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Hotel AXA v Praze a Běla Friedländerová.  Hotel byl projektován a postaven 
architektem a stavitelem Václavem Pilcem v letech 1930-32. V polyfunkční 
budově s požadavkem na sportovní charakter (25m plavecký bazén se skokan-
skou věží, velká a malá tělocvična) byly nejen prostory určené pro obchodní 
dům Jepa, ale i pro další restaurační i komerční využití. Pokoje byly vybaveny 
funkcionalistickým nábytkem v hotelovém stylu. 
 

Sportovní část projektu koncipovala manželka Václava Pilce, špičková 
sportovkyně a reprezentantka prvorepublikového Československa 
v plavání a skocích do vody prof. Běla Friedländerová (*1900 Praha, 
† 6. 7. 1965 Praha), která vedla tělovýchovné kursy, určené především 
ženám a dívkám.  
 

Matkou Běly Friedländerové byla paní Leontina Friedländerová, 
rozená Nesvadbová, později vdova po velkoobchodníkovi, předsedovi 
představenstva pivovaru v Nuslích (Akciový parostrojní pivovar 
a sladovna v Nuslích u Prahy). Od roku 1908 s dětmi Bělou (*1900), 
Jiřím (*1903) a Evou (1907) žila na Královských Vinohradech č. 393, 
od. r. 1914 pak v Podskalí, Plavecká ulice č. 1291. Běla Friedländero-
vá se stala středoškolskou profesorkou tělesné výchovy a autorkou 
několika tělocvičných publikací:   
 

-  Příručka denního tělocviku pro ženy. S ilustracemi E. Frinty,  
   2. vyd. nakl. Topič Praha 1932, 51 s., 122 il. 
-  Preventivní a léčebný tělocvik pro ženy. S Jiřím Traplem.  
   1. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1954,  244 s.,  
    třetí doplněné vydání pak rovněž v SZN Praha 1961, 254 s.  
-  Jak připravit ženu k porodu. S Miroslavem Chalupou.  
   1. vyd, SZN 1965, Edice Zdravotnické aktuality, 82 s. 
 
Foto:  Archiv Rodopisné revue. Zdroje: Konskripce (1850-1914) - pobytové 
přihlášky pražského policejního ředitelství na stránkách Národního archivu 
Praha a web http://www.axa-hotel.cz/historie-hotel-axa.htm  

(red.)  
 

 
Kdo byl Václav Kahovec? Válečný pilot ve Francii v letech 1917-1918.  Začátek 
1. světové války ho zastihl v Londýně, kde pracoval jako dílovedoucí oděvní firmy už 
od roku 1905. Dne 22. 8. 1914 se přihlásil jako dobrovolník do armády, takže 1. 10. 
téhož roku nastoupil službu u Cizinecké legie ve Francii. Po vyléčení frontového 
zranění ze 17. 8. 1917 pak jako příslušník legie od Verdunu nastoupil 4. 12. 1917 
v hodnosti desátníka do letecké školy v Dijonu a docvičoval se ještě na základnách 
v Pau a Istres. Tak se stal jedním z celkem devíti našich polních pilotů ve Velké válce. 
 

Po přidělení ke stíhací eskadrile 
SPA 75, jejímž znakem byl letící 
sokol, bojoval nad západní částí 
francouzské fronty až do uzavření 
příměří. Byl mnohokrát vyzname-
nán: rytíř Čestné legie, držitel 
francouzského válečného kříže, 
černohorské válečné medaile, 
Československého válečného kříže 
aj. Po válce velel ještě rok části 
detašmánu československých pilotů 
ve francouzském Avordu.  

 

Od roku1920 spolupracoval v Praze při budování čs. vojenského letectva. Roku 1928 dosáhl hodnosti majora, 1930 
podplukovníka. Od r. 1931 byl zástupcem velitele 3. leteckého pluku „Generála Štefánika“ v Piešťanech.  Zemřel 26. 
března 1933 ve věku 46 let v Trnavě (kýla a ochrnutí srdce). V jeho vojenských dokladech je zaznamenáno, že se 
narodil 30. července 1877 v jihočeských Viticích u Vodňan. 
 

- (Nšv) : Podplukovník-letec Václav Kahovec. K 1. výročí jeho smrti.  
  In: Jas, rodinný obrázkový týdeník, roč. 8, č. 12, s. 4, Praha 1934.  
- Urminský Ivan: Letci ve francouzské a italské armádě 1914-1918. In Historie a vojenství 6/ 1996, s. 42. 
- obrázek letounu SPAD S.VII na  http://fr.wikipedia.org/wiki/Escadrille_Spa_75 
                                                                                                                                                                                 (red.)  
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Perličky z českých matrik (5) V roce 2009 se objevily na internetu v rámci Rodopisné revue moje první kuriózní 
zápisy posbírané během mnoha předcházejících let intenzivního bádání v historii mých předků. Od té doby se objevilo 
i několik dalších.  

ooo 
Dobrovice 1 – N, O, Z – 1673 – 1724, fol. 580: 
1688, 26. Julii Magdalena pozustala wdowa po Nebosstikowy Adamowy Czydlinskym, která se dopustila s Bratrem 
Jiržikem Czydlinskym wlastnim tehož Nebosstika genz pak gegi hržich wyšssel nagewo potom když w manželstwo 
wstaupila s s Matiegem Rezkem chtiege ze sebe plod wyhnati až…Nabožne ženy Minařske proti tomu Mlynaře 
wyprawili tak gest Magdalena v šatlawie porodila gsauc y s nim wiezenim stižena syna Stiastneho tomuž kmotrowe 
byli Stiastny Hejtmanek Rychtařž zdegssi, Jiržik jedlička mladší, maria Špacžkowa primasowa dcera zdegší . 
Tuto událost zmiňuje A. Sládeček v knize Paměti města Dobrovice a jeho okolí na str. 227, kde píše o místním vězení: 
R. 1688 dne 26. července byla šatlava svědkem radostné události. Porodila tu Magdalena Cidlinská z Vinařic, jsouc 
vězením stížena, syna Šťastného, jemuž pak postavili se v kmotrovství Šťastný Hejtmánek, mladší rychtář, Jiřík 
Jedlička a Marie Špačková, dcera primasova. Šťastný Hejtmánek *~1655 byl naším předkem generace I. 

ooo 
Dobrovice 1 – N, O, Z – 1673 – 1724, fol. 606: 
1674, 3.Septembri  V stavu Sho manželství potvrzen byl Jan Sykora z Lytomyšle nejdežto s Annau s kterau předtim na 
11 leth nejsa oddawany nepořadně obcoval a 5 ditek splodil magice svau vlastní ženu, taž však dle spravy magistratu 
lytomyšlského již před 9 lety umřela. V přítomnosti Jakuba Jelena, Václava Skalného, sauseda zdejšího 

ooo 
Čížová 12 – O – 1699 – 1773, Z – 1699 – 1754, fol. 354 (digi 342): 
1751, ve Vráži dne 6. ledna utopil se v rybníce, když led skrze Ryby provrtával, aby luft měly Matěj pozústalý syn po 
nebožtíkovi Vavřinovi Kaškovi, okolo 23 let starý a teprve 10. dne ledna jest pohřben.  

ooo 
Jistebnice 2 – N – 1647 – 1680, O  - 1655 – 1684, Z – 1663 – 1680 (digi 53): 
1655, Z miesta Jistebnice 24 Aprilis  
(pokřtěn) infans Jiřík, tatik w laužy se utopil když zbiral hauby byl na jeho mistě starý Prymas, matka Mandelyna. 
Kmotrowe: Mikoláš starší Mikanek, P. Samuel Rožďalowský, P. Lydmila Horníkowa. 

Hana Skočková 
 
 
Obyvatelé vsi Paulus (Miletínky) r. 1651. Rychta Ktiš, dnes okr. Prachatice.  Starší originální doklad 
o obyvatelích celé rychty Ktiš, než je berní rula, uchovává ve svých historických fondech Národní archiv v Praze. Je to  
Soupis poddaných podle víry z roku 1651, který zahrnuje i ves jménem Paulus, později v českých mapách (1847) 
pojmenovanou také jako Miletínky. Text se jmény vyhotovil, podepsal 
a pečetil rychtář Hans Köpl dne 26. března 1651. Za ktišskou  farnost je 
ještě zrevidoval a schválil farář  P. Andreas Dionysus Ulrich 30. 3. 1651. 
Potvrdil, že všichni osadníci ve vsi Paulus  jsou římsko-katolického 
vyznání. Soupis uvádí jméno a příjmení hospodáře, stav (sedlák, der 
Bauer), zde ve tvaru der Paur, křestní jméno manželky a dětí (sein Weib, 
Sohn, Tochter) a křestní jména dalších obyvatel gruntu, kteří při hospo-
dářství pracovali jako čeledíni, děvečky nebo podruzi (Knecht, Inman, 
Menner, Pasäkh, Diern). Jde celkem o 8 stavení a 38 osob. V závorkách je 
poznamenán jejich věk.  Rychtář zapsal: 
 
„Ich Hans Köpl, Richter des Gerichts Tisch bekhenne hiemit, daß sich in mir anvertrauten Gericht Tisch hernachfol-
gende Pershonen befinden. Nemblich: Im Dorf  PAULUS: 
- Wite Christl  - der Paur (46), Christina sein Weib (32), Georg - Sohn (12). 
- Leonhardt Mulner - der Paur (49), Eva sein Weib (29, Mathias - Sohn (22), Valda - Sohn (18), Thomäschko – Sohn 
  (13), Dorothea - Tochter (11). 
- Wastl Longpaur - der Paur (29), Marigl sein Weib (25), Mäschl - Knecht (31), Christina - Tochter (14). 
- Wenzl Stiereigl - der Paur (59), Magdalena sein Weib (50), Mathes - Sohn (20), Hanus - Sohn (16),  
   Margaretha  Tochter (14). 
- Ambrosius Bägerle - der Paur (35), Barbara sein Weib (25), Veitl - Knecht (26), Dorothea - Diern (18). 
- Jacob Wäbro - der Paur (36), Margaretha sein Weib (26), Martin - Knecht (24), Lorenz - Pasäkh (11), Marigl -  
  Diern  (22), Chury - Nahrungsweib (45), (tj. Kora - žena k zaopatření, pozn. ed.). 
- Thomas Langpaur - der Paur 28), Catharina sein Weib (20), Hanus - ein Menner (15), Mariana - Diern (13),  
   Marusch sein Nahrungsweib (46).  
- Thomas - der Halter (26), Mandl s. Weib (22), Michael - der Schmidt (56), Partl - ein Inman (32), Eva s. Weib 25).“ 
 
Pramen: 
Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Bechyňsko 2. Zpracovaly Zdena Kokošková, Helena Sedláčková, Magda Zahradníková. 
Vydal Státní ústřední archiv v Praze roku 1997. Rychta Ktiš na stránkách 329-347. 
                                                                                                                                                              Připravil M. Trnka 


