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Hana Skočková: 

Krvavá česká svatba v Nebrasce 
 
S desetiletým zpožděním se mi dostal do ruky článek paní Ruby Coleman o svatbě a vraždě v rodině Zimů 
vytištěný v Ancestry magazine, 1 - 2. 2002. Velmi mne zaujal a po obdržení souhlasu od autorky s ním chci 
ve stručnosti seznámit i čtenáře Rodopisné revue.  
 

Paní Ruby Coleman je genealožka žijící na Středozápadě USA, která se zabývá rody ve státech na Velkých 
Pláních (Great Plains). Sama je anglosaského původu, ale její vnuk má příjmení Zima. Jeho předek 
František Zima  pocházel ze vsi Žďár u Vodňan* v jižních Čechách. František Zima starší (1830-1885) 
měl s manželkou Marií Binovou  (1834 - 1907) tři děti – Annu, Marii a Františka mladšího.   
 

Tito Zimovi přistáli 2. prosince 1868  v New Yorku na palubě parníku Smidt. Usadili se v městě Jackson 
ve Winneshiek County ve státě Iowa. Na jaře 1873 se přestěhovali do úrodného údolí Skull Creek Valley 
v Butler County v Nebrasce. Patřili k prvním osadníkům v Appletonu. Dcera Anna se provdala 12. 2. 1878 
za Johna Shorney, její sestra Marie si vzala 1. 7. 1879 J. F. Valentu. Obě se vdávaly v Butler County 
a oddával je katolický kněz Josef Hovorka.  
 

František Zima st. vlastnil 80 akrů polí, pěstoval koně, dobytek, prasata. Dcera Anna Zima Shorney půjčila 
otci peníze, aby si mohl koupit pozemky. Po jeho smrti je chtěla zpátky. Vdova Marie Binová - Zimová, 
která neuměla anglicky, nadiktovala a potvrdila dokument, že její syn František všechno prodal a ona sama 
že je chudobná. Z dědictví dostala jen 19 dollarů.  
 

František Zima mladší (1860 – 1939) se oženil 14. dubna 1885 s Karolinou Kastnerovou (*1866 - 
1911).  Karolina byla nejmladší dcerou Tomáše Kastnera, narodila se v Kanicích u Domažlic v západních 
Čechách.  Tomáš Kastner, bednář, jeho manželka Barbora r. Bláhová, a sedm dětí se po emigraci do USA 
usadili v Linwoodu , Saunders County, stát Nebraska.  
 

Autorku paní Ruby Coleman zaujala zajímavá okolnost. Datum smrti Františka Zimy st. a svatby Františka 
Zimy mladšího s Karolinou Kastnerovou bylo totožné – 14. dubna 1885. Navíc v censu z roku 1885 byla 
poznámka, že František Zima st. byl zavražděn. To byla výzva, které nemohla odolat a začala pátrat 
na hřbitovech, v místních novinách z té doby a pak i v soudních spisech. Co se stalo onoho osudného dne? 
 
 

Snoubence oddal 14. 4. 1885 v katolickém kostele farář 
Josef Hovorka. Svatební hostina se konala v domě 
Františka Zimy, 15 mil severovýchodně od David City. 
Pivo teklo proudem, výměna názorů mezi svatebčany se 
zdramatizovala, až vypukla rvačka. Během ní František 
Zima st. dostal pár ran do hlavy těžkým půllitrem 
a cínovou konvicí. Utrpěl zlomeninu levé spánkové kosti a 
části čelní kosti, také mnoho modřin. Na zranění hlavy 
zemřel ještě téhož dne . Smrtelné zranění bylo dva palce 
dlouhé a palec hluboké. Byl pohřben na své farmě. 
 

Wünsche, Vilém: Rvačka v hospodě. 1932, 
 reprodukce z pohlednice. 

 
Tři muži byli zatčeni, dva byli obžalováni z vraždy druhého stupně, jeden ze zabití. Všichni tři byli staršími 
bratry nevěsty. Byli to Josef Kastner *1851, farmář a bednář, svobodný, James (původně Václav) 
Kastner *1853, farmář, ženatý (manželka Barbora Tupá ze Smolče u Bechyně) a Karel Kastner *1858, 
farmář, svobodný. Dne 6. června 1885 byli všichni uvězněni v David City. Jejich obvinění bylo 
překvalifikováno z vraždy na zabití, byli odsouzeni ke třem a dvěma letům, které si odseděli v Nebraska 
State Prison ve městě Lincoln. Po propuštění všichni tři opustili Nebrasku.  
 
František Zima mladší a Karolina r. Kastnerová se usadili na farmě, manželství přes tragický začátek bylo 
zřejmě šťastné. Narodilo se jim devět dětí. Karolina zemřela jako 45letá 21. března 1911. Ovdovělý 
František Zima si roku 1912 vzal Mary Kopacheck . Zemřel roku 1939. Všichni byli pohřbeni na 
katolickém hřbitově v Appletonu.  
________________ 
* Dnes Žďárské Chalupy, obec v jižní části okresu Písek, 3 km od Protivína. Fara Myšenec (SOA Třeboň).  


