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Není Baštýř jako Baštýř

JUDr. Eduard Jan Baštýř se narodil 16. října 1861 v jihočeském městečku Netolice v čp. 42, a to
v krejčovské rodině Vavřince a Anny Baštýřových. Otcův rod pocházel z chalup v obci Klec  nedaleko
Lomnice nad Lužnicí. Maminka Anna, netolická rodačka z domu čp. 113, nosívala dívčí příjmení
Wienerová. Druhá polovina jejích předků byla z Třešňového Újezdce a Vadkova u Lhenic.

Základní vzdělání Eduard získal v rodišti. Ve výuce pokračoval od r. 1871 na Jirsíkově gymnáziu
v Českých Budějovicích. Po maturitě (1879) vystudoval v Praze práva a v metropoli Čech se také usadil.
Jako advokát, etablovaný ve středních podnikatelských kruzích,  vstoupil do staročeské strany. Počátkem
roku 1900 se stal šéfredaktorem deníku Hlas národa, r. 1905 pak majitelem listu a vydavatelem Pražského
illustrovaného kurýra. Tato oblíbená levná tiskovina s vyváženým poměrem mezi texty, klasickou ilustrací
a reportážní fotografií, byla na přelomu 19. a 20. století jedním z nejčtenějších deníků, výší nákladu druhá
po Národní politice. Dnes se řadí do škatulky tzv. českého senzačního tisku. Jako prvnímu a do r. 1918
jedinému českému obrázkovému deníku se Pražskému illustrovanému kurýru v současnosti dostává
zasloužené pozornosti v rámci významného projektu "Paměť města". Oba Baštýřovy listy - Hlas národa
i Pražský illustrovaný kurýr - po převratu r. 1918 zanikly. V pražském zastupitelstvu Dr. Baštýř v letech
1898-1918 reprezentoval Národní stranu (staročechů), po vzniku ČSR vstoupil do Národně demokratické
strany a nadále působil v advokacii (kancelář ve Štěpánské ulici č. 26).

JUDr.  Eduard Jan Baštýř zemřel 2. května 1937 v Praze. Pohřben je na Olšanech, hřbitov VII. odd. 23.
Do prvorepublikových reprezentačních encyklopedií se jeho životopis neprosadil, krom dvouřádkové
zmínky v Dodatcích k Ottovu slovníku naučnému nové doby (1930).

Lepší to není ani dnes. Zkreslené rodopisné údaje o něm uvádí např. Biografický slovník českých zemí
(2005), kde je popsán jako syn významného židovského lékaře - stomatologa doc. Mosese Baštýře (1835-
1894). Nepřesně je tu zmíněno i datum Eduardova narození - 6. 10. 1861. Podle zápisu v netolické římsko-
katolické matrice narozených však přišel na svět až o deset dní později, tedy 16. října toho roku.

Na závěr proto patří tabulka s podrobnými údaji a přesnými daty k původu JUDr. Eduarda  Jana Baštýře.

Literatura
Vodička, Karel: Seznam abiturientů a jejich spolužáků podle ročníku maturitní zloušky. In: Šedesát let Jirsíkova
gymnasia v Č. Budějovicích, 1868 - 1928. České Budějovice 1928, s. 186.
Ottův slovník naučný nové doby / Dodatky. Díl 1, sv. 1, A-Bo. Red. B. Němec. Praha 1930, s. 479.
Biografický slovník českých zemí, sešit 3, Bas-Bend. Praha 2005, s. 271.
Machek, Jakub: Zprostředkovaná paměť města. Pražský ilustrovaný kurýr  (1893-1918). Ref. z konference 6.-7. 11.
2008. Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác Brno. Kolektivní monografie, 2009.
Machek, Jakub: Pražský illustrovaný kurýr. Masový tisk jako obraz světa obyčejných lidí.. Časopis Iluminace.
Roč. 21, 2009, č. 1, s. 149-153. Dostupné na http://www.iluminace.cz/JOOMLA/images/stories/projekty/machek_projekt.pdf.

Původ Eduarda J. Baštýře

Vavřinec Baštýř, chalupník
Klec čp. 5, syn Víta Baštýře, tamtéž 11 dětí (6 synů, 5 dcer)
a Marie roz. Brabcové, Klec čp. 12 nar. v letech 1799 -1824
oo  10. 6. 1798 Lomnice n. Luž. 
Lidmila Železná Vavřinec Baštýř Eduard Jan Baštýř
dcera Jiřího Železného, Klec čp. 14 nejmladší syn * 16. 10. 1861
a Kateřiny r. Freilichové, Klec čp.2 *13. 7. 1826 Klec čp. 14 Netolice čp. 42
(všichni poddaní panství Třeboň) oděvník a domkář právník, politik, vydavatel

Netolice čp. 42 "Pražského illustrovaného
Martin Wiener, domkář, Netolice čp. 42 kurýra"  v letech 1905 - 1918
syn Josefa Wienera, tamtéž oo 17. 8. 1858 Netolice † 2. 5. 1937 Praha
a Terezie roz. Urbanové ze Zbytin
oo Anna Wienerová
Kateřina Frišová, dcera Jana Friše *29. 6. 1826
z Třeš. Újezdce a Rozálie roz. Jounové Netolice čp. 113
z Vadkova u Lhenic, panství Netolice


