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LXXIV. - Reflexní terapie je vhodná i pro laiky

obce lounského okresu - znovu po �esti letech

Obrázky z obyèejného �ivota - 47.

Pøipravuje
Kvìta To�nerová

n O mu�ích, kteøí �li z èernochovské chalupy do svìta

151. RADÍÈEVES
n Trocha historie

Radíèeves (Radkova ves) se v písem-
ných pramenech objevuje poprvé v roce
1357. Tehdy byl faráøem v tamním
kostele sv. Václava Hendelín ze Støíb-
ra. Presbytáø s opìráky a èást obvodo-
vého zdiva lodi zøejmì je�tì Hendelína
pamatují, zbývající èást s vì�í byla
pøistavìna v baroku. Ve 14. století byla
obec rozdìlena na dvì èásti: jedna pa-
tøila pra�ské svatovítské kapitule, dru-
há rùzným pra�ským mì��anùm -
známi jsou v letech 1357 a� 1370 Mi-
kulá� Slánský a roku 1404 Mikulá�
Bervaldský. Po husitských válkách
patøila èást Radíèevse �atci (a� do roku
1849), jinou, vìt�í, vlastnil koncem 16.
století �atecký mì��an Petr z Micha-
lovic. Je�tì pøed tøicetiletou válkou byl
tento díl obce pøipojen k panství Mi-
líèeves (v 18. století zaèlenìného do
Krásného Dvora), kde zùstal rovnì�
do roku 1849. V roce 1654 tu hospoda-
øili tøi sedláci a dva chalupníci, dva
statky byly pusté. Z roku 1718 pochá-
zí první zpráva o zdej�í �kole. Velká
pohroma postihla Radíèeves roku 1866.
Ustupující pru�tí vojáci tam zavlekli
choleru, kterou se nakazilo 78 obyva-
tel; pøesný poèet obìtí není znám.
Roku 1894 byl zøízen nový høbitov
a o deset let pozdìji pøestavìna �kolní
budova. V roce 1889 byl zalo�en spo-
lek hasièù, roku 1911 spolek zemìdìl-
cù. Pochází odsud i jeden z dìkanù
právnické fakulty Karlovy university.
Jmenoval se Karel Wolfram, narodil se
roku 1777 ve statku èp. 17 a této
hodnosti dosáhl v roce 1830 (zemøel
1839). V èp. 6 se v polovinì minulého
století nalezl poklad: støíbrné bohoslu-
�ebné náèiní a zlaté mince. V roce 1890
�ilo v obci (jediné toho jména v Èe-
chách) ve tøiceti domech 294 obyvatel,
samí Nìmci. Èeská men�ina (v roce
1921 �ilo v obci 15 % Èechù) v roce

Zastavím se jen u Kalou�ù, kteøí
�ili v Èernochovì v tomto století.
Je�tì po první svìtové válce mìl
jejich domeèek do�kovou støechu.
Majitel hospodáøství ov�em koupil
i sousední chalupu. Tu nechal zboøit.

�Postaèí, kdy� ka�dý den vìnujeme
chvíli svým dlaním èi chodidlùm. Pro-
maèkáváme-li si dlaò a prsty ze v�ech
stran, toté� platí o chodidle, nachází-
me místa, kde poci�ujeme zmìnu.
Místo mù�e být u� na dotyk velmi
bolestivé, ozve se intenzivní bolest
jako kdy� pícháme jehlièkou, nebo
mù�eme poci�ovat bolest tupou. Vel-
mi bolestivé místo se hladí - a to velice
jemnì, jak je nám to pøíjemné, dokud
bolest nezmizí. Tupou bolest odstra-
níme tak, �e místo zmáèkneme a podr-
�íme nebo ho promaèkáváme prstem
- v obou pøípadech dokud bolest ne-
pøejde. Vùbec nezále�í, jaký orgán má
v tom kterém místì svoji dráhu. Dùle-
�ité je, �e se tímto prostým o�etøová-
ním v tìle nìco zmìní - a vy to ucítíte
tak, �e bolest v o�etøovaném místì na
dlani èi chodidle pominula.

Budeme-li si své chodidlo dennì
pozornì prohlí�et, zjistíme, �e se mìní
zabarvení kù�e, také se mohou objevit
zatvrdliny, napøíklad ztvrdlá praska-
jící pata, co� rovnì� indikuje zmìny
na pøíslu�ných orgánech, jejich� drá-

hy místem procházejí (napøíklad pata
- orgány pánve). Pokud chodidla o�et-
øujeme pravidelnì a správnì - nutno si
uvìdomit, �e jde o dlouhodobou zále-
�itost, a o své paty se aktivnì staráme
- je dobré místo masírovat mastí
s pøídavkem lanolinu. Za urèitou dobu
se projeví zlep�ení i vizuálnì a toté�
se dìje i uvnitø tìla na orgánech. Pùso-
bím-li na patu, pùsobím reflexnì ne-
pøímo i na orgán, se kterým pata sou-
visí. Zmìna k lep�ímu na orgánu pùsobí
i na vzhled paty, co� vidíme jako
zpìtnou vazbu. Problémy s patami
jsou èastìj�í u �en, co� mù�e souviset
s hormonálními zmìnami ve støedním
vìku. Oproti tomu velké zatvrdliny
v oblasti pod palcem znamenají potí-
�e s krèní páteøí. Ne v�echny zatvrd-
liny v�ak znamenají problémy v orgá-
nech. Leckdy staèí se zamyslet nad
obuví. Mìla by být pohodlná a zejmé-
na by nemìla maèkat prsty. Také
vysoký podpatek se postará o zkrá-
cení �lach pod koleny,� upozoròuje
Zdenìk Kotr�ál.

Pøipravuje Kvìta To�nerová

1926 otevøela vlastní �kolu a o osm let
pozdìji mateøskou �kolu a opatrovnu.
Nejvíce obyvatel mìla obec v roce 1910
- celkem 388. Dnes má Radíèeves 131
obyvatel, o 48 ménì ne� pøi posledním
sèítání. Radíèeves (Reitschowes) le�í
v nadmoøské vý�ce 277 metrù. Sou-
èástí lounského okresu se obec stala
v roce 1960, kdy do nìj byla vèlenìna
se zanikajícím okresem �atec. Tehdy
byl v obci místní národní výbor, který
spravoval i osadu Milèeves. Od roku
1981 je Radíèeves jednou z místních
èástí �atce.
n Jaká je souèasnost

Za �atcem smìrem na Podboøany
projí�díte jako první obcí Radíèeves.
A� na zchátralou budovou bývalé �ko-
ly (pozdìji obecního úøadu a místní
lidové knihovny) pùsobí obec úprav-
ným dojmem a dává tu�it, �e je i pomìr-
nì lidnatá. O to více vás pøekvapí, �e tu
marnì budete hledat jakýkoliv obchod.
Uzavøen byl i døíve pro dobrou kuchy-
ni vyhlá�ený motorest U chmelového
�toku. Také prodejna Hobby zahrada
se sazenicemi a stromky pøes zimu
odpoèívala. Pouze Pohostinství Jany
Novákové inzeruje na vývìsce pivo od
17 do 24 hodin kromì ètvrtka a nedìle,
kdy jsou zavírací dny. V Radíèevsi sídlí
ètyøi soukromí zemìdìlci: Syrovátka,
Barták, Musil a ��astný, který obhos-
podaøuje tøi sta hektarù pùdy a chová
ètyøicet krav. �Mléko dodáváme do
mlékárny do Teplic. Poslední tøi mìsí-
ce se platební kázeò hor�í i tam,� øíká
paní ��astná. Nìkterá pole má prona-
jata soukromník Barto�, který hospo-
daøí pøedev�ím v okolí Krásného Dvo-
ra. Radíèeves má i cukráøku Ivanu
Køí�ovou, která peèe na Vánoce a Ve-
likonoce. Novì bylo otevøeno Truhláø-
ství Chmelík. Vedle stavební firmy
Frondl je ve vsi té� firma Stavebniny
Hrubý H+H nabízející i souèásti pro
hromosvody. Zákazníci firmu chválí -
pan Hrubý má otevøeno prakticky non-

stop. Pøi silnici na Sýrovice natrefíte na
rozlehlý dvùr s auty - autoopravnu
podnikatele Hasila. Dále mají Radíèe-
ves�tí i pneuservis. Bývalá STS se
promìnila ve spoleènost Stamil, je�
obchoduje s náhradními díly, zámko-
vou dla�bou a naftou - èerpací stanici
najdete pøímo pøed podnikem u smrko-
vého parèíku, kde nìkolik vybledlých
osvìtových nástìnek varuje pøed AIDS
a svìdèí také o existenci místních mys-
livcù. Zabloudíte-li k místnímu koste-
lu, kam se podle tabulky chodit nemá,
najdete zazdìný vchod do kostela, zo-
havené andìly a v márni-
ci (èi kostnici?) rozbitou
podlahu, z pod ní� vy-
ènívají hromady lidských
kostí.

�Máme pocit, �e se
o nás Mìstský úøad �a-
tec vùbec nestará,� kriti-
zují obèané radnici. Pøe-
dev�ím je mrzí, �e mìsto
nechalo zchátrat kdysi
výstavní �kolu. �Býval
tam výbor, dvoutøídka,
uèitelský byt a je�tì
knihovna. Dneska je na
spadnutí,� rmoutí rodá-
ky. �Nejezdí sem ani po-
jízdná prodejna, pro
v�echno musíme do mìs-
ta. Je�tì�e fungují dobré
sousedské vztahy, �e si
vzájemnì pomáháme,�
øíká dal�í obyvatelka.
V panelových bytov-
kách nade vsí bydlí Èe�i,
kteøí se pøistìhovali z Ru-
munska z vesnièky Sva-
tá Helena. Jezdí za prací
do �atce. V Radíèevsi pijí
vodu �lutickou. Telefon-
ní automat stojí u firmy
Hobby zahrada. Dìti jez-
dí do �koly do �atce,
obèané také k lékaøi, na

nákupy a na úøady. Po�tu mají místní
obèané a� v Mìcholupech. Doprava do
�atce a Podboøan je ve v�ední dny
pomìrnì slu�ná.
n Stojí za vidìní

Zvenèí pozdnì gotický, zevnitø ba-
rokní kostel sv. Václava není státem
chránìnou kulturní památkou, pøesto
stojí za zmínku - je v nìm náhrobek u�
zmínìného rektora Wolframa. Roku
1718 byla u vchodu na høbitov posta-
vena barokní socha sv. Jana Nepomuc-
kého.

Pøí�tì: RADONICE

Dìti v�ak nìkdy nesmìly povídání
dospìlých poslouchat - to znamenalo
jít vèas do postele, co� jsme opravdu
nemìli v úmyslu. Jednoho veèera jsem
si lehl v kuchyni na kavalec, dìlal jsem,
�e spím, a pøitom nastra�il u�i. Sou-
sedka øíkala mé matce: �Vá� Seff ji�
chodí za dìvèaty?� Matka pøemý�lela
a øíkala: �Jsou ji� ve vìku, kdy rohy
odrá�í v�echno kolem sebe, musí se
nìjak vybouøit. No, vá� Rudi jistì
pøece také. Kdy� nejsi doma, tak má
jistì pré.� Nato øekla sousedka: �Ná�
Rudi chodí ka�dý veèer po veèeøi do
postele, on nijak nehøe�í a také potøe-
buje spát.� Kdy� jsem to sly�el, uvì-
domil jsem si, �e to tak docela nesou-
hlasí. Øekl jsem to bratrovi a ten svému
pøíteli - a oba si pak jednoho dne
pøipravili takovou malou léèku. Rudi
po veèerech opravdu nebýval v poste-
li, nýbr� chodil na námluvy. A tak
nyní oba pøemý�leli, jaký �elmovský
kousek by mohli zinscenovat, a� je
napadla my�lenka, kterou chtìli vyu-
�ít o Velikonocích. O sobotním veèeru
dávali bedlivý pozor. Rudi samozøej-
mì ne�el do postele, nýbr� se hodil do
gala, aby mìl u své sleèny �anci a ona
mu nedala ko�em. Kdy� byl hotový,
plazil se jako velikonoèní zajíc malým
okénkem. Nebyl sice velký, ale kdy�
prolezl ven, tak se musel zhluboka
nadechnout, pøejet si rukou svùj peè-
livý úèes a okouknout zevnìj�ek. Po-

n ��astná obec, stavìná v míru
Název vznikl díky ve støedovìku

obvyklému pojmenovávání bran podle
smìru cesty, která z brány vycházela
a míøila do nejbli��ího významného
sídelního centra. Aèkoli název ��atec-
ká brána� lze dolo�it ji� ve 14. století,
dne�ní torzo pùvodní stavby pochází
z období velké pøestavby mìstského
opevnìní v dobì ponìkud mlad�í. Pøes-

ný rok dokonèení stavby 1500 ostatnì
na sebe brána prozrazuje sama, jak se
mù�e ka�dý pøesvìdèit díky tøem do-
chovaným nápisùm v prùèelí. Jejich
jazykem je latina, kdysi bì�ný dorozu-
mívací prostøedek, dnes èasto tajemnì
pùsobící rekvizita. Zvídavému kolem-
jdoucímu sdìluje: �Pokud by Pán ne-
støe�il obec, nadarmo bdí ten, kdo by ji
chtìl støe�it�, �Prospìcháøství, tajná

nenávist a mladická nerozvá�nost pod-
vrátily øímskou øí�i� a ���astná obec,
která je stavìna v míru léta Pánì 1500�.
n Jen jedna ze tøí

Obvyklým dùvodem pro rozsáhlej�í
pøestavby opevnìní byly vedle váleè-
ných konfliktù pøedev�ím èasté po�á-
ry, co� lze pøedpokládat i v tomto
pøípadì. Dne�ní ��atecká brána� je jen
èástí pùvodního komplikovaného sys-
tému, jeho� podobu sice nelze pøesnì
rekonstruovat, ale na základì nepoèet-
ných dokladù a analogií s jinými mìsty
je mo�né hlavní rysy naèrtnout. Sou-
èasná kulisová brána je èelní stìnou
bývalého barbakánu, pøedsunuté ba�-
ty, která svou mohutnou hmotou ztì-
�ovala pøípadnému útoèníkovi postøe-
lování vlastní brány. Tento nákladný
prvek mìstského opevnìní se pøibli�-
nì ve stejné dobì jako v Lounech obje-
vuje v celé øadì bohat�ích mìst, napøí-
klad v sousedním �atci. Celý fortifikaèní
systém �atecké brány byl v dobì do-
konèení poèátkem 16. století pravdìpo-
dobnì trojdílný. Náv�tìvník mìsta
vstoupil po mostì pøes hluboký pøí-
kop do zmínìného barbakánu (dne�ní
��atecká brána�), poté pro�el vlastní
vì�ovitou branou a nakonec men�í bran-
kou, vedoucí ji� do vnitøního mìsta.
n Nejen ku obranì mìsta

Základní urèení brány jako chránì-
ného vstupu do opevnìného komplexu

pøiná�elo øadu dal�ích funkcí, z nich� je
velmi výrazná snaha o reprezentaci
a postupem doby i estetické pùsobení.
Prostøedkem byla bohatá výzdoba
bran, zejména kamenická a malíøská
díla, nejrùznìj�í nápisy a podobnì. Na
reprezentaci dbali i loun�tí mì��ané,
jak dokládají zprávy napøíklad o ka-
menném kalichu z prostøední èásti
komplexu �atecké brány èi dodnes
viditelné zbytky výzdoby prùèelí
bývalého barbakánu. Brána byla chá-
pána i jako místo po�ívající zvlá�tní
ochrany a ka�dé provinìní spáchané
v jejím prostoru bylo posuzováno pøís-
nìji ne� stejné zále�itosti jinde. I �a-
tecká brána byla svìdkem øady událos-
tí, které pro zúèastnìné konèily
i popravou nebo vysokou pokutou.
n A je�tì k úpravám

Zásadním zásahem do podoby kom-
plexu �atecké brány bylo zboøení vnitø-
ní prùjezdní vì�e kolem poloviny mi-
nulého století a nahrazení hrázdìného
polopatra první brány charakteristic-
kým cimbuøím v roce 1841, které tvo-
øilo pohledovou dominantu západní
strany mìsta a� do roku 1997. Stejnì
jako pøed nìkolika lety provedená
puristická úprava se i tato pøestavba
stala terèem kritiky, která ov�em ji�
mohla pouze glosovat vytvoøený stav.
Lze doufat, �e tato novì vytvoøená
lounská dominanta se bìhem doby �s�i-
je� s okolím a bude i nadále støe�it
�obec budovanou v míru�.

Jan Mare�

Vznikl obrovský dvùr, kde dominova-
ly stodoly a chlévy. Poèetná rodina (tøi
generace) se tísnila v nìkolika míst-
nùstkách. Babièka mìla pìt bratrù.
Franti�ek pokraèoval v hospodaøení.
Ostatní byli vysláni na studia. V�ichni
se v �ivotì dobøe uplatnili.

Strmá kariéra èekala Václava. Ten se
stal øeditelem významné poji��ovny
Praha, sídlící na Národní tøídì. Za jeho
vedení bylo 28. øíjna 1928 v ulici Na
Pøíkopech otevøeno nové sídlo poji�-
�ovny. Teta Zdenka je�tì loni vzpomí-
nala, jak tehdy na ceremoniál pøijel
i Tomá� Garyk Masaryk na bìlostném
koni. Její tatínek ho vítal... Dnes si tu
výraznou budovu vybavíme jako Dìt-
ský dùm, nedávno podivnì pøebudo-
vaný.

O osudech dal�ích strýcù pí�e mùj
otec v rodinné kronice: �Strýc Oldøich
vystudoval stavební prùmyslovku
a pracoval na panství kní�ete Schwar-

zenberga jako stavitel. Staral se o údr�-
bu jeho statkù. O�enil se s dcerou
øeditele panství Martou �ilhanovou na
Orlíku, kde potom bydleli. Rodièe jeho
man�elky byli �idovské národnosti.
Za války byla jeho tchýnì internována
v Terezínì. Pobyt v táboøe navzdory
stáøí pøe�ila. Strýc byl za války také
vìznìn.

Strýc Bohuslav vystudoval obchod-
ní �kolu. Stal se úøedníkem na panství
hrabìte Lobkovice v Køimicích. Poté
pùsobil jako øeditel zdej�ího pivovaru.
Pozdìji ho hrabì jmenoval správcem
celého panství. Josef Kalou� se stal
vrchním po�tmistrem v Krásném Dvo-
øe u Sedlèan. Na penzi se pøistìhoval
zpìt do svého rodi�tì.

Strýc Franti�ek byl i s rodinou svého
syna (ten byl uvìznìn) za kolektiviza-
ce vystìhován do Malých Losin na
Moravì. Pøi stìhování si smìli vzít jen
to nejnutnìj�í, co se dalo nalo�it na
malé nákladní auto. V�e ostatní museli
na místì nechat. To bylo místními
komunisty rozkradeno. Z Èernochova
byli té� vystìhováni Dandové, Novák,
Kolínkovi, Hanzl, Èech, �rámkovi...

V�ichni synové se na konci dvacá-

tom okénko pøivøel a �el pryè. Na ten
okam�ik bratr se svým pøítelem èeka-
li: silnì si pro �tìstí plivli do dlaní
a zaèali. Mùj bratr prolezl okénkem
do domu a polo�il starou deku pøes
postel. Jeho pøítel mu okénkem pro-
strèil døevìné poleno a poté dal�í.
Kdy� mìli polovinu haldy polen uvnitø,
vy�krábal se bratr okénkem ven. Zbyt-
kem haldy zastavìli celé okénko. Kdy�
pøi�el Rudi domù, tì�il se do postele,
nebo� byl notnì znaven. Av�ak kdy�
pøi�el k okénku, jen u�asnul. Z po-
sledních sil ho osvobodil od hromady
døeva a �krábal se do domeèku. Potom
v�ak následovala druhá rána. Pot se
mu øinul z èela, ne� v�echno døevo
pøendal. Poté koneènì padl do poste-
le, ani se neumyl, a spal a� do obìda.
Kdy� druhý den vstal, ptala se ho jeho
matka: �No Rudi, jak to vypadá�? Ty
jsi spal s nìjakou holkou? Je�tì ti to
vidím na ksichtì. No, podívej se,�
a podr�ela mu pøed oblièejem zrcadlo.
�Copak to tady má� za líbanec? To ti
ta potvora udìlala �minkama a nama-
lovanou hubou.� Rudi musel své ta-
jemství matce vypovìdìt. Na oko se
sice zlobila, ale uvnitø byla se svým
�zajícem� spokojena. Jak se øíká: �Ne
v�echny dìti musejí být vzorné�.

Karl Kauer
(s laskavým svolením vydavatele

mìsíèníku Heimatbrief Saazerland
pøelo�ila Lenka Hertlová)

�ákem Julia Patakyho je Zdenìk Kotr�ál z Holoubkova, který nav�tìvuje
univerzitu tøetím rokem. V reflexní terapii má úspìchy - zejména pøi
odstraòování blokù na páteøi. Je pøesvìdèený, �e reflexní terapií si mù�e
od rùzných bolestí odpomoci i naprostý laik.

Odkryté tajemství v Le�kách
Kdy� se v døívìj�ích dobách v zimních mìsících drávalo peøí, bývalo èasto
velmi veselo. �eny si vzájemnì vypomáhaly a tak to nebylo nikdy nudné.
Vyprávìly se rùzné vesnické povídky, které ke draní peøí prostì patøily.

n Jak chlapci chodívali na první námluvy

Nedávno jsme se v Praze rozlouèili se Zdenkou Kalou�ovou - Tomá�ko-
vou. Její odchod v po�ehnaném vìku byl pøíle�itostí k ohlédnutí za
èernochovským rodem, z nìho� pocházela moje babièka. K blízkým
pøíbuzným Kalou�ù patøil historik a politik Vlastimil Kybal, jeho�
ostatky byly nedávno ulo�eny na Vy�ehradì, a Marie Provazníková,
náèelnice Sokola, která se v emigraci do�ila sta let.

Václav Kalou�, vrchní øeditel Po-
ji��ovny Praha v roce 1928.
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tých let slo�ili a postavili svým rodi-
èùm pìkný �vejminek� na kraji èer-
nochovské návsi (po léta tu byla
mateøská �kola). O dìdeèkovi, otci
zmiòovaných synù, se z kroniky
dozvídáme: �Narodil se v roce 1853.
Za man�elku si vzal Marii Kybalo-
vou. Dìdeèek byl vá�eným obyvatel
obce. Byl v obecním zastupitelstvu
a dlouholetým starostou místní kam-
pelièky, kam chodil i jako výminkáø
úøadovat. Byl také zakládající èle-
nem Sokola ve vsi.� Zemøel v roce
1942 ve vìku 89 let.

Pøipravil Ivo Markvart

�atecká brána letos slaví 500 let
Lidská pamì� podporovaná mno�stvím pomùcek dochovala øadu dat,
která jsou pro ni nìjakým zpùsobem významná. Výroèí ov�em mívají i vìci
zdánlivì v�ední, kolem nich� je zvykem pøejít bez pov�imnutí. Jedním
z jubilantù je letos i dùle�itá souèást lounského mìstského opevnìní,
oznaèovaná ji� v krátké dobì po svém vzniku jako ��atecká� brána.

n �Pokud by Pán nestøe�il obec, darmo bdí ten, kdo by ji chtìl støe�it�

Zavzpomínejte: �atecká brána pøed rokem 1997.

n První léta století
Poèátkem století mìla lounská �i-

dovská nábo�enská obec vrchol svého
vývoje za sebou. Zatímco poèet oby-
vatel mìsta stoupal (roku 1900 èinil
10.212, v roce 1910 u� 11.484), poèet
èlenù nábo�enské obce izraelitské ne-
zadr�itelnì klesal. Z pùvodních 415
osob v roce 1900 se do zaèátku první
svìtové války sní�il na necelých 300
osob. Tento vývoj pokraèoval a byl
dán rostoucím odlivem mladé generace,
hledající vzdìlání a uplatnìní ve vìt-
�ích mìstech (druhá vlna vnitrozemské
migrace), zèásti v�ak také emigrací,
konverzemi, ztrátou zájmu o nábo�en-
ský �ivot a vymíráním zakladatelù.
Pøesto se zdá, �e v prvních dvou dese-
tiletích loun�tí vìøící �idé stále tvoøili
sevøené spoleèenství, pulzující své-
bytným �ivotem.

V roce 1902 probìhly dal�í øádné
volby pøedstavenstva �idovské obce.
Do èela byl postaven MUDr. Karel
Taussig, bývalý obecní lékaø v nedale-
kém Opoènì. V èervenci 1879 koupil
za 6.300 zlatých v lounské Pivovarské
ulici dùm èp. 42, patøící tehdy dìdicùm
krátce pøedtím zesnulého �lí�nického
�ida� Jakoba Pollaka (1797-1879),
a otevøel v okresním mìstì soukromou
ordinaci (1880).

Místopøedsedou pøedstavenstva
v letech 1902 a� 1905 byl Pavel Stein
(1855-1923), rodák z Telcù, majitel
mlýna v Bøeznì u Loun, obchodující
obilím, moukou a krmivy. Obchod
provozoval v domì èp. 48 na lounském
hlavním námìstí, u soukromnice Anny
Bockové, vdovy po mì��anu Josefu
Bockovi.

Pokladníkem se stal statkáø Julius
Glaser (1885-1939), majitel Èervené-
ho dvora èp. 294/295 na Pra�ském
pøedmìstí. Byl synem podnikavého
Josefa Glasera, který padesát let pøed-
tím pøi�el z Lene�ic, aby se záhy stal
známou osobností okresního mìsta
druhé poloviny 19. století. Pro �idov-
skou obec byl významným pøedstavi-
telem i proto, �e se darem pozemku
zaslou�il o vybudování �idovského
høbitova v roce 1875. Jeho syn Julius
byl neménì aktivní a zdá se, �e byl
respektován (pøedstaveným izraelitù
byl v letech 1899 a� 1902).

Také ostatní èlenové pøedstavenstva
patøili k výrazným osobnostem �idov-
ské komunity: Jindøich Fanta (1862-
1913) obchodník osivy, plodinami
a krmivy (Na Valích èp. 451), Bernard
Fischer, obchodník chmelem (Proko-
pova èp. 513), Leopold Freud (1850-
1912), Emanuel Getreuer (1828-1903),
obchodník textilem v bývalé lounské
�kole (Bene�e z Loun èp. 51), Bedøich
Novák (1855-1934), materialista
v Pra�ské èp. 81, a Alois Stern, ob-
chodník a výrobce lihovin na Komen-
ského námìstí èp. 284. Výuku nábo-
�enství zaji��oval dlouholetý kantor
Salomon Richtmann, péèe o synagogu
byla stále je�tì v rukou Marka Segera
(1838-1907), který s �enou Annou
provozoval vete�nictví v objektech
hostince U èerného orla (�i�kova èp.
192). Lokálním rabínem lounským byl
ji� dvacátým rokem Dr. David Blitz,
�ijící se svojí rodinou v domì Emanuela
Getreuera.

(pokraèování pøí�tì)
Antonín Hlu�tík
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Nový palác Poji��ovny Praha
v Praze, v ulici Na Pøíkopech 15.
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Bezhlavý andìl u radíèeveského kostela. Foto-
grafie byla poøízena pøed sedmi lety, kdy hlava
andìla je�tì le�ela u sochy. V souèasnosti zmi-
zela.
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Následující vyprávìní o lounské �idovské nábo�enské obci je volným
pokraèováním pøedchozího seriálu o �idovské komunitì v Lounech 19.
století. Ani tentokrát nepùjde o vyèerpávající výèet událostí nebo jejich
hluboký rozbor, jakkoli by si to téma zaslou�ilo. Lounská �idovská obec sice
patøila k tìm men�ím v Èechách, ale mìla tu zvlá�tnost, �e pùsobila na
významném národnostním rozhraní v ryze èeském prostøedí. Snad se brzy
najde historik, který stoletou existenci této komunity probádá a zhodnotí...

n Lounská �idovská obec na poèátku století
Zánik �idovské obce v Lounech - 1.


