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odpískala
ženým
vevýhrou
velké většině
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Co je nového v peckovské farnosti?
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Tak už je to Erbert
víc než tři měsíce
doby, co nové hradní
pometlo s řadou
pomocníků vymetlo z nádvoří posledLáďa
– odnejlepší
z Čechů
a Slováků

Peloton „Na kole dětem“ se zastavil na hradě
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Hasiči 

Pecka vzpomínala
na páterasportu
Štemberku
Okrsková
soutěž v požárním
se vydařila

Pořád se něco děje…
peckovském
hradě
Česko-slovenský
ultrai na
trail
2014

Pořadatelství
v požárním sportu
se letos ujal Sbor dobrovolných hasičů v Bělé u Pecky.
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to zároveň
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mužilet trvání svého sboru. Ten byl založen v roce 1895.
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hasiči
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Josefa
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nic
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nebem.
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v muzeu
Nadi Hamanové
na peckovském
náměstí.
pozdravila starostka obce Hana Štěrbová,
popřála
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velké Ku
většině
případů
zvem
hradu krok.
Trochu možná soutěž, ale spíš tako- Listů Peckovska.
republikou, byla rozděmusí
jeden pro
z místní,
rodičů aby neváhali a občas, teda spíš
vé
pobídnutí
lena
do přežil
deseti etap,
kde
A jak to vypadá, peckovský
hrad
bez větší
opustit zaměstnání
na do kopce vyšlápli po svých. újmy i tradiční dobývání. Letospeloton
pravidelněji
si to naa hrad
navštívil
58 hiszana Pecce
skupina
plnýpřeci
úvazek
péči nemocnému
dítěti.užít
Tositrvá
Co
můževěnovat
být příjemnějšího
než se projít,
ten stávkových
obcíREGO
a měst.
Celkováoslavila
trasa byla
dlouhá
torického šermu
z Vrchlabí
35. narozehodně měsíců, někdy
roků.
Finanční
bezkonkurenční
výhled ido
okolí,
který se příjmy
člověkurodiny
naho- 1niny,
362 akci
km. trochu nepřálo až moc pěkné počasí, přesto
značně
klesnou.
Někdy
se i rodiny
rozpadají.
ře
u hradu
naskytne
a zároveň
udělat
něco vícDěti
promají
své měliV návštěvníci
neděli 7. června,
ve čtvrté
etapě
z Kořenova
do
v úmorném
vedru
možnost
zhlédnout
hrazenuPo
zdravotní
péči zejezdravotního
pojištění,
ale na Velin,
zdraví.
třech měsících
tu jasný kandidát
na největse peloton
zastavilválky
na hradě
Za soubojů
krásnévystoupení
z třicetileté
plnéPecka.
ostrých
rekondiční
pobyty
již nikdo výstup,
nepřispívá.
Takto
posti- ho
ší
počet křížků
za jednotlivé
nicméně
zasvěceletního vtipu.
počasíPoslední
v Kořenově
přišla cyklisty
a břitkého
vystoupení
bohužel pozdravit
odpískala
ženým
vevýhrou
velké většině
prostředky
na adlouho
ní
tuší, rodinám
že to s tou
na početchybí
výstupů
nebude tak
odstartovat
jejich
tour biatlonová
Gábina
dopředu
předpovídaná
bouřka,královna
a tak hrstka
nárekondiční
pobyt, Vrcholová
aby se vyléčené
mohly dostat
úplně
zasloužené.
knížka děti
je poměrně
pěkně Soukalová
se svým
přítelem,
Petrem
vštěvníků měla
možnost
alespoň olympionikem
nahlédnout do interiéru
do běžného
života.
Zde to,
je proto
fond
Josefa
plná,
chvályhodné
je taky
že za tynadační
tři měsíce
nikdo
ne- Koukalem.
Mimo jiné,
Petrův
otec, Petr
Koukal
starší,
hradu s výkladem.
V Černé
kuchyni
se jim
také dostalo
Zimovčáka,
„Na kole
ze kterého
se rekondiční
ukradl
ani knížku
a ani dětem,“
tužku, kterou
se poctiví
zdolávači jel
celou tourpoučení
a byl i uo nás
na hradě. Z
Kořenova
cesta
fundovaného
středověkých
sečných
i palných

Co je nového v peckovské farnosti?
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Tak už je to Erbert
víc než tři měsíce
doby, co nové hradní
pometlo s řadou
pomocníků vymetlo z nádvoří posledLáďa
– odnejlepší
z Čechů
a Slováků

Peloton „Na kole dětem“ se zastavil na hradě
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Čtvrťáci
získali
řidičák na sbírky
kolo hradu Pecka
O osudech
numismatické
Protože čtvrťácijako
v letošním
roce dovrší
nebo
již dovršili
Numismatika
sběratelský
obor má
u nás
své počátky
19. století,
oﬁciálně
ustanovena
v rocesi1919
ale vnakonec
zvládli
všichnibyla
na výbornou
a řidičák
vez10 let, získali
také svůj první
řidičský průkaz
na kolo. Sběratelství
založením
Numismatické
společnosti
československé.
mincí bylo
za první
republikytričkem
spíše výsali domů. Nejlepší
tři navíc
byli odměněni
s loTéto městské
zatěžkávací
zkoušce předcházela
praktická výuka
dou
společenské
smetánky, podnikatelů,
vědců,
univerzitních
profesorů
ojediněle
mezi
gem
autoškoly Vašek.
Teď jižapod.
zbýváJen
popřát
dětem hodně
s p.pronikl
Řeháčkem
ve škole,
potomz venkova.
následovalo
pilné učeně
průměrný
člověk
Z našeho
blízkého
okolí kilometrů,
to byl snad
jen Antonín na
Anton,
obchodník
šťastných
nezapomenout
pravidla,
která se
ní a nakonec
praktická
zkouškapo
vedruhé
čtvrteksvětové
11. června
železem
z Nové
Paky. Naopak
válce zažívá
numismatický
obor
určitý používat
rozkvět, hlavu,
počet členů
naučily.
Hlavně však být
opatrný,
nebýt
na dopravním hřišti
v Novéčeskoslovenské
Pace. Nejdříve děti
napsaNumismatické
společnosti
vzrostl
rychlezbrklý,
na dvojnásobek,
pobočky společnosti
a numismaticaby ty nadcházející
prázdniny byly
ty nejkrásly testy
a potom
jezdily
na kole
podle
pravidel.
Všichni
ké
kroužky
vznikají
i mimo
velká
města.
U nás
byly aktivní
nější.například numismatické kroužky v Hostinném,
vzali
tento úkol
vážně,
někteříVměli
opravdovou
trému, neexistoval, jednotlivě se ale numismatikou
ve
Vrchlabí
nebo
v Turnově.
Nové
Pace sice kroužek
zabývalo
Monika
Rejlová
minimálně deset lidí, kteří byli registrovaní jako členové Numismatické společnosti československé (např.
Václav Koula, Josef Hendrych, Jaroslav Šulc a další).

Školní
výlet
1. stupně
do Jaroměře
O tom, jak se poměrně
profesionálně
budovaná
zřejmě v 50. a 60. letech) je pak neutříděnou
numismatická sbírka se zaměřením na vývoj české
na hrad, respektive do muzea
V mince
pátek dostala
12. června
hradu
Pecka,
všechny
děti se1.bohužel
stupně nezachovaly žádné relevantní
doklady.
vyjely na
školní výlet
pokladní
peckovského muzejního
do V
Muzea
magieknize
a kousboru
k červenci
zel v se
Jaroměři,
kde1938
byl uvádí, že bylo vyplaceno
214pěkný
korun proza starožitné mince
připravený
panu
Kdo a odkud pan
gram. Záveskému.
Nejprve s krásZáveský
je,abohužel
nými triky
kouzly není
vy- upřesněno.
Vímekouzelník,
jen, že nebyl
stoupil
který členem numismatické
společnosti
do svého programu
dětia že byl tedy
buď
sběratelem
zapojoval,
takžeamatérem,
si děti nebo (a to
pravděpodobněji)
pouze obchodníkem.
vykouzlily třeba hrdličIku.
vyplacená
částka
svědčí spíš o tom, že
S ním celým
prograbyly
odkoupení nabídnuty
jen jednotlivé mince,
memkvystupoval
klaun,
nikoli
sbírka. Je
možné, že sbírku, podobkterý celá
se velice
líbil,
ně
jakosemnožství
dalších cenných předměa děti
moc nasmály.
tů
včetně
Harantova
cestopisu,
získali
Potom
jsme
si prohlédli
muzeum,
kdeažbyly vystavevny50.
letech tehdejší
nadšení zaměstnanci
originály
kouzelnických
pomůcek, rekvizit a velice
hradu
Jan Tichý,
Poslt nebo
cenné staré
plakátyFrantišek
na kouzelnická
představení. Vedle
později
Josefzvládli
Hetﬂeisch.
muzea jsme
projít bludištěm a pokračovali jsme
o kousek dál na místním koupališti, kde se děti učily
Kde
je sbírka
dnes?
vyrábět
zvířátka
z dlouhých nafukovacích balónků.
V době,
kdy
bylazvířátko
zmiňovaná
sbírka uloKaždý
dostal
jedno
a výbornou
zmrzlinu.
žena
na jsme
hraděsePecka,
se z na
větší
části nacházela
Pak
rozdělili
2 skupiny,
prvňáci odjeli
mimo
expozici
muzea, deponována
byla
v trezorukterá se
vláčkem
do záchranné
stanice Jaro
Jaroměř,
vstará
hradní
kanceláři.
V roce
1974
byl hrad
vyňatpřírody.
o opuštěná
nebo
raněná
zvířátka
z volné
zZasmáli
příméhosevlastnictví
Pecka akterá
převeden
u voliéryMNV
s veverkou,
jakopod
mládě vysprávu Krajského střediska státní památkové péče
a ochrany přírody v Pardubicích. Fondy peckovského muzea včetně numismatické sbírky byly následně
přerozděleny okolním muzeím. Patrně v souvislosti s přípravou tohoto aktu byl dne 1. března 1973 za přítomnos4. tehdejšího
června přijeli
žákyMNV
2. stupně
poučit
a předvést
ti
předsedy
Františka
Valenty,
správce
jim svéJiřího
umění
2 herci,
členové
Divadélka
pro Josefa
školy
hradu
Řeháka
a členů
inventární
komise
z Hradce
Králové.
Hlavnímotevřen
tématem
bylotrezor
dílo aWilVondry
a Vlasty
Bucharové
hradní
seliamajeho
Shakespeara,
které
dětem
vtipnou
psán
obsah. Seznam
cenností
čítápřiblížili
86 položek
a můa nevážnou
formou.
Pohovořili
a velmi
promyšleně
žeme
ho rozdělit
na dvě
části. Ta první
(položky
1–61)
okomentovali
díla Richard
III.,numismatickou
Marná lásky sbírku
snaha
obsahuje
systematicky
budovanou
a Romeo a tvůrce
Julie. (viz
Vysvětlili
děj, část
důležité
pasáže her
neznámého
níže), druhá
(shromažďovaná

a z odborného hlediska prý téměř bezcenpadla z hnízda,
nou skrumáží náhodných
nálezů obdivoa darů,
vali polární
lišku, která
jak mincí a bankovek,
tak různých
řádů
utekla z kožešinové fara medailí.
my, pohladili
fretku,
Otázkou je, proč
byl trezorsiotevřen
kteroudomajitel
vypustil
už v roce 1973, když
Krajského
mudo byla
volnépeckovská
přírody, prozea v Hradci Králové
nutože seažjiž
o ničervenci
nechtěl
mismatická sbírka převedena
k 15.
starat. Viděli
zblízka
1976. Převzal ji tehdejší numismatik
muzea
Jarosrnčata amuzeu
spoustu
ptáslav Šůla. V královéhradeckém
je sbírDětem
se prohlídka
ka v kompletním ků.
stavu
uložena
dodnes.
s vyprávěním
velice
líMince se nacházejí
v chráněném
depobila,
ani se jim
nechtělo
zitáři s hlídanou
teplotou
a vlhkostí,
domů.
byly jednorázově
očištěny a ošetřeny.
Pro codruhou
skupinu
Během téměř 40 let,
jsou ve
vlast2. do Králové,
5. třídy přijel
nictví muzea vodHradci
byly
vláček a vystaveny,
odvezl nás
peckovské mincetaké
několikrát
do pevnostipopřípadě
v Josefově.
Děti dostaly
do rukou
kahazapůjčeny
pro výstavní
účely
na
ny, abyhrad
viděly
na cestu,
a za průvodkyní
pustily
na
Pecka.
Posledními
výstavami,sena
kterých
prohlídku
pevnosti.
Chvílemi měli
strach
i ti
jsmechodeb
si mohli
mince prohlédnout,
byla
výstava
největšíZ hrdinové,
zvlášť když
nám
slečna
průvodkypokladů hradního
muzea
(Hrad
Pecka,
2007)
ně zhasla
svíčku Královéhradecký
a my museli kousek
cesty– zvládnout
a výstava
poklad
denárová
úplně měna
potmě,v abychom
si vyzkoušeli,
jak východních
se vojákům
českých zemích
(Muzeum
v podzemí
žilo.
Ale proKrálové,
všechny to
byl zážitek, dokonČech
v Hradci
2015).
ce někteří říkali, že by šli znovu.
Byl to nádherný
výlet,
k celkové
pohodě
Ve zkratce
o vývoji
českých
mincínám přálo
i počasí, po celý
den nás
provázelo
sluníčko.
Prvními
českými
mincemi
byly tzv. de-mrnáry. Tyto stříbrné mince zavedené patrně
Boleslavem I. (915–967/972) se původně
razily ve větší velikosti (v průměru asi kolem
2 cm), později, od doby Břetislava I., který kolem
roku 1050 inicioval mincovní reformu, se objevují denáry tzv. malého střížku s průměrem asi 1,5 cm. Poslední
také
s velkou
dávkou
humoru
a s tzv.
krásnými
kostýmy
etapou
denárového
období
je ražba
brakteátů,
minací rekvizitami
Do her plíšku,
vtahovali
i publikum
knoﬂíkovéhozahráli.
tvaru z tenkého
ražených
pouze
drobnými
epizodními
rolemi.
Žáky jejich
vystoupez jedné strany
– přicházejí
jako náhrada
za znehodnocení
byli
pozorní
opakované
né velmi
denáryzaujalo,
a razily se
(stejně
jakoadenáry)
pouzevýbuchy
do roku
smíchu
jistěII.odměnou
i oběma
sympatickým
1300, kdybyli
Václav
provedl zásadní
měnovou
reformu
hercům.
a nechal razit vyhlášené pražské groše z kvalitního kut-lsnohorského stříbra.

Jak jste to myslel, pane Shakespeare
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Exkurze
do
Archeoparku
o váze
přibližně
3,5 gramu a s ryzostí
V Všestary
soupisu
Groš vznikl jako hodnotná mince

stříbra přes 900/1000 a Kutná Hora
Ve čtvrtek 18. června
odjeli času
čtvrťáci
na exkurzi
do
byla svého
největším
zdrojem
pravěké vesnice prvotřídního
ve Všestarech,
protože
o pravěstříbra
ve se
střední
Evku učili ve vlastivědě,
četli měly
knížkurozdílnou
Eduardaražbu
Štorcha
ropě. Groše
na
Osada havranů,
baviloa na
je to
a na
exkurzi
se moc
těrubové
lícní
straně
– na lícní
straně
šilo. Jejichbyla
očekávání
je česká
nezklamalo.
zobrazena
koruna Expozice
a kolem nízačaopis
la
kde ve
podlažích
děti lev.
poznaly
se uvnitř
jménemmuzea,
panovníka,
na třech
rubové
straně český
Jako
život
prvním
drobnáprvních
mince předchůdců
se společně sčlověka.
grošem V
začal
razitpodlaží
parvus
jsme
bylihaléř).
jakoby
pod zemí,
jsmeoblíbenou
viděli, coa všech(později
Groše
byly vkde
Evropě
stabilno
může najít
v zemi,
za velkým
akváriem
ní měnou,
jejicharcheolog
ražbu ukončil
Ferdinand
I. v roce
1547,
jsme
zkoumali
procházeli
jsme
jesfakticky
byl ale dno
jejichřeky
oběhLabe,
zrušen
až patentem
Ferdikyní
nástěnnými
malbami a viděli, jak předchůdci
nandasIII.
v roce 1644.
člověka
svépoužívat
mrtvé. O
patro
výšpodle
jsme nona
Názevpohřbívali
tolar se začal
v 16.
století
velikém
modelu
pozorovali
podél soutoku
vého naleziště
stříbra,
českéhokrajinu
Jáchymovského
údolí,
řeky
LabeJoachimsthaler.
a řeky Orlice, jak
vypadala
německy
Tolar
je velkákrajina
stříbrnáprvních
mince
o hmotnosti skoro 30 gramů, která se na českém území
razila od 20. let 16. století. Později se s tolarem jako
drobné mince objevují i krejcary, které byly následně
v oběhu téměř po celou dobu trvání habsburské říše, až
do roku 1892, kdy byla zavedena korunová měna.
Žáci 1. až 9. třídy se svými kresbami zapojili dove1.sbírce
ročníku
regionální výtvarné soutěže
Co
najdete?
Podzvičinsko
dětí. Nejhezčí
Nejcennějšíočima
a zároveň
nejstaršíobrázky
částí peckovské nuz naší školy sbírky
byly odeslány
odborné
porotě
mismatické
jsou stříbrné
denáry
z 10. až 13. stodo Bílé
Třemešné.
letí.
Zahrnují
tedy období vlády od knížete Boleslava
4. Oldřicha,
kategorii získala
3. místo
Karolína
II., Ve
přes
Břetislava
I. i II.,
Spytihněva II. nebo
Jiřičková z 8.ažtřídy.
Čestnéa uznání
bylo
udě- za Přemysla
Svatopluka
po denáry
brakteáty
ražené
leno Dagmar
taktéž z 8.numismatické
třídy.
Otakara
II. a Zeleňákové
Václava II. Součástí
sbírky
obrázky
je i Vítězné
inventární
kniha,zedovšech
níž sizúčastněných
tvůrce sbírky, který podle
škol byly vystaveny
v kostele sv.Čech
Jana vNenumismatika
Muzea východních
Hradci Králové
pomuckého
na Zvičině.
Zdemezi
2. května
2015poloprofesioVojtěcha
Brádleho
patřil
poučené
proběhlo
vyhlášení zapisoval
vítězů a předání
diplonály,
systematicky
jednotlivé
přírůstky a pomů a věcných
cen.Bohužel v knize neuvedl své jméno
drobnosti
o nich.
Oběma dívkám blahopřejeme.
a nezaznamenával
ani pro numismatické zkoumání klíStránská
čové detaily o původu mincí.Alena
Víme,
že je většinou nakupoval (jen ojediněle i prodával) u pražských obchodníků
Chaury, Prokopa či Fischera nebo ve Vídni v numismatické společnosti. Podle zápisů, citované odborné literatury a zmínek o nákupech se dá předpokládat, že autor
sbírku budoval zhruba od začátku 20. století, soustavně
pak během první republiky až do posledních let 2. světové války.
Kromě mincí denárového období sbírka obsahuje
i cenné příklady stříbrných grošů (od doby Václava II.
přes např. Karla IV. až po Ferdinanda I.), přináší průřez
tolarovým (a krejcarovým) i „rakouským“ korunovým
obdobím. Navíc je součástí sbírky i několik medailí, které jsou rovněž zaznamenány v inventární knize.
V druhé, méně významné části se nachází například
dřevěná krabice s asi 5 kilogramy mincí z let 1800–1945,
bankovky z let 1919–1953, ukázky cizích měn (např.
francouzské, bulharské, rumunské, polské či německé)
a několik pamětních medailí.

Co chybí?

cenností
hradzemědělců,
ního trezorua ve
bo-třetím podlaží jsme přes skleněnou
podlahu
viděli tuto krajinu z ptačí perspektivy. Podél
hužel nenajdeme
stěn
si prohlédli
jednujsme
zásadní
polož- exponáty nálezů od nejstarších
zkudoby
kamenné
až po ty mincí,
nejmladší z doby bronzo– seznam
starožitných
vé
a železné.
Přitom MNV
jsme si
dávali hádanky, k čemu
které
byly v majetku
v Pecce.
asi
sloužily. muzea
Program
pokračoval krátkým
Do předměty
královéhradeckého
předány
filmem,
nebyly. jak vznikala pravěká vesnice vedle muzea.
A pak
jsme zseroku
všichni
těšili
venkovního areálu.
Jde už
o nález
1935.
Dvadoobčané
Prohlédli
jsmepři
si dobývání
všechny pařezů
příbytky
a domy, vyzkouz Pecky tehdy
v lese
šeli
jsme si
mezi dvěma
kameny mlít
Obecníku
„narazili
na ztrouchnivělý
plá-mouku, dřevěným
kamenné nástroje,
těný hákem
pytlík, obdělávat
ve kterém pole,
bylo brousit
35 stříbrných
amincí.
dokonce
oštěpem.
A zlatníkovi,
byli mezi odnámi i zdatní
Nálezházet
zatajili
a prodali
lovci!
nám exkurze
moc líbila.
kud hoVšem
získaloseměstské
zastupitelstvo
z Pecky (mož-mrná právě ve výše zmíněném roce 1938 od pana Záveského – pozn. red.). Mince jsou dosud chovány na MNV
a budou odevzdány do obnoveného musea na hradě,“
píše ve svém článku Příspěvky k soupisu nálezu mincí
v severovýchodních Čechách v roce 1966 královéhradecký numismatik Jaroslav Šůla. Tento cenný soubor
obsahoval mince z 16. a 17. století: tolary Rudolfa II.,
Ferdinanda II., ale i španělský křížový tolar Filipa IV.,
groše Albrechta z Valdštejna, Ferdinanda II. či tyrolských velmožů Leopolda a Ferdinanda Karla.
V článku se uvádí, že jde o nález typický pro mincovní depoty z doby třicetileté války a může být vztažen
k události z roku 1640, zaznamenané v Manuálu městečka Pecky. Zde je přepis výpovědi jednoho z jejích
aktérů, Matouše Kuna z Radkyně:
„Jdouce zpátkem jednoho času z města Hořic s Václavem Čechem, spolusousedem mým, natreﬁlo se mezitím nějaké štěně v cestě, že je spolu honili a v tom
honění majíc Václav Čech za ňadry prý 9 říšských tolarů a 34 grošů, všecky při tom ztratil. A nejsa při tom
jiný žádný, toliko on Matouš Kun sám, chce-li podobně
z důmění oznámeného vyjíti, aby závazkem toho podle
práva pod literou I33 optvrdil. Což se tak stalo a závazek podle práva od Matouše Kuna vykonán v slovích
nížepsaných:
Přísahám Pánu Bohu všemohoucímu, že jsem těch
peněz, což svrchu psáno, neviděl ani nenalezl, též kam
jsou se při tom honění toho štěněte poděly, dokoce žádné vědomosti nemám.“
Z dalšího zápisu vyplývá, že sám „poškozený“ Václav Čech váček s penězi pravděpodobně ukradl. Zdá
se, že jednou kradené věci se už svého osudu jen tak
nezbaví.
Otázkou je, kde jsou mince dnes. Jejich stopa končí
v druhé polovině 60. let na MNV v Pecce.
Na základě své návštěvy Muzea východních Čech
v Hradci Králové a dokumentů ze Sbírky soudobé
dokumentace a kopií na hradě Pecka připravila
Věra Kociánová
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Čtvrťáci
O osudech
získali
numismatické
řidičák na sbírky
kolo hradu Pecka
Protože
Numismatika
čtvrťácijako
v letošním
sběratelský
roce dovrší
obor má
nebo
u nás
již dovršili
své počátky
19. století,
oﬁciálně
ustanovena
v rocesi1919
ale vnakonec
zvládli
všichnibyla
na výbornou
a řidičák
vez10
založením
let, získali
Numismatické
také svůj první
společnosti
řidičský průkaz
československé.
na kolo. Sběratelství
mincí bylo
za první
republikytričkem
spíše výsali domů. Nejlepší
tři navíc
byli odměněni
s loTéto
dou městské
zatěžkávací
společenské
zkoušce předcházela
smetánky, podnikatelů,
praktická výuka
vědců,
univerzitních
profesorů
ojediněle
mezi
gem
autoškoly Vašek.
Teď jižapod.
zbýváJen
popřát
dětem hodně
sněp.pronikl
Řeháčkem
průměrný
ve škole,
člověk
potomz venkova.
následovalo
Z našeho
pilné učeblízkého
okolí kilometrů,
to byl snad
jen Antonín na
Anton,
obchodník
šťastných
nezapomenout
pravidla,
která se
ní
železem
a nakonec
z Nové
praktická
Paky. Naopak
zkouškapo
vedruhé
čtvrteksvětové
11. června
válce zažívá
numismatický
obor
určitý používat
rozkvět, hlavu,
počet členů
naučily.
Hlavně však být
opatrný,
nebýt
na
Numismatické
dopravním hřišti
společnosti
v Novéčeskoslovenské
Pace. Nejdříve děti
vzrostl
napsarychlezbrklý,
na dvojnásobek,
pobočky společnosti
a numismaticaby ty nadcházející
prázdniny byly
ty nejkrásly
ké testy
kroužky
a potom
vznikají
jezdily
i mimo
na kole
velká
podle
města.
pravidel.
U nás
Všichni
byly aktivní
nější.například numismatické kroužky v Hostinném,
vzali
ve Vrchlabí
tento úkol
nebo
vážně,
v Turnově.
někteříVměli
Nové
opravdovou
Pace sice kroužek
trému, neexistoval, jednotlivě se ale numismatikou
zabývalo
Monika
Rejlová
minimálně deset lidí, kteří byli registrovaní jako členové Numismatické společnosti československé (např.
Václav Koula, Josef Hendrych, Jaroslav Šulc a další).

O tom, jak se poměrně
profesionálně
budovaná
Školní
výlet
1. stupně
do Jaroměře
zřejmě v 50. a 60. letech) je pak neutříděnou
numismatická sbírka se zaměřením na vývoj české
na hrad, respektive do muzea
V mince
pátek dostala
12. června
hradu
Pecka,
všechny
děti se1.bohužel
stupně nezachovaly žádné relevantní
doklady.
vyjely na
školní výlet
pokladní
peckovského muzejního
do V
Muzea
magieknize
a kousboru
k červenci
zel v se
Jaroměři,
kde1938
byl uvádí, že bylo vyplaceno
214pěkný
korun proza starožitné mince
připravený
panu
Kdo a odkud pan
gram. Záveskému.
Nejprve s krásZáveský
je,abohužel
nými triky
kouzly není
vy- upřesněno.
Vímekouzelník,
jen, že nebyl
stoupil
který členem numismatické
společnosti
do svého programu
dětia že byl tedy
buď
sběratelem
zapojoval,
takžeamatérem,
si děti nebo (a to
pravděpodobněji)
pouze obchodníkem.
vykouzlily třeba hrdličIku.
vyplacená
částka
svědčí spíš o tom, že
S ním celým
prograbyly
odkoupení nabídnuty
jen jednotlivé mince,
memkvystupoval
klaun,
nikoli
sbírka. Je
možné, že sbírku, podobkterý celá
se velice
líbil,
ně
jakosemnožství
dalších cenných předměa děti
moc nasmály.
tů
včetně
Harantova
cestopisu,
získali
Potom
jsme
si prohlédli
muzeum,
kdeažbyly vystavev
letech tehdejší
nadšení zaměstnanci
ny50.
originály
kouzelnických
pomůcek, rekvizit a velice
hradu
Jan Tichý,
Poslt nebo
cenné staré
plakátyFrantišek
na kouzelnická
představení. Vedle
později
Josefzvládli
Hetﬂeisch.
muzea jsme
projít bludištěm a pokračovali jsme
o kousek dál na místním koupališti, kde se děti učily
Kde
je sbírka
dnes?
vyrábět
zvířátka
z dlouhých nafukovacích balónků.
V době,
kdy
bylazvířátko
zmiňovaná
sbírka uloKaždý
dostal
jedno
a výbornou
zmrzlinu.
žena
na jsme
hraděsePecka,
se z na
větší
části nacházela
Pak
rozdělili
2 skupiny,
prvňáci odjeli
mimo
expozici
muzea, deponována
byla
v trezorukterá se
vláčkem
do záchranné
stanice Jaro
Jaroměř,
v
hradní
kanceláři.
V roce
1974
byl hrad
vyňatpřírody.
stará
o opuštěná
nebo
raněná
zvířátka
z volné
zZasmáli
příméhosevlastnictví
Pecka akterá
převeden
u voliéryMNV
s veverkou,
jakopod
mládě vysprávu Krajského střediska státní památkové péče
a ochrany přírody v Pardubicích. Fondy peckovského muzea včetně numismatické sbírky byly následně
přerozděleny okolním muzeím. Patrně v souvislosti s přípravou tohoto aktu byl dne 1. března 1973 za přítomnos4.
června přijeli
žákyMNV
2. stupně
poučit
a předvést
ti tehdejšího
předsedy
Františka
Valenty,
správce
jim
umění
2 herci,
členové
Divadélka
pro Josefa
školy
hradusvéJiřího
Řeháka
a členů
inventární
komise
zVondry
Hradce
Králové.
Hlavnímotevřen
tématem
bylotrezor
dílo aWila Vlasty
Bucharové
hradní
seliama
Shakespeara,
které
dětem
vtipnou
psán jeho
obsah. Seznam
cenností
čítápřiblížili
86 položek
a můažeme
nevážnou
formou.
Pohovořili
a velmi
promyšleně
ho rozdělit
na dvě
části. Ta první
(položky
1–61)
okomentovali
díla Richard
III.,numismatickou
Marná lásky sbírku
snaha
obsahuje systematicky
budovanou
aneznámého
Romeo a tvůrce
Julie. (viz
Vysvětlili
děj, část
důležité
pasáže her
níže), druhá
(shromažďovaná

a z odborného hlediska prý téměř bezcennou skrumáží náhodných
padla z hnízda,
nálezů obdivoa darů,
jak mincí a bankovek,
vali polární
tak různých
lišku, která
řádů
utekla z kožešinové fara medailí.
my, pohladili
fretku,
Otázkou je, proč
byl trezorsiotevřen
kteroudomajitel
vypustil
už v roce 1973, když
Krajského
mudo byla
volnépeckovská
přírody, prozea v Hradci Králové
nutože seažjiž
o ničervenci
nechtěl
mismatická sbírka převedena
k 15.
starat. Viděli
zblízka
1976. Převzal ji tehdejší numismatik
muzea
Jarosrnčata amuzeu
spoustu
ptáslav Šůla. V královéhradeckém
je sbírDětem
se prohlídka
ka v kompletním ků.
stavu
uložena
dodnes.
s vyprávěním
velice
líMince se nacházejí
v chráněném
depobila,
ani se jim
nechtělo
zitáři s hlídanou
teplotou
a vlhkostí,
domů.
byly jednorázově
očištěny a ošetřeny.
Pro codruhou
skupinu
Během téměř 40 let,
jsou ve
vlast2. do Králové,
5. třídy přijel
nictví muzea vodHradci
byly
vláček a vystaveny,
odvezl nás
peckovské mincetaké
několikrát
do pevnostipopřípadě
v Josefově.
Děti dostaly
do rukou
kahazapůjčeny
pro výstavní
účely
na
ny, abyhrad
viděly
na cestu,
a za průvodkyní
pustily
na
Pecka.
Posledními
výstavami,sena
kterých
prohlídku
pevnosti.
Chvílemi měli
strach
i ti
jsmechodeb
si mohli
mince prohlédnout,
byla
výstava
největšíZ hrdinové,
zvlášť když
nám
slečna
průvodkypokladů hradního
muzea
(Hrad
Pecka,
2007)
ně zhasla
a výstava
svíčku Královéhradecký
a my museli kousek
poklad
cesty– zvládnout
denárová
úplně měna
potmě,v abychom
českých zemích
si vyzkoušeli,
(Muzeum
jak východních
se vojákům
v podzemí
Čech
žilo.
v Hradci
Ale proKrálové,
všechny to
2015).
byl zážitek, dokonce někteří říkali, že by šli znovu.
Byl to nádherný
Ve zkratce
výlet,
o vývoji
k celkové
českých
pohodě
mincínám přálo
Prvními
českými
mincemi
byly tzv. dei počasí, po celý
den nás
provázelo
sluníčko.
náry. Tyto stříbrné mince zavedené patrně
-mrBoleslavem I. (915–967/972) se původně
razily ve větší velikosti (v průměru asi kolem
2 cm), později, od doby Břetislava I., který kolem
roku 1050 inicioval mincovní reformu, se objevují denáry tzv. malého střížku s průměrem asi 1,5 cm. Poslední
také
s velkou
dávkou
humoru
a s tzv.
krásnými
kostýmy
etapou
denárového
období
je ražba
brakteátů,
minací rekvizitami
Do her plíšku,
vtahovali
i publikum
knoﬂíkovéhozahráli.
tvaru z tenkého
ražených
pouze
drobnými
epizodními
rolemi.
Žáky jejich
vystoupez jedné strany
– přicházejí
jako náhrada
za znehodnocení
byli
pozorní
opakované
né velmi
denáryzaujalo,
a razily se
(stejně
jakoadenáry)
pouzevýbuchy
do roku
smíchu
jistěII.odměnou
i oběma
sympatickým
1300, kdybyli
Václav
provedl zásadní
měnovou
reformu
hercům.
a nechal razit vyhlášené pražské groše z kvalitního kut-lsnohorského stříbra.

Jak jste to myslel, pane Shakespeare
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Exkurze
do
Archeoparku
o váze
přibližně
3,5 gramu a s ryzostí
V Všestary
soupisu
Groš vznikl jako hodnotná mince

stříbra přes 900/1000 a Kutná Hora
Ve čtvrtek 18. června
odjeli času
čtvrťáci
na exkurzi
do
byla svého
největším
zdrojem
pravěké vesnice prvotřídního
ve Všestarech,
protože
o pravěstříbra
ve se
střední
Evku učili ve vlastivědě,
četli měly
knížkurozdílnou
Eduardaražbu
Štorcha
ropě. Groše
na
Osada havranů,
baviloa na
je to
a na
exkurzi
se moc
těrubové
lícní
straně
– na lícní
straně
šilo. Jejichbyla
očekávání
je česká
nezklamalo.
zobrazena
koruna Expozice
a kolem nízačaopis
la
kde ve
podlažích
děti lev.
poznaly
se uvnitř
jménemmuzea,
panovníka,
na třech
rubové
straně český
Jako
život
prvním
drobnáprvních
mince předchůdců
se společně sčlověka.
grošem V
začal
razitpodlaží
parvus
jsme
bylihaléř).
jakoby
pod zemí,
jsmeoblíbenou
viděli, coa všech(později
Groše
byly vkde
Evropě
stabilno
může najít
v zemi,
za velkým
akváriem
ní měnou,
jejicharcheolog
ražbu ukončil
Ferdinand
I. v roce
1547,
jsme
zkoumali
procházeli
jsme
jesfakticky
byl ale dno
jejichřeky
oběhLabe,
zrušen
až patentem
Ferdikyní
nástěnnými
malbami a viděli, jak předchůdci
nandasIII.
v roce 1644.
člověka
svépoužívat
mrtvé. O
patro
výšpodle
jsme nona
Názevpohřbívali
tolar se začal
v 16.
století
velikém
modelu
pozorovali
podél soutoku
vého naleziště
stříbra,
českéhokrajinu
Jáchymovského
údolí,
řeky
LabeJoachimsthaler.
a řeky Orlice, jak
vypadala
německy
Tolar
je velkákrajina
stříbrnáprvních
mince
o hmotnosti skoro 30 gramů, která se na českém území
razila od 20. let 16. století. Později se s tolarem jako
drobné mince objevují i krejcary, které byly následně
v oběhu téměř po celou dobu trvání habsburské říše, až
do roku 1892, kdy byla zavedena korunová měna.
Žáci 1. až 9. třídy se svými kresbami zapojili dove1.sbírce
ročníku
regionální výtvarné soutěže
Co
najdete?
Podzvičinsko
dětí. Nejhezčí
Nejcennějšíočima
a zároveň
nejstaršíobrázky
částí peckovské nuz naší školy sbírky
byly odeslány
odborné
porotě
mismatické
jsou stříbrné
denáry
z 10. až 13. stodo Bílé
Třemešné.
letí.
Zahrnují
tedy období vlády od knížete Boleslava
4. Oldřicha,
kategorii získala
3. místo
Karolína
II., Ve
přes
Břetislava
I. i II.,
Spytihněva II. nebo
Jiřičková z 8.ažtřídy.
Čestnéa uznání
bylo
udě- za Přemysla
Svatopluka
po denáry
brakteáty
ražené
leno Dagmar
taktéž z 8.numismatické
třídy.
Otakara
II. a Zeleňákové
Václava II. Součástí
sbírky
obrázky
je i Vítězné
inventární
kniha,zedovšech
níž sizúčastněných
tvůrce sbírky, který podle
škol byly vystaveny
v kostele sv.Čech
Jana vNenumismatika
Muzea východních
Hradci Králové
pomuckého
na Zvičině.
Zdemezi
2. května
2015poloprofesioVojtěcha
Brádleho
patřil
poučené
proběhlo
vyhlášení zapisoval
vítězů a předání
diplonály,
systematicky
jednotlivé
přírůstky a pomů a věcných
cen.Bohužel v knize neuvedl své jméno
drobnosti
o nich.
Oběma dívkám blahopřejeme.
a nezaznamenával
ani pro numismatické zkoumání klíStránská
čové detaily o původu mincí.Alena
Víme,
že je většinou nakupoval (jen ojediněle i prodával) u pražských obchodníků
Chaury, Prokopa či Fischera nebo ve Vídni v numismatické společnosti. Podle zápisů, citované odborné literatury a zmínek o nákupech se dá předpokládat, že autor
sbírku budoval zhruba od začátku 20. století, soustavně
pak během první republiky až do posledních let 2. světové války.
Kromě mincí denárového období sbírka obsahuje
i cenné příklady stříbrných grošů (od doby Václava II.
přes např. Karla IV. až po Ferdinanda I.), přináší průřez
tolarovým (a krejcarovým) i „rakouským“ korunovým
obdobím. Navíc je součástí sbírky i několik medailí, které jsou rovněž zaznamenány v inventární knize.
V druhé, méně významné části se nachází například
dřevěná krabice s asi 5 kilogramy mincí z let 1800–1945,
bankovky z let 1919–1953, ukázky cizích měn (např.
francouzské, bulharské, rumunské, polské či německé)
a několik pamětních medailí.

Co chybí?

cenností
hradzemědělců,
ního trezorua ve
bo-třetím podlaží jsme přes skleněnou
podlahu
viděli tuto krajinu z ptačí perspektivy. Podél
hužel nenajdeme
stěn
si prohlédli
jednujsme
zásadní
polož- exponáty nálezů od nejstarších
zkudoby
kamenné
až po ty mincí,
nejmladší z doby bronzo– seznam
starožitných
vé
a železné.
Přitom MNV
jsme si
dávali hádanky, k čemu
které
byly v majetku
v Pecce.
asi
sloužily. muzea
Program
pokračoval krátkým
Do předměty
královéhradeckého
předány
filmem,
nebyly. jak vznikala pravěká vesnice vedle muzea.
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z Pecky (mož-mrná právě ve výše zmíněném roce 1938 od pana Záveského – pozn. red.). Mince jsou dosud chovány na MNV
a budou odevzdány do obnoveného musea na hradě,“
píše ve svém článku Příspěvky k soupisu nálezu mincí
v severovýchodních Čechách v roce 1966 královéhradecký numismatik Jaroslav Šůla. Tento cenný soubor
obsahoval mince z 16. a 17. století: tolary Rudolfa II.,
Ferdinanda II., ale i španělský křížový tolar Filipa IV.,
groše Albrechta z Valdštejna, Ferdinanda II. či tyrolských velmožů Leopolda a Ferdinanda Karla.
V článku se uvádí, že jde o nález typický pro mincovní depoty z doby třicetileté války a může být vztažen
k události z roku 1640, zaznamenané v Manuálu městečka Pecky. Zde je přepis výpovědi jednoho z jejích
aktérů, Matouše Kuna z Radkyně:
„Jdouce zpátkem jednoho času z města Hořic s Václavem Čechem, spolusousedem mým, natreﬁlo se mezitím nějaké štěně v cestě, že je spolu honili a v tom
honění majíc Václav Čech za ňadry prý 9 říšských tolarů a 34 grošů, všecky při tom ztratil. A nejsa při tom
jiný žádný, toliko on Matouš Kun sám, chce-li podobně
z důmění oznámeného vyjíti, aby závazkem toho podle
práva pod literou I33 optvrdil. Což se tak stalo a závazek podle práva od Matouše Kuna vykonán v slovích
nížepsaných:
Přísahám Pánu Bohu všemohoucímu, že jsem těch
peněz, což svrchu psáno, neviděl ani nenalezl, též kam
jsou se při tom honění toho štěněte poděly, dokoce žádné vědomosti nemám.“
Z dalšího zápisu vyplývá, že sám „poškozený“ Václav Čech váček s penězi pravděpodobně ukradl. Zdá
se, že jednou kradené věci se už svého osudu jen tak
nezbaví.
Otázkou je, kde jsou mince dnes. Jejich stopa končí
v druhé polovině 60. let na MNV v Pecce.
Na základě své návštěvy Muzea východních Čech
v Hradci Králové a dokumentů ze Sbírky soudobé
dokumentace a kopií na hradě Pecka připravila
Věra Kociánová
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