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Rodopisné ohlédnutí za rokem 2009

Další dílo v Digitálním archivu Státního oblastního archivu v Třeboni  (http://digi.ceskearchivy.cz/)

Dne 4. listopadu 2009 byly na stránkách Digitálního archivu zpřístupněny Deníky hraběte Evžena Karla

Černína z Chudenic z let 1838-1844 (sekce Knihy, deník  č.107, 108, 109, 110, 111, jazyk: němčina),

které uchovává jindřichohradecké oddělení SOA v Třeboni. V každodenních zápisech jsou v denících

zachyceny události politického, společenského života a kulturního života u císařského dvora ve Vídni

a v tomto kontextu v celé Evropě. Evžen Karel Černín se také stýkal s předními přestaviteli českého

národního obrození - i tento kontakt se odrazil v jeho denících. Z hlediska genealogického zachycují

deníky rodinné události hrabat Černínů a příbuzenské vazby s aristokracií té doby.

                                                                Ze stránek Digitálního archivu SOA v Třeboni

Vojtěch rytíř Král z Dobré Vody: Znaky rodů českých - Králova populárně-

vědecká publikace Znaky rodů českých (Praha 1898) vznikla jako souhrn řady

drobnějších studií vydávaných Společností přátel starožitností českých v Praze

v letech 1894 - 1898 a byla ve své době přijata s mimořádnýn ohlasem. Kniha

představuje 50 erbů (vždy na samostatné stránce) význačných českých šlechtických

rodů s dobovým původním textem k jednotlivým rodinám. Po 111 letech jsme po-

řídili reprint knihy, protože se domníváme, že propracovaností erbů dokáže na-

dchnout mnoho heraldiků, genealogů a milovníků historie i v současné době a bude

vítaným přírůstkem do odborných i soukromých knihoven.
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                                                                                                                                             Viktor Sušický

Tajemství dámy z bronzu - V letním sborníčku Pod Zelenou Horou startovala série článků Záhady

osobností Nepomucka. První část se jmenuje Tajemství dámy v bronzu a byla věnována pátrání kolem

bronzové bysty kněžny Vilemíny z Auerspergu, datované rokem 1853. Autor badatelské novinky - his-

torik regionu Pavel Motejzík zde připojil nejen fotodokumentaci, ale i přehled předků v přímé linii pro

princeznu Michaelu z Kentu, rozenou Colloredo-Mannsfeld, kněžninu žijící prapravnučku.

Pod Zelenou Horou. Vlastivědný sborník jižního Plzeňska. Vydávají Městské úřady Nepomuk
a Přeštice, vychází čtvrtletně. Ročník 12, č. 2, Přeštice 2009, 28 s. Kontakt: vera.kokoskova@seznam.cz

Rod Havlasů ze Strunkovic, knižní novinka z jihu Čech
Do plynule rostoucí rodiny jihočeských rodopisů přibyla

v listopadu 2009 další genealogická studie. Autorem je Dr. Jan

Antonín Mager. Představuje v ní rod Havlasů, o němž archivní

prameny poprvé vypovídají k roku 1547. Osudy rodu pak zůstaly

i v následujících staletích těsně propojeny s městysem Strunko-

vice nad Blanicí na někdejším helfenburském panství.

V centru pozornosti autora je samozřejmě příběh nejslavnějšího

člena rodu, českého spisovatele, žurnalisty, válečného zpravo-

daje Národních listů na Balkáně Bohumila Havlasy (1852 -

1877), který jako dragoun - dobrovolník zemřel na Kavkaze v průběhu rusko-turecké války. Jeho nej-

bližším, tj. rodičům, sourozencům a ostatnímu příbuzenstvu je věnováno pojednání v pěti dalších kapi-

tolách (literátův otec Filip Havlasa - zámecký lékař v Dubu,  spisovatelovi bratři Quido - komponista

a učitel hudby, Oktavián - ředitel černínského cukrovaru v Krásném Dvoře u Podbořan s potomky

a Ladislav - učitel na jižním Plzeňsku). Studie je doplněna rodokmenem Havlasů ze Strunkovic

a vývodem B. Havlasy ze 16 předků.

V jedné ze závěrečných kapitol pod názvem "Prameny Tichých vod" Dr. Mager přiblížil i své rodopisně

zaměřené zajímavé pátrání po stopách skutečných předloh k literárním postavám Havlasova díla "Tiché

vody", ve své době pokládaného za nejlepší český román. Jeho děj Bohumil Havlasa zasadil do zámku

v Dubu a okolí, kdy tamní velkostatek patřil Moritzi rytíři z Heniksteinu.

MUDr. Jan Antonín Mager: Rod Havlasů ze Strunkovic. 68 stránek, brož. ilustrace a fotografie v textu.
Barevná dokumentární příloha 8 stran, něm. a angl. resumé. Malenice, listopad 2009. Publikaci lze
objednat na Úřadu městyse Strunkovice nad Blanicí.
                                                                                                                                           Miloslav Trnka


