Vystudoval pražskou varhanickou 
školu, pak působil jako violista v orchestru Prozatímního divadla. Jeho vzestup začal zkompono-
váním Moravských dvojzpěvů a Slovanských tanců. Byl oceněn čestným doktorátem v Cambridgi. 
Působil jako ředitel konzervatoře v New Yorku. Spojil českou muzikantskou tradici s jedinečnou 



invencí a bohatou hudební představivostí. Vynikl jako symfonik (Z Nového světa), autor instru-
mentálních koncertů (Americký kvartet, Dumky atd). Z oper vyniká pohádková Rusalka, idylický 
Jakobín, Čert a Káča, i Armida. 
 
8.září 1943   V berlínské věznici Plötzensee nacisté popravili komunistického novináře Julia 
Fučíka. Za svou odbojovou činnost byl rok předtím zatčen v Praze. Kolem jeho zatčení i dalšího 
osudu panuje mnoho nejasností. Pochybnosti provází i jeho knihu sestavenou z textů motáků - 
Reportáž psaná na oprátce. Nelze však zpochybnit, že za svoje přesvědčení a odboj položil život. 
 
8.září 1944   Byla zahájena karpatsko-dukelská operace, významná bitva na našem území, ke 
konci 2.světové války. 
 
8.září 1968   V Polsku na varšavském stadiónu před zraky tisíců lidí se zapálil Ryszard Siwiec 
(59) na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vzplanul s výkřikem Pro-
testuji !! Po čtyřech dnech v nemocnici zemřel. 
 
9.září 1340   Český král Jan Lucemburský ve svých 40-ti letech oslepl. Proto se rozhodl sepsat 
závěť. Datovaná je právě tímto dnem. Podle ní jeho nejstarší syn, budoucí císař Karel IV, zdědí 
Čechy a k nim připojené země; vládou nad Lucemburskem pověřuje syna z druhého manželství 
Václava. Jan zemřel, jak jsme uvedli v srpnovém buletinu, roku 1346 v bitvě u Kresčaku. 
 
9.září 1437   Pod pražským vrchem Vítkov na čerstvě postavené šibenici z trámů, určených na 
krovy Týnského chrámu, byl oběšen husitský hejtman Jan Roháč z Dubé. Tak to pro výstrahu roz-
kázal král Zikmund. 
 
10.září 1799   V Praze byla založena Akademie výtvarných umění. 
 
10.září 1898   Alžběta Bavorská, manželka císaře Františka Josefa, se toho dne prochází po že-
nevském nábřeží, když najednou do ní prudce vrazí muž. Sisi, což byla přezdívka císařovny, se 
pomalu zvedá ze země a jde dál, ale po několika minutách, již na lodi, upadne do mdlob a umírá. 
Muž, italský anarchista Luigi Lucheni, ji smrtelně bodnul pilníkem přímo do srdce. 
 
11.září 1951   Originální plán útěku za hranice vymyslel strojvedoucí rychlíku Jaroslav Konvalinka. 
Rychlík jedoucí do západního Německa projel bez zastavení nádražím v Aši a zastavil až 300 me-
trů za hranicemi. Tak se pacienti z Františkových Lázní, gymnazisté z Chebu a několik dalších 
cestujících ocitlo na Západě. Nečekanou příležitost k emigraci využilo 77 z nich. 
 
12.září 1938   Sudetoněmecká strana (SdP) zorganizovala tento den v pohraničí puč proti míst-
ním Čechům, Židům a antifašistům. I když bylo povstání s pomocí armády potlačeno, ve vlnách se 
opakovalo až do odstoupení pohraničí podle Mnichovské dohody (30.9.1938). Provokace henlei-
novců začaly po misi lorda Runcimana v Praze (od 3.8.1938), který měl být nestranným pozorova-
telem a zprostředkovatelem, svým postojem však spíše podpořil sudetské Němce. Dne 16.9. čs. 
vláda Sudetoněmeckou henleinovskou stranu zakázala. Přední funkcionáři strany prchali do Ně-
mecka. 
 
14.září 1886   Narodil se politik a diplomat Jan Masaryk, syn prezidenta T.G.Masaryka. Po vystu-
dování byl postupně chargé d´affaires v USA, vyslancem ve Velké Británii, ministrem zahraničních 
věcí čs.exilové vlády v Londýně a vlád osvobozeného Československa. V únoru 1948 nepodal de-
misi a 10.března téhož roku za nevyjasněných okolností zemřel. 
 
14.září 1937   „Otec skonal ve 3 hodiny 29 minut ; otec nezhasl, ale dohořel“, tak oznámil Jan, 
syn prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, skon svého otce novinářům. Spisovatel Karel 
Čapek napsal: “Zemřel stařec v plnosti života, muž v plnosti cti a vladař v plnosti lásky. Taková 
smrt není než naplněním.“ Zemřel na zámku v Lánech, pochován je na lánském hřbitově. 
 



15.září 921   Na Tetíně byla zavražděna kněžna Ludmila, první česká světice, babička sv. Vác-
lava. Zavraždit ji nechala snacha kněžna Drahomíra, matka Václava i Boleslava. Důvodem byly 
mocenské hry i „nežádoucí vliv“ (křesťanská výchova) Ludmily na oba bratry. 
 
15.září 1859   Zemřel Václav Kliment Klicpera. (Narodil se roku 1792 v Chlumci nad Cidlinou.) 
Tohoto českého vlastence známe jako autora dodnes hraných divadelních her (Hadrián z Římsů, 
Divotvorný klobouk, Veselohra na mostě, Blaník a další), méně už jako pedagoga, který si právem 
získal úctu a lásku studentů. Jeho žáky byli například Tyl, Škroup, Erben, Neruda, Hálek. 
Původně vyučený řezník si u otce vyprosil studium na gymnáziu v Praze. Potom po třech letech 
na filosofické fakultě se nechal zlákal bratrem Františkem na medicínu. I když mu studium šlo, tak 
nesnášel pitvy a proto se vrátil k filosofii. Roku 1819 ukončil studia a složil potřebné zkoušky na 
post gymnaziálního profesora a začal učit na gymnáziu v Hradci Králové. 
Po 27 letech v Hradci, když se v Praze uvolnilo místo na akademickém gymnáziu, se přestěhoval 
roku 1846 do Prahy, a to s pěti dětmi z prvního manželství – manželka mu zemřela v roce 1837, a 
s dvěma dětmi z manželství druhého – rok po ovdovění se totiž oženil znovu. Ze všech jeho dětí 
jen syn Ivan se dožil dospělosti. 
Klicpera měl od malička rád českou literaturu a divadlo. Již v rodném Chlumci hrál s místními 
ochotníky divadlo, v Hradci i v Praze v tom pokračoval. Byl velmi pracovitý, už i proto, že musel 
živit početnou rodinu. O jeho pedagogických schopnostech hovoří za všechno vyjádření jeho žáka 
básníka Vítězslava Hálka: „Byl jsem tak šťastný, že Klicpera byl mým učitelem. Znám již dospělé 
lidi kteří se tím chlubí, že Klicpera byl jejich učitelem. A věru, kdo Klicperu poznal co učitele, musil 
si ho zamilovat horoucně. My jsme ho nazývali svým otcem.“ Dojemné vzpomínky na Klicperu na-
psal i Jan Neruda. 
Klicperovy hry byly pro český národ nesmírně důležité, hlavně svým vlasteneckým obsahem. Jeho 
osvětová a výchovná práce na obrozeneckém poli byla neméně významná. Jako ředitel gymnázia 
musel Klicpera čelit vyšetřování kvůli časopisu, který vydávali studenti gymnázia. Některé básně a 
články psané jen v češtině navíc byly pro c.k.místodržitelství nepřijatelné pro politické narážky 
(například tyrani budou smeteni atd). Klicpera studenty obhájil, ale časopis byl zakázán, podle na-
řízení převládla ve výuce němčina, a on sám si musel podat žádost o penzionování. 
Zemřel na zápal plic, pohřeb měl údajně královský; pochován je na Olšanských hřbitovech. 
 
15.září 1907   V Praze byl otevřen první biograf. Toto Divadlo živých fotografií, jak jej nazval jeho 
majitel a propagátor Viktor Ponrepo, se konečně usadilo v Praze v domě U Modré štiky jako první 
český stálý biograf. Jméno Ponrepo bylo v Čechách i na Moravě známé, protože on po mnoho let 
cestoval jak se svým kouzelnickým představením, tak potom i s kočovným kinematografem. 
 
15.září 1938   V Berchtesgadenu se sešel Hitler s britským premiérem Chamberlainem. Ten zde 
dal souhlas s Hitlerovým plánem na odstoupení části čs.území Německu. 
 
15.září 1938   Britská a francouzská vláda oficiálně navrhly čs.vládě, aby odstoupila pohraniční 
oblasti s více než 50% německého obyvatelstva Německu. 
 
16.září 1817   Ve věži kostela sv.Jana Křtitele ve Dvoře Králové našel spisovatel a jazykovědec 
Václav Hanka 24-stránkový zažloutlý rukopis, údajně ze 13.století. Královédvorský rukopis je plný 
síly a statečnosti Čechů a právě to v době národního obrození Češi potřebují. Názory, že jde o 
podvrh, což prosazoval především profesor Tomáš Masaryk, rozpoutaly velké polemiky a nakonec 
převládly. Určitou úlohu však tehdy rukopis přece jen měl. Koneckonců i dnes se najdou jeho ob-
hájci. 
 
16.září 1933   Emil František Burian založil v Praze avantgardní Divadlo D 34. Všestranný umě-
lec, jakým Burian určitě byl, uváděl hlavně v době okupace s úspěchem především české hry (ob-
rovský úspěch například měla v roce 1940 Nezvalova Manon Lescaut). 
 
18.září 1916   Přehrada Desná v Jizerských horách necelý rok po dokončení nevydržela nápor 
vody. Dva lesní dělníci sice uviděli v hrázi stékal pramínek vody, už ale bylo pozdě. Za hodinu 



hráz povolila a valící se voda si vyžádala životy 65 lidí v domech pod přehradou. Další obyvatelé 
ze 104 zničených domů ve vesnici Desná se v této těžké válečné době ocitli bez přístřeší. 
 
19.září 1837   Jan Evangelista Purkyně jako první vědec přichází s převratnou teorií o stavbě těl 
živočichů. V přednášce na půdě Karolína tento český biolog pronáší větu: „Dochází ke shodě ži-
vočišných zrnéček s rostlinnými buňkami.“ Jak jednoduché, viďte! 
 
20.září 1785   Na přání římskoněmeckého císaře Josefa II vydává papež Pius VI. bulu o zřízení 
českobudějovické diecéze. Katedrálou se stává kostel sv.Mikuláše. 
 
20.září 1938   Čs.vláda odmítla požadavek anglo-francouzské nóty (viz 15.9.t.r.). 
 
21.září 1109   Přemyslovský kníže Svatopluk Olomoucký nechá vybít Vršovce, aby se zmocnil je-
jich držav. Rok nato je ale sám přepaden a zabit; údajně šlo o mstu za Vršovce. 
Ve středověku je vyvraždění konkurenčního rodu jednou z cest, jak se udržet u moci. 
 
21.září 1938   Prezident Edvard Beneš a předseda vlády Milan Hodža souhlasili s ultimativní žá-
dostí britského a francouzského velvyslance, aby čs.vláda odstoupila část území Německu. 
V Praze byl ustaven Výbor na obranu republiky. V Ženevě vystupuje na obranu Československa 
M.M.Litvinov, sovětský lidový komisař (tj.ministr) pro zahraniční věci. 
 
22.září 1938   Na protest proti souhlasu prezidenta Beneše a předsedy vlády Hodži ze dne 21.9. 
byla vyhlášena generální stávka, která smetla Hodžovu vládu. Byla jmenována nová vláda gene-
rála Syrového. 
 
23.září 1938   Po jednání Hitlera s Chamberlainem v Bad Godesbergu vyhlásila ČSR mobilizaci a 
odmítla godesberské (další Hitlerovy) požadavky. 
 
23.září 1253   Zemřel český král Václav I (nar.1205), zvaný Jednooký (o oko přišel při lovu). Již 
jako dvouletý byl zasnouben s Kunhutou Štaufskou (1200), kterou si i později vzal. Václav nava-
zoval na plány svého otce Přemysla Otakara I. Dokončil projekt vzniku 13-ti královských měst 
v Čechách a na Moravě (ke dvěma založeným otcem založil ještě Hradec Králové, Litoměřice, 
Stříbro, Loket, Žatec, Bruntál, Uničov, Opava, Olomouc, Brno, Znojmo), začal se stavbou hradeb 
kolem Starého Města pražského, podstatně rozšířil těžbu stříbra a pokračoval v tzv. kolonizaci: 
Zval do země cizince, hlavně Němce, kteří v pustých pohraničních oblastech obdělávali půdu, za-
kládali vesnice a města, šířili řemesla a obchod. To přinášelo v té době českému státu prospěch. 
Václav nemohl vědět, že do budoucnosti – i když vzdálené – to zakládá značné problémy. Václav 
se nedožil ani padesátin, zemřel na svém dvoře v Počáplích (Králův Dvůr). 
 
23.září 1871   V Opočně se narodil František Kupka, světoznámý český malíř. Dětství strávil 
v sousední Dobrušce. Od malička rád kreslil a po ukončení městské školy toužil po studiu malby. 
Jeho otec však usoudil, že „řemeslo má zlaté dno“, a Francek (jak mu říkali) se stal sedlářem. Měl 
ale štěstí, jeho mistr Josef Šiška si všiml jeho talentu (nechal mu namalovat firemní štít, obrázky 
svatých...). Nic víc se nedělo až do doby, kdy se v Dobrušce konala krajinská hospodářská vý-
stava. Při její přípravě František výtvarně pomáhal a odměnou mu bylo uznání starosty Dobrušky 
Josefa Archleba a malíře Aloise Beera. Ti přesvědčili Františkova otce. Starosta přispěl i finančně 
a tak začal František studovat v Praze. Přivydělával si kondicemi, ale i jako médium při spiritistic-
kých seancích. 
Po Praze následovala Vídeň a pak Francie, Paříž. V Paříži se stal nejen oblíbeným, ale i slavným 
– Francois Kupka. Nepřestal však být Čechem. Za 1.světové války podporoval čs.legie ve Francii, 
za 2.světové války se musel skrývat před Němci v rodišti své francouzské manželky Eugenie. 
Dobrušku navštívil až po válce. Tento průkopník abstraktního umění zemřel v roce 1957 ve Fran-
cii. Pro zajímavost: letos byl jeho obraz Tryskání v londýnské aukční síni Sotheby´s vydražen v 
přepočtu za 230 milionů českých korun. 
 



23.září 1945   Zvláštní jednotka čs.armády deportuje do Prahy hvězdu stříbrného plátna Lídu 
Baarovou. Ta po skončení války uprchla do Mnichova. V Praze byla obviněna z udavačství a spo-
lupráce s gestapem. Po 16 měsících věznění byla obžaloby zproštěna. Po únorovém převratu 
1948 z ČSR znovu prchá. 
 
24.září 1583   Zchudlému šlechtici Vilému z Valdštejna se rozrostla rodina o syna Albrechta. Po 
ukončení domácí výchovy Albrecht studoval v Altdorfu u Norimberka a už tehdy se projevoval jako 
rebel a tyran; kvůli tomu byl i několik dní ve vězení. V roce 1606 přestoupil od Jednoty bratrské ke 
katolicismu. Zúčastnil se bojů s Turky, stal se plukovníkem moravských stavů. Po bitvě na Bílé 
hoře se stal nejmocnějším šlechticem v Čechách, získal panství rodu Smiřických. V průběhu 30-ti 
leté války převzal vrchní velení císařských vojsk, s nimiž docílil, již jako generalissimus, mnoho 
úspěchů. V roce 1630 byl nakrátko odvolán, ale již za rok byl znovu ustanoven do čela habsbur-
ské armády. Protože však udržoval kontakty s českými nekatolickými emigranty a Švédy (kteří 
podporovali jeho vladařské ambice), byl 25.2.1634 na příkaz císaře Ferdinanda II. v Chebu za-
vražděn. 
 
24-26.září 1483   Pražští konšelé připravují násilné vyhnání kališníků. Stoupenci podobojí se to 
dozvědí a zaútočí na Staroměstskou radnici. Dojde k druhé pražské defenestraci, při níž lid zbije a 
vyhodí neoblíbené radní včetně purkmistra z oken. Vzbouřenci tak ovládnou radnici, a nejen to. 
Další dny vytáhnou na Vyšehrad a Pražský hrad, aby si zajistili, že na ně tamější posádky neza-
útočí. Stejného dne začnou popravovat přeživší protikališnické konšely. 
 
25.září 1938   Československá vláda po obdržení tzv. Godesberského memoranda (viz 
23.9.1938) prostřednictvím svého vyslance v Londýně ho odmítá. Zatímco britský premiér Cham-
berlain trvá na splnění memoranda, francouzský premiér Daladier váhá a dokonce slibuje Česko-
slovensku pomoc v případě, že na něj Německo zaútočí. Nakonec i francouzského premiéra Hitler 
s Chamberlainem „zlomili“, jak je zřejmé z Mnichovské dohody. 
 
26.září 1212   Český král Přemysl Otakar I. získal od římského krále Fridricha II.Štaufského Zla-
tou bulu sicilskou. Ta potvrzuje územní rozsah českého státu, účast Přemyslovců na říšské poli-
tice a dědičný titul českého krále. Fridrich tak odměnil Přemysla za jeho podporu v boji o získání 
římské koruny. Méně se hovoří o jednom článku buly, kde se uvádí: „Českého krále nebude dosa-
zovat římský král, ale zvolí si ho čeští šlechtici.“ Lstivý Přemysl po všech ceremoniích Zlatou bulu 
skryl v královském archívu, a bula téměř sto let nespatřila světlo světa, neboť přílišná moc šlechty 
už nebyla v jeho zájmu. 
 
26.září 1650   Na Staroměstském náměstí v Praze byl vztyčen Mariánský sloup. 
 
27.září 1271   Narodil se Václav II, syn Přemysla Otakara II. a jeho druhé ženy Kunhuty. Ve 
Zbraslavské kronice se píše: „Protože se narodil v předvečer svátku sv.Václava mučedníka, dostal 
vlastní jméno Václav, neboť staří Čechové měli ve zvyku dávat svým dětem jména svatých, na 
svátek kterých se narodily.“ Měl sice nárok na český trůn, ale v době, kdy jeho otec padl na Mo-
ravském poli, mu bylo teprve sedm let. Poručníkem se mu stal bratranec Ota Braniborský, který 
ho násilně držel nejprve na Bezděze, potom v Německu. Více jsme se o Václavu II. zmínili v sou-
vislosti s jeho úmrtím (21.6.1305) a se Závišem z Falkenštejna (24.8.1290). 
 
28.září 935   Byl zavražděn kníže Václav. Stalo se tak před kostelem Sv.Kosmy a Damiána ve 
Staré Boleslavi. 
Vztahy mezi Václavem a jeho bratrem Boleslavem nebyly dobré. Boleslav dlouhodobě kritizoval 
Václava za přílišnou úslužnost vůči Sasku, jemuž vládl nový římský král Jindřich I.Ptáčník. Rovněž 
mu vyčítal jeho přehnanou pobožnost, prý dával přednost modlení před vládou. Boleslav byl také 
křesťan, ale mnohem vlažnější. A v politice se přikláněl k Bavorům. 
Toho dne zkřížil Boleslav Václavovi cestu do kostela a strhla se hádka, která přerostla v bitku. Do 
pútky se vložili i Boleslavovi družiníci a knížete Václava probodali meči. Zda šlo o spontánní bratr-



skou při nebo o lstivé spiknutí, se asi nikdy nedozvíme. Václav byl pokládán za dobrého mírumi-
lovného panovníka, a proto se stal patronem České země. Novým (a úspěšným) panovníkem se 
stal Boleslav, toho jména prvý. 
 
28.září 995   Roztržka Přemyslovců se Slavníkovci za vlády knížete Boleslava II. skončila vyvraž-
děním Slavníkovců v Libici nad Cidlinou. Pozice Přemyslovců se tím sice posílila, ale ne na 
dlouho. Tři synové Boleslava II – Boleslav, Jaromír a Ondřej svými nebratrskými vztahy přinesli 
českému knížectví zlé časy. 
 
28.září 1906   Prvními dostihy bylo otevřeno závodiště ve Velké Chuchli, a je bez přerušení použí-
váno dodnes. 
 
28.září 1929   Den slavnostního ukončení stavby katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha, 
k tehdy předpokládanému tisícímu výročí zavraždění sv.Václava. Stavba se trochu protáhla. Zá-
kladní kámen položil Jan Lucemburský v roce 1344. K dobru dlouhé výstavby je třeba dodat, že 
katedrála je teď o to pozoruhodnější, že se v ní odrážejí různé slohy, které v průběhu staletí do 
architektury zasáhly. 
 
28.září 1930   Poprvé se jel automobilový závod Grand Prix Československa na Masarykově ok-
ruhu v Brně. 
 
28.září 1931   Byla otevřena pražská zoologická zahrada. Jejím prvním ředitelem (i autorem celé 
její koncepce) byl profesor Jiří Janda, ornitolog, který se myšlenkou realizace ZOO zabýval téměř 
celý život. Výstavbu protáhlo hledání vhodných pozemků i 1.světová válka. 
 
28.září 1941   Na post zastupujícího říšského protektora nastupuje po odvolaném Konstantinu 
von Neurathovi Reinhard Heydrich. Rozpoutává nacistický teror zvaný první heydrichiáda. Mezi 
prvními zatčenými a posléze odsouzenými k smrti byl i předseda protektorátní vlády generál Alois 
Eliáš. 
 
29.září 1938   V Mnichově podepisují Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier dohodu o odstou-
pení čs.pohraničí Německu. 
 
30.září 1938   Československá vláda a prezident republiky E.Beneš přijali mnichovský diktát. i 
přes protesty skupiny poslanců z Výboru na obranu republiky. 
Představitelé vlád Velké Británie a Francie se domnívali, že tímto aktem odvrátí válku. Postup brit-
ské vlády ostře kritizoval Winston Churchill i mnoho dalších jednotlivců, z nichž někteří rezignovali 
na své funkce. K těm patřil například první lord admirality Duff Cooper nebo z francouzské strany 
náčelník francouzské vojenské mise v ČSR generál Louis Faucher. 
Československo v důsledku „Mnichova“ přišlo o 41 098 kilometrů čtverečních, tedy o třetinu teh-
dejší rozlohy. Zároveň o 80 % energetických zásob, 50 % lehkého a 25 % těžkého průmyslu a o 
nejdůležitější části vojenského obranného systému krajiny. 
 
 
Nyní něco zajímavého k přečtení: 

Vladimír Hulpach – Pověsti z Čech, Moravy a Slezska (vydavatelství Pikola) 
Nejzajímavější pověsti ze všech koutů naší země, a to z časů bájných, doby střední i nové. 

Jaromír Jindra – Válka královen (nakladatelství Brána) 
Román nás zavede do doby bojů mezi královnami Eliškou Přemyslovnou a Eliškou Rejčkou. 

Zdeněk Svěrák – Povídky jedna báseň (vydavatelství Cosmopolis) 
Humorné povídky ze života, nebo vymyšlené, na všech se ale pobavíte. 
 
 



Co možná nevíte !! 
Co je bajka nebo anekdota určitě víte. Můžeme si to ale připomenout. Bajka je krátké veršované 
nebo prozaické vyprávění alegorického charakteru, mířící k mravnímu ponaučení – pointě. 
Anekdota je rovněž krátký příběh s humorným ponaučením – pointou. 
Mistry bajky, které určitě znáte, byli řecký Aisopos-Ezop, a ruský I.A.Krylov. První psal v 6.století 
před naším letopočtem, druhý v 18.století našeho letopočtu. Byli i další, méně známí, například La 
Fontaine, Lessing. 
Byl zde ovšem jeden, který nepsal, ale vyprávěl. Žil mezi nimi jak časově, tak geograficky On vy-
mýšlel, jiní to sepsali. Byl to Nasredin. Mnoho oněm nevíme. Narodil se v turecké Anatolii, údajně 
byl daňovým úředníkem, a to v těžkých dobách, které lidé v islámské oblasti Blízkého východu 
prožívali. 
Nejlepší obranou bylo spojení dvou protikladných vlastností – moudrosti a hlouposti – které jsou 
v Orientě tradiční. (A nejen tam. Nepřipomíná vám to švejkovinu?) Nejlepší pro zábavu i poučení 
budou aspoň dvě krátké ukázky: 
Jedné měsíční noci vydal se hodža k studni nabrat vodu a uviděl ve studni měsíc. Přivázal na pro-
vaz hák a spustil ho do studny, aby měsíc vytáhl. Když zatáhl, volný hák se nezachytil a hodža 
spadl na záda. Hned komentoval: Natloukl jsem se pořádně, ale měsíc je už, chválabohu, na 
svém místě. 
Hodža zpíval ezán. Vždy, když zazpíval, odběhl o kus dál. Zeptali se ho, proč to dělá. Odpověděl 
jim: Chci vědět, jak daleko je slyšet můj hlas. 
Pozn. Hodža (z perštiny) – učitel (i muslimský duchovní) 

ezán (arabsky) – vyzvání muslimů k modlitbě, zpívá se 5x denně 
V češtině (i slovenštině) vyšla kniha Příběhy Hodži Nasredina 
 
jn 
 
Přejeme všem hezké podzimní dny prožité ve zdraví a těšíme se na shledanou na našich 
kulturních programech. 
 
 

       výbor Českého spolku Bratislava 
Bratislava 1.září 2021 

 
 
 
 
 
 
Upozornění! 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek a sobotu 8. a 9. října 2021. 
Za chybu uvedenou v Informačním zpravodaji č.1 /2021 se omlouváme. 
 


