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                                               Měšťanem, kupcem a magistrátním radou v Kralovicích na severu 
Plzeňska byl v první polovině minulého století Antonín Oliverius. Narodil se z manželství Jakuba 
Oliberiuse, lesníka v Šanově a Veroniky, rozené Wolfin  ze Šanova čp. 35. Antonín se po svatbě 
s Barborou, dcerou místního koželuha Antonína Kondelíka, usadil v Kralovicích čp. 7. Nejenže si 
časem ve městě vydobyl významnějšího postavení, ale činil se i co do počtu potomstva. Dle 

kralovických matrik se jim narodilo celkem osm 
dětí, ze kterých vynikl syn Jan Alois Oliverius, 
který přišel na svět 21. 6. 1840  jako páté dítě. 
      Nevíme přesně, kdy se Jan Alois stal 
novinářem, ale roku 1865 odjíždí již jako 
žurnalista hledat štěstí do Ameriky. Usadil se 
v Chicagu, kde nakonec redigoval či 
spoluzakládal téměř dvě desítky časopisů. Byly 
to: Pozor Americký, Národní noviny, Občanské 
listy, Chicagský Věstník, Denní Věstník, Bič, 
Květy humoru a pravdy, Rozvaha, Pravda, 
Chicagské Listy, Brejle, Zlaté Klasy, Americký                                                                           
Občan, Hospodář, Republikán, Hospodářské 
Listy a Pomněnky.  Dne 5. 3. 1874 se oženil 
s Annou, rozenou Antoz z Chicaga. V manžel-
ství se narodily děti William, Julia, Hary, 
Edward, Emily Barbara, John a Charles.  
      Nyní se na chvíli vraťme na starý kontinent 
do Evropy.  V  Čechách   došlo  ke znovuotevření  
Národního divadla.  Od roku  1883   ho  průběžně  
navštěvovali  vlastenci  nejen  z  Čech,  ale   i   ze 

Staré Kralovice. Kreslil učitel kralovické školy                 zahraničí.  Na  jednotlivá  představení  z  různých  
František Dolejš v roce 1928.                                      míst   země   byly   vypravovány    tzv.  divadelní   
                                                                             vlaky. Roku 1885 ze Spojených států amerických 
vyplula dokonce „divadelní lod“. Jedním z těch, kteří americké Čechy do Prahy přivedli, byl 
právě Jan Alois Oliverius. Dne 25. května toho roku vyjeli vlakem z  Chicaga. V New Yorku se 
jich přibližně 160 nalodilo na zaoceánský parník „Westphalia“,  který po rušné plavbě zakotvil 
13. 6. 1885 v hamburském přístavu. Následující den Čechoameričané odjeli zvláštním vlakem   
do Prahy. Výpravu sledoval veškerý český tisk a vlak cestou činil zastávky v některých 
železničních stanicích, kde docházelo k oficiálnímu vítání americké výpravy.   
    „V Lipsku očekávala Čechy Americké téměř celá tamější kolonie česká, která jest soustředěna 
ve spolku Vácslav. Předseda spolku pan John uvítal poutníky vřelým oslovením, za něž děkoval 
pan Jan Oliverius z Chicaga .....“, tak informoval své čtenáře Světozor ve svém 28. čísle z  26. 6. 
1885. Hostům z Ameriky se dostalo uvítání i na nádraží v Drážďanech – a to od přibližně 
sedmdesáti členů českoslovanského spolku „Vlastimil“, za které děkoval opět pan Oliverius.  
     Vlak se zastavil na hranici, na pomezí české země – v nádraží podmokelském, kam vlakem 
z Prahy dorazilo asi 600 Pražanů, aby přivítali své zámořské krajany. 
„Dr. Strakatý promluvil jménem slavnostního komitétu krátkou srdečnou řečí, na níž odpovídal 
pohnutým, chvějícím se hlasem občan Oliverius, který vlast českou prosil, aby odpustila Čechům 
americkým, že svým vystěhováním se proti ní prohřešili, spolu však přísahal jejich jménem, že se 
neodrodí a zůstanou  i za mořem vlasti své věrnými. Řečník byl tak pohnut, že musil v řeči své 
ustati.“  Týden  pak pobyli Čechoameričané v Praze,  navštívili  řadu kulturně  vlasteneckých akcí 
a prohlédli si pražské památky. Vyvrcholením se stala návštěva tří představení Národního divadla  
(Smetanova Prodaná nevěsta, Jeřábkovo drama Služebník svého pána a Dvořákův Dimitrij). Na 
závěr svého pobytu v Čechách si ještě prohlédli hrad Karlštejn a město Plzeň.   



 
 
Jan Alois Oliverius se vrátil s výpravou zpět  do USA, kde se mu narodily – po návštěvě Čech – 
ještě další děti, jak je uvedeno výše.  
     Jaký byl tento známý český žurnalista? Především byl vlastencem, bezúhonný  a  poctivý,        
i když novější tisk ho označoval za vlastence starého rázu. Jeho ryzí vlastenectví se projevovalo 
v  udržení české národnosti v  americké cizině. V politickém nazírání byl však jednostranný           
a v  hádce nedůtklivý. Zároveň byl i poctivým republikánem, který učinil všecko pro svou 
politickou stranu a nic proti ní. V roce 1896 však měl republikánskou stranu opustit, protože se 
ocitla ve vleku trustu milionářských korporací a podporovala válku na Filipínách, proti lidu 
hájícímu svoji nezávislost a svobodu. Úplně nejšťastnější byl, když se mohl pustit do křížku       
s  Karlem Jonášem,  redaktorem Slavie  a  neústupným demokratem. 
     Uznání se  J. A. Oliveriusovi nedostalo pražádného,  a zmiňovaný Jonáš o něm napsal, že je 
ztřeštěncem.  
     Jan Alois Oliverius později odjel do Prahy, aby si v Čechách se svojí rodinou odpočinul 
alespoň ke konci života. Avšak dlouho se svou drahou vlastí netěšil, zemřel v Praze dne 20. 
dubna 1904 po krátké nemoci na ochrnutí mozku. Vydavatel a redaktor Dennice Novověku 
v Clevelandu Václav Šnajdr připojil k Oliveriusovu nekrologu tuto poznámku: „S ním klesá do 
hrobu poslední tuším, partisán z doby poválečné rekonstrukce, poslední novinář staré školy, která 
za svůj přední úkol pokládala přemlouvat, nebo i buldosovat čtenáře, aby se chytili té neb oné ze 
dvou velkých politických stran a odsuzovat šmahem stranu neb strany protivné a její časopisy .....  
Umíraje, těšil se myšlenkou, že dokoná ve vlasti a že odpočívati bude v té půdě, kterou tak 
vroucně miloval.“ Snad je trochu paradoxem, že právě tito dva političtí odpůrci – republikán 
Oliverius a demokrat Jonáš  – po dlouholetém pobytu v Americe dřímají svůj věčný sen 
v Čechách blízko sebe. 
     J. A. Oliverius v roce 1890 vydal spisek „Kulturní význam rukopisů Králové - Dvorského           
a Zelenohorského“, a tato práce byla vydána i anglicky. Dle kralovické matriky se jmenovaný 
narodil 21. 6. 1840, přestože řada pramenů rok jeho narození uvádí chybně – 1843. Křestní jména 
jsou správně psána Jan Alois,  i  když se dnes v USA setkáváme s uváděním Jan Adam Oliverius.  

                Američtí potomci žurnalisty J. A. Oliveriuse
  (podle podkladů z rodinného archivu jeho pravnuka W. Kerinse, Lemont, Illinois, USA)
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