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Společenstvo hostinských berního okresu přerovského v Přerově vydalo 
roku 1936 tuto knížku na paměť padesátiletého výročí založení 

Společenstva. - Upravil J. A. Kupka, hoteliér v Přerove, jednatel 
Společenstva. - Vytiskla knihtiskárna Frant. Bartoš v Přerově. 

 



 2 

Upozornění 
Chtěl bych touto cestou upozornit případné čtenáře následující knihy, že text včetně 
fotodokumentace (tato byla srovnána a popsaná za pomocí kamarádů ) jsem zpracoval pomocí 
skeneru jako nevidomý pro vlastní  potřebu a další nevidomé zajímající se o tuto oblast. Proto 
prosím omluvte případné překlepy a rozdělovací znaménka v řádku, záměnu písmen jako z na 
s a chyb u některých jmen , originál byl v jiném formátu než je současný proto také případné 
odvolávky na číslo stránky neodpovídá skutečnosti. Kontrolu neskenovaného textu provádím 
pouze pomocí hlasového výstupu v počítači . Některé stránky jsou naskenovány jako foto 
v JPG a vloženy do textu. Dále upozorňuji že nemám souhlas autora (ů) o zpracování do této 
podoby.                                                                                               Jiří Rosmus 
 
Protektorát: 
Frant.   Chmelik,  vrch.   rada polit,   správy,   okresní hejtman v Přerově. 

 
Čestné předsednictvo: 

Rudolf Mlčoch, president Obch. a živn. komory v Olomouci, poslanec Národního 
shromáždění atd., 
 
Richard Kleiber, ředitel škol, starosta města Přerova, 
Josef Holý, vrchní finanční rada, přednosta berní správy v Přerově, 
JUDr. Leopold Mohapl, advokát, předseda akc. pivovaru v Přerově atd., 
Ladislav Šilhavý, průmyslník a majitel pivovaru dř. Měšťanský pivovar v Přerově, 
Josef Polame, předseda Okresní Jednoty živn. společenstev v Přerově, člen městské rady v 
Přerově atd., 
Štěpán Klein, majitel sodovkárny v Přerově, předseda Zemského společenstva výrobců 
šumivých nápojů na Moravě, člen městské rady v Přerově atd., 
Josef Beneš, velkoobchodník, předseda Obchodního grémia v Přerově, člen městské rady v 
Přerově atd., 
Josef Fimbinger, majitel parní pekárny v Přerově, člen zemského zastupitelstva moravsko-
slezského atd., 
Josef Houšťava, majitel řeznicko-uzenářského závodu v Přerově a předseda společenstva 
řezníků a uzenářů v Přerově, 
Hynek Michálek, hoteliér v Kroměříži, předseda Společenstva hostinských v Kroměříži, 
předseda Zemského svazu českých společenstev hostinských na Moravě atd., 
Josef Koláček, restauratér a předseda Společenstva hostinských a kavárníků v Brně, předseda 
Zemské jednoty hostinských a kavárníků v Brně atd., 
Václav Kupka, restauratér v Prostějově, předseda Společenstva hostinských v Prostějově, 
Flor. Horák, hoteliér a předseda Společenstva hostinských a kavárníků v Olomouci, 
Břetislav Drápal, kavárník a místopředseda společenstva hostinských a kavárníků v 
Olomouci, 
Alois Kunc, hoteliér a jednatel Společenstva hostinských a kavárníků v Olomouci, 
Mil. Kočiřík, restauratér v Grygově a předseda Společenstva hostinských Olomouc - venek, 
Josef Vítovský, hoteliér a předseda Společenstva hostinských v Kojetíně, 
Jan Čermák, hoteliér v Hranicích, 
/. Šenkyřík, restauratér v Prštném a předseda Společenstva hostinských ve Zlíně, 
Frant. Kolda, hoteliér v Tovačově a předseda Společenstva hostinských v Tovačově, 
Frant. Cvek, hoteliér a předseda Společenstva hostinských v Holešově, 
Frant. Pazdera, restauratér v Plešovci u Kroměříže a předseda Společenstva hostinských 
Kroměříž - venek. 
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Karel Skřeček - restauratér a předseda Společenstva hostinských berního okresu                                    

přerovského v Přerově. 
 
K padesátiletému jubileu - Karel Skřeček, předseda Společenstva. 
Úvodních slov tohoto pamětního spisu, vydaného k výročí padesátiletého trvání Společenstva 
hostinských v Přerově, používám k čestné vzpomínce na své předchůdce, hlavně na 
zakladatele našeho Společenstva a jejich tehdejší spolupracovníky a k projevům díků všem, 
kdož je v jejich stavovské práci v tomto Společenstvu podporovali. 
Jubileum padesátiletého trvání našeho Společenstva nevztahuje se pouze k úzkým zájmům 
hostinského stavu, nýbrž jde také o výročí významné práce pro celý stav živnostenský. 
Moravské místodržitelství vydalo dne 22. září 1883 podřízeným úřadům informace, podle 
nichž měla býti v každém berním nebo soudním okrese zřízena dvě společenstva a to jedno 
pro živnosti řemeslné, druhé pro živnosti ostatní. Již tehdy vyslovilo se moravské 
živnostnictvo proti zřizování smíšených společenstev. Doporučovalo se budování 
společenstev odborových, agitovalo se a konečně se docílilo toho, že zejména v 
samosprávných městech byla čistě odborová společenstva zřízena. 
Vyjednávání o zřizování společenstev protáhlo se až do druhé polovice roku 1884 a zásadně 
byla tato akce provedena na Moravě až v roce 1885. V tomto roce došlo, přesto, že stanovy 
společenstev byly schváleny již v roce 1884, téměř všeobecně k ustavujícím valným 
hromadám a tudíž také k zahájení činnosti společenstev. Zákon o zavedení živnostenských 
společenstev byl však vydán již v roce 1883 a to dne 15. března. Tedy celé dva roky trvalo, 
nežli se k ustanovením společenstev přikročilo. 
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V důsledku zmíněného zákona bylo na Moravě do konce roku 1885 zřízeno celkem 321 
společenstev. 
Vlivem vývoje tehdejších poměrů došlo hostinstvo k přesvědčení, že jen uvědomělé 
stavovství, láska k živnosti a obětavost k této živnosti, která se stala jeho existencí, dále vzá-
jemné přátelství všeho hostinstva mohou býti podmínkou ú-spěchu předsevzatých úkolů a 
snah organisování celé hostinské rodiny v jeden veliký celek. 
Živnost hostinská byla od pradávna určitou výsadou. Poněvadž tato živnost byla těžko k 
dostání, byla také výnosnou a kvetoucí. Dřívější doba byla pro hostinský stav opravdu dobou 
zlatou, kterou ani zdaleka nemůžeme přirovnati k době dnešní. Byly to jistě krásné, zlaté časy, 
kdy hostinský se svou tradiční sametovou a vyšívanou čepičkou na hlavě byl všeobecně od 
každého svého návštěvníka ctěn a vážen. A dnes? 
Nová doba — doba spěchu a modernismu — vše změnila a to v poměrně dosti krátké době. 
Kina, turistika, sport, radia, spolkové domy, tělocvičny atd. vyprazdňují hostince pomalu, ale 
jistě. Největší zlo — volný prodej lahvového piva — jest zkázou hostinstva a ničení jeho 
existencí. Proto naše živnosti nejsou dnes již živnosti kvetoucí a výnosné, naopak většina 
hostinských hledí v dnešní době smutné a nejisté budoucnosti vstříc. 
Lituji, že při tak krásné vzpomínce lepších dob musím tak pesimisticky svůj článek zakončiti. 
Jsem ještě z té staré gardy hostinské a proto dovedu chápati bolesti dnešních mladších kolegů. 
Nutno však si dnes říci pravdu, aby ti, kteří přijdou po nás a budou někdy tyto řádky čísti, 
věděli, v jakých poměrech jsme žili my. Těm našim nástupcům volám do lepší jejich 
budoucnosti vstříc: »Všeho nejlepšího!* 
 

Z dějin Společenstva hostinských v Přerově. 
 

J. A. Kupka, jednatel Společenstva. 
 
 
 
 
 
Na základě zákona ze dne 15. března 1883 o založení 
živnostenských společenstev svolali přerovští hostinští 
první u-átavující schůzi na den 27. ledna 1885 a druhou 
na den 3. března 1885 a sešli se tehdy tito kolegové: Jan 
Sobol, Jan Slováček, Frant. Dragoun, Jan Štěpáník, Jan 
Ondruška, Jos. Zdráhal, Frant. Vaněk, Frant. Houžva, 
Frant. Vysloužil, Jos. Konopčík, Jiří Peknica, Jan Skácel 
a Ant. Fargaš. 
Účelem této schůze bylo, aby svolali všechny hostinské 
o-kresu přerovského, což se také stalo a valná hromada 
ustanovena byla na 18. března 1885, kteroužto valnou 
hromadu tehdy řídil Jan Sobol, hostinský z Přerova. 
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1885. 
Mimořádná valná hromada konána byla 18. března 1885 za účasti 60 hostinských z Přerova a 
okolí. Na této valné hromadě byl zvolen předsedou Společenstva Jan Sobol. Dále bylo 
zvoleno 12 členů výboru a to 6 z města Přerova a 6 z venkova. Zvoleni byli: 
Jiří Jonáš z Přerova, 
Filip Lówerossen z Přerova, 
Frant. Klein' z Přerova, 
Čeněk Svoboda z Přerova, 
Čeněk  Prokop z Přerova, 
Frant. Tomeček z Přerova, 
Josef Dočkal z Brodku, 
Jan Skřipec z Říkovic, 
Ant. Fargaš z Říkovic, 
Frant. Houžva z Hor. Moštěnice, 
Frant.  Slováček z Vlkoše, 
Leopold Slíva ze Želátovic.  
Za poslíčka zvolili si J. Palu. 
Na této valné hromadě bylo již tehdy jednáno a usneseno, aby všichni členové Společenstva 
ve všem jednotně postupovali a co Společenstvo nařídí, aby také všichni dodržovali. Všichni 
přítomní podrobují se tomuto usnesení a slibují toto zachovávati a v případě nedodržení 
nějakého usnesení má zaplatiti každý provinilý člen po prvé pokutu 2 zl. a po druhé 5 zl. do 
společenstevní pokladny. 
Pan Čeněk Svoboda činil návrh, aby se stala vzájemná domluva, by se veškeré nápoje, jak 
doma v hostinci, tak i přes ulici za stejnou cenu prodávaly a těm pánům členům, kteří by 
úmluvy této nedodrželi, by se od Společenstva uložila přiměřená pokuta. Dále se přihlásil k 
slovu pan Frant. Klein a podotýká, že dle stanov § 3 jest každý člen povinen usnesení 
Společenstva se podrobiti. Dále bylo rokováno stran prodeje piva z pivovaru soukromým 
osobám. Pan Karel Banánek navrhl, aby Společenstvo se sládky vyjednávalo, aby za žádnou 
cenu pivo, jak v nádobách, tak i ve flaších prodáváno nebylo. Pan Josef Dočkal z Brodku činil 
návrh, aby páni sládci na soukromé osoby za cenu, jaká jest v malém, pivo prodávali, též i 
páni hostinští mezi sebou mají se této ceny pevně držeti. O obou návrzích bylo hlasováno a 
přijat jednohlasně návrh pana Dočkala. 
Ve volných návrzích navrhl starosta, aby se k sjezdu hostinských Rakousko-Uherska ve Vídni 
na den 17., 18. a 19. dubna 1885 deputace vyslala a aby valná hromada určila, kolik členů. 
Pan Hynek Sekera učinil návrh, by tři členi Společenstva se na tento sjezd vyslali. Pan Frant. 
Houžva z Moštěnice navrhuje, by byli 4 členi k tomu ustanoveni a totiž 2 z města a 2 z 
venkova, s náhradou jízdného lístku 3. třídy. Po delší poradě navrhuje pan Hynek Sekera, by 
starosta Společenstva a pan Čeněk Svoboda za město zastoupeni byli. Pan Frant. Houžva z 
Moštěnice navrhuje, aby za venkov vysláni byli pan Josef Dočkal z Brodku a pan Jan Skřipec 
z Říkovic. Jelikož po delším hovoru se žádný více nehlásil, prohlásil starosta mimořádnou 
valnou hromadu za ukončenu. 
Tato první mimořádná valná hromada konala se dne 18. března 1885 o 9. hodině dopol. v sále 
Akciového pivovaru v Přerově. 
                           

Další jednání Společenstva v roce 1885. 
V první výborové schůzi usneseno zakoupiti skříň za 8 zl. Dále bylo usneseno odebírání 
odborného časopisu »Hostimil« pro Společenstvo, kterýžto časopis se odebírá až do dnešní 
doby. Mimo to bylo také usneseno zakoupiti knihy a razítka pro vedení Společenstva za obnos 
14 zl. 65 kr. 
Zápisné do Společenstva obnášelo 2 zl. 
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Roční členský příspěvek obnášel l zl., ale na návrh pana Dragouna změněn byl na 50 kr. 
Listonoši za celoroční donášení dopisů platilo se 3 zl. 
V zakládajícím roce přihlásili bratři Lowerossenové, nádražní restaurátoři v Přerově, čtyři 
učně a zápisné za každého obnášelo 5 zl. a při výpovědi bylo nutno zaplatiti 15 zl. 
Jelikož v tomto roce byl dán návrh na volbu pokladníka, rozpředla se debata, že není třeba 
zatěžovat Společenstvo, poněvadž dle stanov má vésti pokladnu předseda sám. 
Na základě stížností z řad hostinských byl podán návrh, aby pivní nádoby v pivovarech na 
správnou míru cejchovány byly. 
Ve výborové schůzi dne 11. září 1885 přednesl starosta Společenstva návrh, by těm pánům 
kolegům, kteří se sjezdu hostinských ve Vídni zúčastnili, každému 3 zl. za nepředvídané 
výlohy se dodatečně uhradily. Bylo usneseno, by se vyplatilo pouze pánům Skřipcoví, 
Sobolovi a Svobodovi, kdežto panu Dočkalovi dodatečná náhrada 3 zl. přiřknuta nebyla, 
protože týž po příjezdu do Vídně ihned druhý den odejel domů a k tomu bylo usneseno, že 
tyto náhrady mají býti vyplaceny až po schválení příští valné hromady. 
Společenstvo hostinských berního okresu přerovského mělo ke konci roku 1885 152 členů, 17 
pomocníků a 4 učně. 
Celkový příjem od členů Společenstva, zápisného a příspěvků učňovských obnášel 237 zl. 72 
kr. 
Vydání bylo 190 zl. 84 kr., zůstalo čistých 46 zl. 88 kr. 
Do Městské spořitelny uloženo bylo 40 zl. a v pokladně společenstevní zůstalo 6 zl. 88 kr. 
Tímto jest zpráva vedení Společenstva za rok 1885 ukončena. 
                                              

1886. 
Druhý rok trvání Společenstva zahájen byl valnou hromadou dne 21. ledna 1886 dle povolení 
c. k. okresního hejtmanství v Přerově ze dne 9. ledna 1886 a konala se v sále akciového 
pivovaru za přítomnosti 56 členů. 
Představenstvo se již soustavně zabývá akcemi ochrannými. Podává četná udání na 
neoprávněné provozování hostinství. Žádá o úpravu obchodu lahvovým pivem, který poškodil 
odbyt piva v hostincích, ale zneužívá se ho všeobecně k neoprávněnému výčepu. 
Pan Čeněk Prokop navrhuje, by páni sládci pivo na privátní osoby laciněji neprodávali než za 
cenu, jak hostinští je prodávají. Pan Rozsypal přidává se k jeho návrhu. Bylo o věci 
debatováno a starosta sděluje, že o této věci již v minulé valné hromadě rokováno bylo a že si 
páni sládci mezi sebou valnou hromadu učinili, ku kteréž také pozván byl, kdežto oni na 
usnesení naše se neusnesli, jen jednohlasně přijali, že na hektolitru o l zl. dráž prodávati 
budou. 
Pan Čeněk Svoboda sděluje, že c. k. hejtmanství se Společenstva netáže, zda-li jest ten 
člověk, který o koncesi žádá, schopen co hostinský a že by měl pan starosta Společenstva 
podati c. k. okresnímu živnostenskému úřadu žádost, by dříve než se koncese udělí, na osobu 
tu u Společenstva dotaz činiti, také zdali té živnosti jest tam zapotřebí a zda ta osoba té 
živnosti dostatečná jest. Nechal starosta hlasovat, zdaliž ve smyslu prosby na c. k. okresní 
hejtmanství to zasláno být má. Bylo to jednohlasně přijato. 
Pan Jan Skácel činil návrh, by panu starostovi za jeho práci a činnost za rok 1885 byla nějaká 
odměna dána, a sice aby se mu 30 zl. dalo. Pan Čeněk Svoboda jest protiv a praví, by jen 15 
zl. se mu dalo. Pan Skřeček ponavrhuje, by jen 10 zl. se mu dalo. Bylo hlasováno a 
rozhodnuto, by starostovi se vyplatilo jen 10 zl. 
Pan Haas navrhuje, by po schválení změny stanov byly stanovy pro každého člena dle záplaty 
v obou zemských recích tlačené a na každého člena zaslané. Návrh byl přijat. 
Pan Hynek Sekera navrhuje, by pivní krejcar v městě Přerově byl i na soukromé osoby 
vložen. Pan Haas poukazuje, by Společenstvo silně o snížení anebo zmaření pivního krejcaru 
pracovalo a dokládá, že to jest jediná záhuba živnosti hostinské. 
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Valná hromada schválila dodatečné vyplacení mimořádných výloh 3 zl. pro každého člena 
deputace sjezdu hostinských ve Vídni. 
Starosta Společenstva činí návrh, by se utvořila jedna deputace, která by pivovarům stížnost 
skrze snížení pivní ceny samovolně přednesla. 
Pan Jan Dvořák se tázal, o čem bylo na sjezdu jednáno. Starosta Společenstva dává 
vysvětlení, že na sjezdu hostinských bylo jednáno o všechným zlu našeho obchodu se týka-
jícího, petičně od výboru sjezdu vyhotoveno a na říšskou radu yasláno. Dále stran cejchovních 
úřadů, by nádoby šumivých nápojů nadmíru měly a že ve všech věcích podporováni vše-
možně na všechny strany budeme. 
Byl podán návrh na změnu stanov, by zápisné nově přistupujících členů bylo 2 zl. Každý člen 
jest povinen platiti co příspěvek l zl. a to vždy ve čtvrtletních lhůtách předem. Pan Dragoun 
podal návrh, by roční příspěvek činil jen 50 kr. 
Pan Mořic Haas navrhuje, by roční příspěvek nejmenším 5 zl. vyměřen byl. 
Pan Čeněk Prokop přidává se k návrhu pana Haase s tím podotknutím, by sešlým chudým 
vdovám neb sirotkům se nějaké podpory uděliti mohlo. Valná hromada odhlasovala většinou 
hlasů 2 zl. zápisné a l zl. ročních příspěvků. Pan Fr. Dragoun nebyl s tím spokojen a žádal, by 
se nově hlasovalo o návrhu jeho. Starosta na jeho žádost nechal hlasovati povstáním, ale jen 5 
pánů s ním souhlasilo, tedy jeho návrh padl. 
Pan Josef Sobol činí návrh, by se letošního roku zařídil hostinský společenský ples. Pan 
Svoboda se k jeho návrhu přidává. Pan Frant. Houžva jest protiv tomu a poukazuje na včilejší 
zlé poměry. Starosta nechal o věci hlasovati a většinou hlasů návrh pana Svobody a Sobola 
byl přijat. 
Za revisory účtů byli zvoleni páni Ant. Fargaš a Frant. Dragoun. 
Na výborové schůzi dne 5. ledna 1886 tázal se starosta Společenstva, zdali by se měli páni 
bratři Lówerossenové od Společenstva stran poplatků za přihlášení 4 učňů upomínati. Pan Jan 
Dvořák navrhuje, by se poplatek vymáhal. 
Byla zakoupena od pana Letfuse dodací kniha a kniha pro zanášení příslušníků Společenstva. 
Bylo usneseno, že se za donášení psaní bude platiti listo-noši prvního půl roku od kusu, 
druhého půl roku se ale neplatilo a za to se mu vyměřil honorář 5 zl. Pan Vaněk protestoval, 
že je to mnoho, bylo tedy odhlasováno jen 3 zl. by se mu daly. 
Ve schůzi výboru dne 21. května 1886 bylo usneseno, by se si. c. k. okr. hejtmanství prosba 
zadala, by se rozšiřování hostinců v berním okrese přerovském nedalo, v pádu, že by c. k. okr. 
hejtmanství rozšiřování hostinců činilo, by se na vysoké místodržitelství stran té věci 
Společenstvo obrátilo. Kdyby i písemné prosby nepomáhaly, tedy by se osobně na si. 
místodržitelství deputace vyslala a to jeden pán z Přerova a jeden z venkova. 
Zakoupen byl živnostenský řád německý s dodatkem říšského zákona za 4 zl. Dále bylo 
usneseno, by útraty při upo-mínání o zápisné nebo příspěvky, t. j. 6 kr., každý upomínaný člen 
zaplatil. 
Ve výborovém sezení dne 21.  září  1886 zvolen byl  jednatelem Společenstva pan Vincenc 
Svoboda. 
Ve výborovém sezení dne 14. prosince  1886 usnešeno nechati natisknouti 300 kusů stanov a 
za tyto počítati každému členu 20 kr. za kus. Mimo to. nechal starosta natisknouti rek. 
vysvědčení za vyučenou a dotazuje se, v jaké řeči se mají nechati tisknouti a kolik kusů. 
Usneseno bylo. l>v v> byla tištěna česko-německy a to 25 kusů v přerovské tiskárny 
Starosta činí návrh, by se dle stanov Společenstva ke každé  valné hromadě pozvali 2 členové 
hromady pomocnické. kteří by tam měli hlas poradní, aby přednésti mohli přáni nebo stížnosti 
své. Návrh starosty byl jednohlasně přijal 
Pan Jan Dvořák činí návrh, by se založila pokladna. 
Pan Vaněk podporuje pana Dvořáka a odkazuji to předneslo na příští valné hromadě a tam 
kovalo. 
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Pan starosta Společenstva zakoupil štamhilku  píky, která stála 2 zl. 72 kr. a žádá za schválím  
toho 
Pan Jan Dvořák činí návrh, by pan starosta o novém roce 1887 vyplatil listonošovi částku  5 
zl. Návrh byl jednohlasně přijat. 

1887. 
Třetí valná hromada Společenstva konala dne 10 ledna  1887 v sále Akc. pivovaru za 
přítomnosti 60 členů a předsednictví starosty pana Jana Sobola. 
Pan starosta Společenstva přednesl valné hromadě účty za rok 1886 a dle pokladní knihy 
obnášel příjem Společenstva  139 zl. 40 kr., úroky v Městské spořitelně 33 kr zl. 73 kr. 
Vydání bylo 80 zl. 64 kr. Do Městské spořitelny uloženo 56 zl. 33 kr. a pokladní hotovost 
byla 2zl. 76kr. 
Valná hromada navrhla, by panu Starostovi Společenstva za jeho výkon ve správě 
Společenstva i pokladníka se nejvřelejší  díky vyslovily, což s povstáním všech členů proká-
záno a provoláno »Nazdar!« 
Přikročeno k volbě starosty, jeho náměstka a pokladníka cíle stanov § 19 na 3 roky. 
Pan Mořic Haas dává návrh, Pan Jan Sobol aklamací zvolen byl za starostu Společenstva. Pan 
Vincenc Prokop přidává se k návrhu tomu a žádá, by valná hromada návrh tento jednohlasně 
přijala. Valná hromada návrh přijímá a pan Jan Sobol zvolen za starostu Společenstva 
aklamací. 

Frant. Dragoun, byv   hostinský v Beňově u Přerova, 
dosud žijící nejstarší Společenstva dožívá se letos 85 
roků. Živnost hostinskou provozoval přes 50 let. 
Čestným členem jmenován byl jubilejní valnou  
Hromadou dne 13. května 1925. 
Pan Frant. Houžva činí návrh, by pan Jan Skácel byl též 
aklamací zvolen, co náměstek starosty. Pan Vincenc 
Svoboda jest proti tomu návrhu a navrhuje volbu lístky a 
současně navrhuje, by pan Filip Lówerossen volen byl 
co náměstek starosty. Přikročeno tedy k volbám. Pan 
Filip Lówerossen zvolen byl náměstkem starosty 45 
hlasy, pan Frant. Tomeček zvolen za pokladníka 
jednohlasně. Dále do výboru společenstva zvoleni 
následující pánové: Jan Skřipec z Říkovic 58 hlasy, 
Frant. Dragoun z Beňova 58 hlasy, Vincenc Svoboda z 
Přerova 58 hlasy, Josef Kupčík z Přerova 57 hlasy, Jan 
Dvořák z Přerova 57 hlasy, Frant. Klein z Přerova 48 
hlasy, Hynek Sekera z Přerova 38 hlasy, Jiří Jurečka z 

Přerova 37 hlasy, Karel Tšpon z Přerova 35 hlasy, Mořic Haas z Přerova 33 hlasy, Frant. 
Vaněk z Lukové 23 hlasy a Frant. Houžva z Hor. Moštěnice 37 hlasy. Za náhradníky 
Společenstva zvoleni následující pánové: Frant. Slováček z Vlkoše 20 hlasy, Josef Dočkal z 
Brodku 19 hlasy, Josef Slavík z Rokytnice 17 hlasy a Jan Krempl z Radslavic 17 hlasy. 
Valná hromada se usnáší, aby se členové Společenstva zúčastňovali každého pohřbu svých 
zemřelých kolegů a aby se každému zemřelému členu zakoupil věnec za obnos 8 až 10 zl. ze 
společenstevní pokladny. K tomu navrhuje starosta Sobol, by zakoupena byla společenstevní 
stuha. Pan starosta Sobol dává ještě návrh, by se vyplácela nějaká podpora pozůstalým po 
zemřelých členech Společenstva. Valná hromada zplnomocňuje výbor k projednání návrhu. 
Valná hromada ukládá výboru, by žádalo se c. k. okr. hejtmanství ještě jednou, by o žádostech 
o koncese bylo zpraveno vždy Společenstvo. Mimo to podává pan starosta návrh valné 
hromadě, by se jednateli za jeho činnost za rok 1886 nějaká odměna dala. Pan Frant. Tomeček 
navrhuje odměnu 20 zl. Valná hromada jednohlasně schvaluje. 
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Ve výborové schůzi dne 1. února 1887 zvolen byl jednatelem pan Vincenc Svoboda a jeho 
náměstkem p. Frant. Klein. 
V dalším jednání podal p. Frant. Klein návrh, aby obsah pivovarských pivních sudů byl 
pivovary upraven l hl na 106 litru, půl hl na 54 litrů a čtvrt hl na 27 litrů a to proto, že se sudy 
v pivovarech řádně neplní. 
Pan starosta Sobol sděluje, že byl žádán sluhou c. k. hejtmanství, by mu byla dána nějaká 
remunerace za rok 1886, poněvadž od každého Společenstva nějakou remuneraci dostává. Pan 
Frant. Dvořák navrhuje, by se dala odměna 2 zl., což bylo přijato. 
Na návrh Společenstva hostinských v Přerově uspořádán byl velký sjezd hostinských 
střední Moravy dne 20. září 1887 v Přerově v sále akc. pivovaru s tímto pořadem: 
1.  Poměr mezi hostinským a sládkem. 
2.  Poměr mezi hostinským a vyrabitelem lihovin. 
3.  Cejchovní řád. 
4.  Pojednání o koncesích a nájemnících. 
5.  Volné návrhy. 
Sjezdu zúčastnilo se asi 500 hostinských ze střední Moravy. Za předsedu sjezdu zvolen byl 
pan Josef Medlík z Velkých Slatenic. Za prvního místopředsedu Eduard Vašica z Chropyně, 
za druhého místopředsedu Josef Holub z Holešova, zapisovatelem Josef Dočkal z Brodku u 
Přerova a Fr. Vysloužil z Prostějova. 
Jako řečník k odstavci 1. přihlásil se kol. Vašica, starosta Společenstva z Kroměříže. 
Pojednává o sjezdu, jak na tento jiný stav pohlíží a hostinským závidí, že mají pěkné šaty atd. 
Stěžuje si na sládky, že najímají hostince, kde prodávají lacino patoky a to vždy na úkor 
hostinských. Stěžuje si hlavně na to, že sládek nebere ohled na hostinského a prodává jed-
notlivci pivo za tutéž cenu jako hostinským. Tato řeč byla s velkým jásotem přijata a na to se 
čte navržená resoluce: »My na prvním sjezdu hostinských střední Moravy v Přerově 
shromáždění hostinští, porokovavše o poměru mezi hostinským a sládkem a všechny 
okolnosti zrale uváživše pilnou potřebu uznáváme: 
a)  Ctění držitelé pivovarů v okresích, které tento sjezd hostinských zastupuje, slušně 
požádáni buď též, aby od nesolidní konkurence jakou hostinským svými vlastními nálevy, ja-
kož  i  pronajímáním  hostinců  na  svůj   řád  činí,  již  k vůli vlastní cti a vlastnímu svému 
prospěchu upustili. 
b)  Požádáni buď tež ti též držitelé pivovarů, aby pivo v nádobách i v lahvích jednotlivým 
soukromníkům vůbec rozvážeti přestali, zvláště však, aby přestali rozvážeti soukromníkům 
pivo v nádobách i v lahvích za ceny hostinským stanovené. 
c)  Požádáni buďtež titéž držitelé pivovarů, by soukromníkům prodávali čtvrt hektolitru o 50 
krej. dráže, lahve pak za onu cenu, za jakou je hostinský prodává. 
d)  Upozorněni buďtež titéž držitelé pivovarů, že tímto u-pravením poměru mezi hostinským a 
sládkem pivovary na svém odbytu neutrpí, že však živnost hostinská slušnou měrou se 
povznese. 
K bodu II. přihlásil se opět pan Vašica a rozbírá otázku ve smyslu tom, že vyrabitelé lihovin 
prodávají kořalku každému za cenu stejnou jako hostinským a že by si hostinští rádi kořalku 
na studené cestě vyráběli. 
Byla navržena a čtena následující resoluce: »My na prvním sjezdu hostinském střední Moravy 
v Přerově shromáždění hostinští porokovavše o »poměru mezi hostinským a vyrabitelem 
lihovin«, usnášíme se na následující resoluci: Ctění páni vyrabitelé lihovin požádáni buďtež, 
aby podobně, jako sládci, svého i prospěchu hostinských, již od nich lihoviny odbírají jsouce 
dbalými upustili od nesolidní konkurence proti hostinským jmenovitě pak, aby neprodávali 
jednotlivě svým soukromníkům lihoviny za ceny hostinským ustanovené, nýbrž s přiměřeným 
zvýšením. 
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b)  Dbáno budiž toho přísným dohledem na svobodný obchod a prodej  lihovin v uzavřených 
lahvích, by zamezeno bylo poškozování živnosti hostinské. 
c)  Kde shody a nápravy docíliti by se nedalo, buďtež páni hostinští na svépomoc odkázáni, 
která na vlastní výrobě studenou cestou záleží. 
Tato dvě usnesení buďtež uveřejněna v časopisu »Hosti-mila« a na všechny pivovary a 
vyrabitelé lihovin v okresích v této schůzi zastoupených zdarma zaslána s tou žádostí, by 
sládci i vyrabitelé lihovin buď celkem neb jednotlivě v »Hos-timilu« co nejdříve své mínění 
ohledně toho projevili. 
K III. bodu přihlásil se ke slovu pan Frant. Vysloužil, ka-várník z Prostějova. 
Vyličuje, kterak cejchovní řád je pro hostinského škodlivým, jak malý dohled k nádobám, co 
se týká jich vysmolování, jest, že tím bývá nádoba menší a vypočítává škodu, která 
hostinským z toho plyne, dále že bývá hostinský zodpovědným za sklenice, které koupí. 
Pan Kalich z Lipníka poukazuje, by po každé úpravě byla nádoba cejchována. 
Pan Vítěz z Přerova si přeje, by nádoba byla o dva nebo více litrů větší, ježto se piva do 
nádoby nevejde tolik jako vody, poněvadž pivo pění. 
Byla k tomu navržena následující resoluce: 
a)  aby pivní nádoby cejchovány byly po každém řádném vysmolení a po každé správě, 
b)  aby byla zavedena nadzákonitá míra, 
c)   aby sládci byli povinni každým druhým rokem pivní nádoby dáti cejchovati, 
d)  aby skelné hutě byly zodpovědný za míru nádob. 
K bodu IV. přihlásil se ke slovu p. Dreiseitl.  Stěžuje si hlavně na konkurenci. Je pro to, aby 
hostinským byl jen ten, kdo se prokáže, že se také vyučil. Stěžuje si také na obecní hostince a 
na kantiny. Vyličuje bídný život hostinského v takových hostincích. Navrhuje změnu zákona 
v tom smyslu, by obecní hostince a kantiny se zrušily a nové se nepovolovaly. Pan Kalich 
stěžuje si na spolky, které v privátních místnostech živnost hostinskou provozují a přimlouvá 
se za zrušení. Navrženou resoluci, kterou přečetl p. Rebec, sjezd jednohlasně přijal. Resoluce 
zněla: 
a)  Budiž na patřičných místech zakročeno, aby koncese na provozování živnosti hostinské 
udělovány byly jen těm, kdož vykážou se mimo jiné také dostatečným odborným vzděláním, 
t. j., kdož prokážou, že se této živnosti řádně vyučili a že tuto již po více let řádně 
provozovali, 
b)  politické úřady žádosti za udělení koncese k provozování živnosti hostinské předkládaly k 
dobrozdání Společenstvu hostinských a aby dle toho dobrozdání při udělování koncese se 
řídily, 
c)  najímání hostinců na sládky a přenechání jich na pod-sudní budiž zamezeno a aby jen 
způsobilým hostinským, kteří koncesi již mají anebo od úřadů jako nájemci schváleni byli, 
byly hostince pronajímány, 
d)  aby koncese k provozování živnosti hostinské nebyly u-dělovány hromadným osobám, 
nýbrž vždy jen jednotlivým osobám, 
e)  aby udělování koncesí vůbec bylo omezeno a místními poměry se řídilo,  zřizování  pak 
kantin stavebních  žádnou měrou aby nebylo povolováno, 
f)  najímání pouze koncese bez účastného nájmu místnosti budiž bezvýjimečně zakázáno. 
g)  koncese, kterou majitel její, byv k tomu vyzván úřadem živnostenským, do 6 měsíců 
neprovozuje, budiž za uhaslou prohlášena, 
h) aby pachtýřům, proti kterým není žádné námitky se strany živnostenské policie, k jich 
žádosti udělována byla vlastní koncese na místě schvalování jich za pachtýře. 
Ve volných návrzích hlásí se o slovo p. Vrla z Prostějova a probírá otázku potravní daně, 
vinnou dávku a pivní krejcar. Uvádí, jaké velké zlo jest obecní přirážka na víno, která zdraží 
hektolitr vína až o 5 zl. 
Pan Prukl z Ivančic navrhuje, aby se platilo z hl daně jen 2 zl. a kořalny by se večer zavíraly. 
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Pan Vysloužil navrhuje resoluci, kterou předčítá a která má býti zaslána všem poslaneckým 
klubům na říšské radě. Resoluce zní: 
a)  Budiž v kruzích kompetentních o to pečováno, aby daň potravní, jako nejkrutější ze všech 
daní, mohla býti zrušena a jinou daní, jež by občanstvo méně tížila, nahrazena. Pokud pak 
potravní daň s ohledem na finanční hospodářství státní zrušena nebude, budiž toho dbáno, aby 
tato daň ode všech občanů stejně byla vybírána a nikoli, jako doposud se děje, pouze od 
živnostníků, t. j. aby také soukromníci, kteří buď maso nebo víno zrovna od producentů 
kupují, z toho potravní daň platiti byli povinni. 
b)   Buďtež potřebná opatření učiněna,  aby obcím  nebylo povoleno na potravní daň obecní 
přirážku uvalovati, 
c)   rovněž  nebudiž  dovoleno,  aby  obce z  piva  tak  zvaný pivní krejcar vybíraly. 
d)  Budiž vybírání poplatku kořalečního  čili dávky kořa-lečné tím způsobem upraveno, aby 
nikoli jako doposud od všech hostinských téhož místa u stejné výši se vybíralo, nýbrž aby 
výše  dávky  této  řídila se  podle množství  vycepované kořalky. 
Dále doporučováno různými řečníky čtení a odebírání odborných časopisů »Hostimila« a 
»Živnostníka«. Redakcím těmto za obětavost provolává slávu p. Vašica.  
Napomíná hostinské k pokroku a k mravnosti. Hostinec není pro karban, ale pro hoštění. 
Karban se nemá v hostinci trpět, hostinský nemá sám nikdy hrát. 
Pan Zatloukal z Císařova mluví proti obchodu s pivem v lahvích. Byly čteny došlé telegramy 
a pozdravy. 
Bratrský pozdrav došel od časopisu »Hostimil«. 
Ústřední jednota hostinských v Brně zaslala následující pozdrav: »Jen svépomoc, práce 
usilovná a společná nám pomůže. Kéž vzpruží sjezd milé soudruhy na sesterské Moravě k 
plodné práci na roli živnosti naší.« Za Ústřední jednotu podepsán Deutsch, předseda. 
Na tomto sjezdu přistupuje Společenstvo hostinských v Přerově k Ústřední jednotě 
hostinských v Brně. 

 
Výbor  Společenstva  hostinských  v Přerově v jubilejním roce  l0letého  trvání  
republiky.  28.  X.  1928. 
V první řadě sedící zleva: Arnold Mazáč, Ant. Múllcr, předseda Společenstva Karel 
Skřeček, místopředseda Jan Makovička, Frant. Špitt. V druhé řadě stojící zleva: Jaroslav 
Kyjovský, Bon. Hrafoálek, Josef Běhal, Alois Horák, jednatel Společenstva Adolf Zdráhal, 
Arnošt Ondruška, Čeněk Dohnal, František Navrátilík, Josef černošek. 
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Přijaté resoluce z usnesení sjezdu byly odeslány na patřičné místo s podotknutím, aby 
poslanci se těchto řádně ujali. 
Na valném sjezdu koncertovala hudba veteránského spolku pod vedením p. Novotného v 
počtu 20 mužů od 3 hodin odpoledne do 11 hodin večer za honorář 63 zl. 
Deficit sjezdový v obnosu 200 zl. zaplatilo Společenstvo přerovské. Sjezdu zúčastnily se 
společenstva Olomouc, Lipník, Prostějov, Kroměříž město i venkov, Litovel, Holešov, 
Bystřice pod Hostýnem a okres Zdounky. 

1888. 
Rok 1888 nevyznačoval se nijakými zvláštními událostmi. Valná hromada, která se měla 
konati dne 24. ledna, byla pro rozejití se členstva z valné hromady vzhledem k různým ne-
shodám se starostou společenstva za neplatnou prohlášena a nová řádná valná hromada se 
konala dne 22. března v sále akciového pivovaru. 
Na této valné hromadě projednávaly se záležitosti ze sjezdu hostinských střední Moravy, 
konaného v září m. r. 
Dále usnesla se valná hromada, aby se vždy před každou valnou hromadou sloužila mše svatá 
za poplatek 7 zl. 
Výborových schůzí bylo v tomto roce šest a jedna mimořádná valná hromada, svolaná na den 
16. října do sálu pana Mořice Haase. 
Při řádné valné hromadě dne 22. března zvolen byl nový výbor, který se volil na jednoroční 
funkční období. 
 

Frant.  Klein,  - byv. hostinský v Přerově, zakladatel 
»Nadace Fr. Klcina«, byv. místopředseda Společenstva 
od r. 1907—1910, otec Štěpána Kleina, máj. so-dovkárny v 
Přerově a předsedy Zemského společenstva výrobců sodo-
vých vod a limonád, jmenován čestným členem 
Společenstva r. 1913. Zemřel 20. srpna 1920. 
 
Zvoleni byli:                                   .'             ' 
Mořic Scholc z Přerova 26 hlasy, 
Josef Herrmann z Přerova 26 hlasy, 
Frant. Tomeček z Přerova 26 hlasy, 
Josef Kupčík z Přerova 25 hlasy, 
Ant. Leiser z Přerova 17 hlasy, 
Frant. Žoček z Přerova 13 hlasy, 
Jan Skřipec z Říkovic 19 hlasy, 

      Frant. Dragoun z Beňova 13 hlasy, 
                                                      Hynek Sekera z Přerova 25 hlasy,                                  , 
                                                      Mořic Haas z Přerova 18 hlasy, 
                                                      Englbert Skřeček z Přerova 16 hlasy, 
                                                     Adalbert Tšpon z Přerova 12 hlasy. 
 
                                                     Jako náhradníci zvoleni: 
 
                                                     Frant. Klein z Přerova, 
                                                    Vilém Široký z Přerova, 
                                                    Josef Sobol z Přerova, 
                                                    Josef Koček z Přerova. 
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Odhlasovány byly také honoráře pro funkcionáře Společenstva a přiřknuto: starostovi 
Společenstva 15 zl., jednateli a pokladníku po 10 zl. 
V tomto roce podáno bylo také několik udání k okresnímu hejtmanství na některé obchodníky 
pro neoprávněné nalévání nápojů. 

1889. 
Ve výborové schůzi konané dne 7. února 1889 připraven byl program pro příští valnou 
hromadu. Usneseno, aby valná hromada se konala dne 28. února v sále akc. pivovaru vil 
hodin dopoledne a aby po sejití se členstva šlo se korporativně do chrámu Páně, kdež měla 
býti sloužena mše svatá. 
Za revisory účtů zvoleni Englbert Skřeček a Jan Skřipec. 28 
Listonošovi byla povolena odměna za dodávání psaní pro rok 1888 3 zl. a sluhovi okr. 
hejtmanství 2 zl. 
Valná hromada konala se dne 28. února 1889. Zahájena byla starostou Janem Sobolem. Co 
živnostenský komisař byl přítomen pro Společenstvo hostinských nově jmenovaný a určený 
pan Jiří Calábek, který také ve své hodnosti přítomným členům představen byl. 
Valné hromady zúčastnilo se 49 členů. 
Tohoto roku mělo Společenstvo 168 členů, 12 pomocníků a 7 učňů. 
Přijato bylo 239 zl., vydání bylo 173 zl., zbytek uložen u Městské spořitelny. 
Na této valné hromadě byl podán také návrh k založení živnostenské nemocenské pokladny 
pro členy Společenstva. Byl zvolen výbor, který měl vypracovati do příští řádné nebo 
mimořádné valné hromady příslušné stanovy. 
Nově uděleny 4 hostinské koncese, 2 koncese byly rozšířeny a 15 členů schváleno jako 
nájemci. 
Byly provedeny opětně volby nového výboru. Volba provedena lístky. Za skrutátory zvoleni 
Augustin Skřeček, Jan Skřipec, Štěpaník a Haas. 
Zvoleni byli: 
Mořic Haas z Přerova 46 hlasy, Aug. Skřeček z Přerova 46 hlasy, Adolf Holinka ze Žeravic 
44 hl., Jan Skřipec z Říkovic 46 hlasy, Balt. Vyvážil ze Sušic 45 hlasy, Josef Kupčík z 
Přerova 43 hlasy, Josef Herman z Přerova 43 hlasy, Ignác Brüstl z Přerova 42 hlasy, Vilém 
Široký z Přerova 40 hlasy, Frant. Dragoun z Beňova 43 hlasy, Listonošovi byla povolena 
odměna za dodávání psaní pro rok 1888 3 zl. a sluhovi okr. hejtmanství 2 zl. 
Valná hromada konala se dne 28. února 1889. Zahájena byla starostou Janem Sobolem. Co 
živnostenský komisař l>\ l přítomen pro Společenstvo hostinských nově jmenovaný ;i určený 
pan Jiří Calábek, který také ve své hodnosti přítomným členům představen byl. 
Valné hromady zúčastnilo se 49 členů. 
Tohoto roku mělo Společenstvo 168 členů, 12 pomocníků a 7 učňů. 
Přijato bylo 239 zl., vydání bylo 173 zl., zbytek uložen u Městské spořitelny. 
Na této valné hromadě byl podán také návrh k založení živnostenské nemocenské pokladny 
pro členy Společenstva. Byl zvolen výbor, který měl vypracovati do příští řádné nebo 
mimořádné valné hromady příslušné stanovy. 
Nově uděleny 4 hostinské koncese, 2 koncese byly rozšířeny a 15 členů schváleno jako 
nájemci. 
Byly provedeny opětně volby nového výboru. Volba provedena lístky. Za skrutátory zvoleni 
Augustin Skřeček, Jan Skřipec, Štěpaník a Haas. 
Zvoleni byli: 
Mořic Haas z Přerova 46 hlasy, Aug. Skřeček z Přerova 46 hlasy, Adolf Holinka ze Žeravic 
44 hl., Jan Skřipec z Říkovic 46 hlasy, Balt. Vyvážil ze Sušic 45 hlasy, Josef Kupčík z 
Přerova 43 hlasy, Josef Herman z Přerova 43 hlasy, Ignác Brůstl z Přerova 42 hlasy, Vilém 
Široký z Přerova 40 hlasy, Frant. Dragoun z Beňova 43 hlasy,:Josef Gruška z Přerova 42 
hlasy, Konst. Klos z Přerova 38 hlasy. Za náhradníky: 
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Engelbert Skřeček, Daniel Haas, Josef Sobol, Jakub Inderka. 
Výborových schůzí konalo se tohoto roku 5. Udáno 13 obchodníků pro neoprávněný nálev. 
Kol. Kasalovský byl Společenstvem pro nepořádek a neohlášení se u Společenstva pokutován 
5 zl. 
Ke konci tohoto roku resignoval pro nemoc starosta Společenstva Jan Sobol a do příští valné 
hromady zastupoval jej v jeho funkci místostarosta Jiří Jurečka a jednatel Mořic Haas. 
                                                   1890. 
Šestá řádná valná hromada konala se dne 29. ledna v sále akc. pivovaru. Před valnou 
hromadou zúčastnilo se korporativně všechno přítomné členstvo opětně mše svaté. 
Přítomno bylo 43 členů. 
Společenstvo sestávalo tohoto roku ze 162 Členů, 17 pomocníků a 7 učňů. 
Uděleno bylo 5 nových koncesí, l koncese rozšířena, 2 koncese odebrány, l koncese odložena 
a l koncese přenesena na druhou osobu. Schváleno bylo 20 nájemců. 
Za vyučenou obdržel l učeň od p. Leissera. 
Příjem byl 165 zl. 25 kr., vydání 107 zl. 82 kr. 
Schválen byl návrh pana Vincence Svobody a pana Frant. Kleina, aby se pozůstalým po 
zemřelých členech Společenstva vyplácelo od Společenstva jako příspěvek na pohřeb 10 zl., 
byl-li členem déle než 5 let. 
Pokladníku a jednateli vzhledem k tomu, že oba zastupovali nemocného starostu 
Společenstva, byla odhlasována odměna každému 15 zl.  Jelikož tohoto roku končilo tříleté 
funkční období společenstevního představenstva a jednoroční období výboru, byli /voleni: na 
dobu tří let pan Vincenc Svoboda starostou, Fr. Dragoun z Beňova místostarostou a Frant. 
Tomeček z Přerova pokladníkem. Všichni aklamací. Zvolení volbu přijímají. 
 
Za členy výboru zvoleni: 
Mořic Haas z Přerova 42 hlasy, 
Josef Gruška z Přerova 42 hlasy, 
Jan Skřipec z Ríkovic 42 hlasy, 
Jan Štěpaník ze St. Vsi 38 hlasy, 
Frant. Csatary z Přerova 37 hlasy, 
Tomáš Hofírek z Přerova 33 hlasy, 
Jiří Jurečka z Přerova 42 hlasy, 
Vilém Široký z Přerova 42 hlasy, 
Josef Kupčík z Přerova 41 hlasy, 
Balt. Vyvážil ze Sušic 38 hlasy, 
Ignác Bríistl z Přerova 34 hlasy, 
Konst. Kloss z Přerova 29 hlasy. 
 
Za náhradníky zvoleni:  
Josef Sobol, Bedřich Ježek, Engelbert Skřeček a Karel Tšpon 
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                         i 
Čeněk Svoboda,  býv. dlouholetý  předseda 
Společenstva  (od r.  1890—Í906), spoluzakladatel 
podpůrného loudu, velký zastánce hostinstva, byl za své 
zásluhy jmenován  r.1906 čestným předsedou.  Zemřel  
12. ledna  1909. 
 
Tohoto roku konalo se 5 výborových schůzí a byla vypra-
cována také petice, aby politické úřady nepovolovaly 
kramářům prodej lihovin a piva v uzavřených lahvích. K 
tomuto dílu přidružilo se ještě 49 společenstev českých a 
německých. Petice tato byla deputací odevzdána říšskému 
poslanci panu hraběti ze Žerotína, bývalému majiteli 
zámku a panství v Přerově a také říšskému poslanci Dr. 
Žáčkovi z Olomouce. 
                                                
 
 

1891. 
Rok 1891 byl rok boje hostinských proti pivovarům o připravovaném kartelu. To způsobilo 
povážlivé napětí mezi veškerým hostinstvem. Pivovary zdráhají se podati bližší vysvětlení. 
Známo bylo pouze, že mají býti pivovarům zachovány dosavadní odběratelé. Ujednání mezi 
pivovary potvrzeno, když pivovary venkovské požadovaly o 2 /l. na hl více a když hostinské 
místnosti, v nichž se cizí pivo čepovalo, byly místními pivovary pronajímány. Bylo také 
žádáno u všech příslušných úřadů krajní omezování udělování koncesí osobám, o nichž se 
předem ví, že živnost osobně provozovati nebudou. Žádáno dále, aby při přeložení koncesí 
bylo nařízeno předložiti nájemní smlouvu.  
Společenstvo také žádalo, aby ostří kartelu bylo pivovary hostinským všemožně zmírněno. 
Mnohé pivovary také vyhověly. 
Na zakročení Společenstva u nadřízených úřadů ohledně prodeje piva v lahvích bylo 
místodržitelstvím rozhodnuto, že obchodníci pivem jsou sice oprávněni sami si stáčeti do 
lahví, tyto láhve však že musí býti pevně uzavírány a pak teprve prodávány. Patentní 
uzávěrky že nejsou přípustný a obchod pivem po domech že odporuje ustanovení § 80 ž. .ř. 
V tomto roce podařilo se také Společenstvu pronajati obecní dávku z piva za obnos l zl. 42 kr. 
z l hl. 
Valná hromada konala se dne 14. ledna za předsednictví starosty Společenstva pana Vincence 
Svobody a za přítomnosti 53 členů. 
Zvolen byl opětně na dobu l roku nový výbor a to: 
Mořic Haas z Přerova, 
Josef Gruška z Přerova, 
Ignác Brůstl z Přerova, 
Josef Sobol z Přerova, 
Frant. Klein z Přerova, 
Jan Skřipec z Říkovic, 
Jiří Jurečka z Přerova, 
Vilém Široký z Přerova, 
Josef Kupčík z Přerova, 
Engelbert Skřeček z Přerova, 
Leopold Masíček z Přerova, 
Jan Stěpaník ze Staré Vsi. 
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Za náhradníky zvoleni aklamací: 
Leonard Sedláček ze Sušic, Frant. Vaněk z Lukové, Štěp. Mackovík z Brodku, Adolf Holinka 
ze Žeravic. 
Příjem v minulém roce činil 164 zl. 30 kr., vydání 127 zl. 20 krejcarů. 
Konány byly 4 výborové schůze. 
Společenstvo věnovalo předsednictvu sjezdu hostinských, který se konal dne 30. června 1891 
v Praze obnos 150 zl., s podmínkou, že každý člen zdejšího Společenstva, který se 
hostinského sjezdu zúčastní, bude míti v Praze nárok na náhradu v té výši, jak dle množství 
účastníků po stejných dílech na něj dopadne. 
 
                                                                1892. 
Trvají stále stížnosti na pivovarský kartel a i zájem konsumentů je postižen, jelikož pivovary 
odmítají bráti zpět i pivo nepoživatelné. Za špatné pivo viněni jsou hostinští a Společenstvo 
zasahuje o zrušení kartelu. 
V tomto roce vede se také boj hostinských proti rozsahu oprávnění uzenářů. Stanovisko 
hostinských jest, že uzenář jest oprávněn své výrobky prodávati, ne však po hostinsku 
podávati. 
Valná hromada konala se dne 21. ledna za účasti 40 členů a za předsednictví starosty 
Společenstva Vincence Svobody a živnostenského komisaře pana Jiřího Calábka. 
Usneseno, aby se za dovoz piva z pivovaru žádný poplatek, t. zv. šrůtka, nedával. 
Roční odměna za konané práce byla zvýšena a sice starostovi Společenstva na 30 zl., jednateli 
a pokladníku po 20 zlatých. 
Ve volbách nového výboru nenastalo žádných změn, pouze byl zvolen pan Daniel Haas místo 
pana Jiřího Jurečky. V náhradnících zvolen pan Baltazar Vyvážil na místo p. Adolfa Holinky. 
Na návrh pana Chudoby bylo usneseno, aby Společenstvo požádalo místní sládky, by 
neprodávali soukromníkům méně než l hl piva a to ještě o 10% dráže nežli hostinským. 
Na valné hromadě bylo také usneseno, by tento rok pořádal se ples hostinských.  
Příjem Společenstva činil 208 zl.  35 kr., vydání 200  /l. 80 krejcarů. 
Během roku bylo konáno 5 výborových schůzi. 
Koncese byly uděleny 2, rozšířeny 3 a schválených nájemců 8. 
Společenstvo protestovalo ve své schůzi dne 22. listopadu proti rozhodnutí obecního výboru 
města Přerova zvýšiti obecní přirážku piva z l zl. 50 kr. na 2 zl. z l hl. Proti tomuto usnesení 
obecního výboru města Přerova byl podán protest. 
Pro mikulášské podělení chudých dítek bylo věnováno z pokladny Společenstva 10 zl. 
                                                          

1893. 
Začátkem tohoto roku rozšířena byla všeobecná akce pro zavedení průkazu způsobilosti. 
Konány přípravy pro nastávající průmyslovou výstavu v Přerově a pro valný sjezd 
hostinských. 
Dne 29. března t. r. konal se  valný  sjezd  liostinských společenstev  Moravy  a  Slezska   v   
sále  pivovaru v Přerově. 
Sjezdu toho zúčastnilo se celkem na půl třetího sta delegátů a předsedal mu starosta 
Společenstva přerovského pan Vincenc Svoboda. Za místopředsedy byli aklamací zvoleni 
pánové Jan Habrda z Val. Meziříčí a Albert Wurst z Opavy, zapisovateli pak páni Gustav 
Navrátil z Břeclavi a B. Glúcklich z Mor. Ostravy. 
Jednatel přerovského Společenstva pan Mořic Haas přivítal německé hostinské. Předseda 
sjezdu objasnil účel a program. Rozhodnými slovy líčí těžké postavení hostinských, zaviněné 
volným prodejem piva v lahvích. 
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Pan Schieder z Opavy delší řečí promlouvá o stavu věci a dosavadních marných snahách po 
zlepšení. 
Pan Schnabel z Budišova poukazuje, že zvláštní volnosti prodeje piva v lahvích se těší spolky 
konsumni, pro něž prý neplatí žádná nařízení. 
Pan Vašica z Chropyně vybízí k energickému vystoupení proti volnému prodeji piva v 
lahvích. 
Pan Rejmiš z Bystřice p. H. sděluje vlastní zkušenosti z obchodu pivem v lahvích. 
Pan Fischer z Mor. Ostravy vidí značnou překážku k příznivému vyřízení otázky v tom, že 
široký stav hostinských není v obchodních a živnostenských komorách zastoupen jak by 
náleželo a vybízí hostinské, aby při příštích volbách do obchodní komory náležité zastoupení 
si zjednali. 
Pan Malina z Bystřice p. Host. žádá, aby hned v tomto shromáždění se rokovalo a rozhodlo 
stran voleb do obchodu a živnostenské komory. 
Pan Vašica z Chropyně trpce si stěžuje na sládky, kteří jsou vlastně jedinou příčinou toho zla 
s pivem lahvovým, kteří pak sami pivo v lahvích do domů dodávají. Žádá, aby se rokovalo 
také o této konkurenci sládků. 
Pan předseda Svoboda sděluje, že Ústřední jednota českého hostinství »Hostimil« chystá se k 
velkolepému sjezdu ze všech zemí koruny české v Přerově v měsíci srpnu u příležitosti 
průmyslové výstavy a že tu pak bude možno o všech těchto vážných otázkách pojednati. 
Pan Paulík ze Šlapanic si stěžuje, že na Brněnsku ti, kteří ohlásili stáčení a prodej piva v 
lahvích, jezdí s vozem od domu k domu a prodávají pivo obchodníkům a soukromníkům. 
Byla přijata resoluce: »Zařadění obchodu s pivem v lahvích mezi konces. živnosti se 
doporučuje, ale není obchodník s pivem, jenž se výlučně prodejem piva zabývá, oprávněn 
méně než 50 lahví, obsahujících aspoň 25 litrů, obchodním způsobem uzavřených, prodávati. 
Není také oprávněn pivo v sudech kupovati a sám do lahví stáčeti. Obchod s lahvovým pivem 
v malém jest jen oprávněnému hostinskému <1" volen.« 
Sjezdu toho zúčastnili se delegáti společenstev Přerov, Olomouc venkov, Prostějov venkov, 
Mor. Ostrava, Pól. Ostrav,i. Místek, Bohumín, Budišov, Šternberk, Břeclava, Napajedla, Val. 
Meziříčí, Krásno, Hranice, Uh. Hradiště, Krnov, Nový Jičín, Bílsko, Kunvald, Fulnek, 
Dřevohostice, Bystřice p. H., Hrabině, Opava, Kateřinky, Lituldovice, Frenštát, Židlocho-
vice, Bruntál, Šumperk, Unčov, Jívavá, Kojetín, Morkovice, Šumvald, Vsetín, Šlapanice, 
Mor. Třebová, Brunseif, Vejšovice, Neplachonice, Hradec, Lomnice a j. 
Valná hromada konala se dne 23. ledna v místnosti starosty Společenstva Vine. Svobody za 
přítomnosti 31 členů a za přítomnosti společenstevního komisaře p. Jiřího Calábka. Podané 
zprávy funkcionářů byly členstvem vřele přijaty, revisoři účtů p. Frant. Klein a Štěpaník 
nalezli veškeré pokladní doklady v nejlepším pořádku a navrhují absolutorium. Příjem 
Společenstva za uplynulý rok byl 227  zl.  15 kr., vydání 143 zl. 85 kr. 
V tomto roce pořízena byla společenstevní stuha k věncům, zlatem vyšívaná, kterou zhotovila 
odb. učitelka paní Šimková za obnos 106 zl. 77 kr. 
Na valné hromadě podává starosta Společenstva zprávu o flaškařích a uvádí, že jen přerovští 
flaškaři byli minulého roku potrestáni celkovými pokutami v obnosu 534 zl. 
Přerovské společenstvo sestavilo petici na říšskou radu,' tuto petici rozeslalo také všem 
společenstvům na celé Moravě. Čechách, Slezsku a hlavních městech rakouských a 
podepsanou pak odevzdalo říšskému poslanci Dr. Žáčkovi. 
Na valné hromadě bylo také ujednáno, aby byl požádán poslanec Dr. Žáček, jak bylo s 86 
peticemi naloženo aby v případě, že říšská rada neučinila patřičnou nápravu, /c K má vyžádati 
audience u císaře pána a tam předložiti  odůvodněnou žádost s přáním a otázkách živnosti 
hostinské oproti neoprávněnému provozování prodeje piva a lihových nápojů v uzavřených 
nádobách. 
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Schválen návrh výboru Společenstva, by Společenstvo zúčastnilo se hospodářsko-průmyslové 
a národopisné výstavy v Přerově, která má býti uspořádána v srpnu, nejen svými dvěma 
delegáty, ale také poskytnutým darem 50 zl. pro garanční fond výstavy. 
Dále schválen návrh výboru Společenstva na změnu stanov v tom smyslu, že má zavésti vyšší 
zápisné při obdržení neúplné koncese a sice na 25 zl. a při obdržení úplné koncese na 50 zl. 
V další debatě jednáno bylo o prodeji piva od pivovarů na soukromníky a flaškaře, by 
pivovary prodávaly pivo těmto dráže nežli hostinským. Pivovary slíbily totiž již dříve, že tak 
učiní, slibu svého však dosud nedodržovaly. Usneseno jednati s pivovary znovu, což se také 
později stalo. Akc. pivovar vyšel na tento požadavek hostinským tak dalece vstříc, že 
prodával pivo na hl o 40 kr. dráže, sládek Šilhavý dodržel slib pouze několik dnů. 
Na této valné hromadě bylo také rokováno o tom, že se u soukromníků vyvaruje pro celé 
rodiny a Slováky a usneseno, že má býti podáno udání proti paní Valentové a Broncové v 
Kojetínské ulici a proti paní Hodinářce a Chromečkové ve Ztracené ulici. 
Při vykonaných volbách nového předsednictva na dobu tří roků byli zvoleni: za starostu pan 
Vincenc Svoboda, za místostarostu pan Štěpaník ze Staré Vsi, za pokladníka pan Frant. 
Tomeček z Přerova, za jednatele pan Mořic Haas a za jeho náměstka pan Frant. Klein. 
Ve složení výboru nenastalo žádných změn. 
Ve výborové schuzi, konané dne 1. srpna byl definitivně sestaven program na sjezd 
hostinských z Čech, Moravy .1 Slezska s tímto pořadem: dne 23. srpna: 1. uvítání hostů na 
nádraží, 2. zahájení sjezdu o 4. hod. odpol. v sále Akdovéln-pivovaru. 
Dne 24. srpna: 
1.  Sraz všech účastníků o 9. hod. dopol. v místnostech starosty Společenstva, odtud 
průvodem s hudbou na vy staviště. 
2.  Koncert místní hudby na výstavišti a prohlídka výstavy. 
3.  O 2. hod. odpol. schůze v Řemeslnicko-živnostenské besedě,  odtud  pak  průvodem do   
sadu  Michalova,  kdež koncertovati bude městská kapela. 
4.  Vstupné do koncertu v pivovaře a Michalově 20 kr. za každý koncert. 
 
Za pořadatele byli určeni kol. Klein, Kupčík, Masíček a Široký. U pokladny kol. Sobol, 
Skřipec, Tšpon Karel a Dragoun. 
Dle došlé korespondence od »Hostimila« bylo zřejmo, že zařizovatelem a svolavatelem 
sjezdu jest »Hostimil« a přerovské Společenstvo pouze vykonávacím odborem. 
Starosta Společenstva musel se »Hostimilu« zaručiti, že nebudou od přerovského 
Společenstva zvána německá společenstva na Moravě a ve Slezsku a musel se také zaručiti 
čestným slovem, že při sjezdovém jednání nebude se ani německy mluviti a že také nebude 
německé rokování dovoleno. 
Ve výborové schůzi dne 20. července bylo usneseno požádáti okr. hejtmanství, by 
nepovolovalo na výstavišti  příliš mnoho výčepů, by tím nebyli jiní hostinští poškozeni. 
Konáno bylo 8 výborových schůzí. 
Uděleno bylo 5 nových koncesí, schváleno bylo 9 nájemní a podáno bylo v tomto roce mnoho 
udání pro neoprávněný nálev a vyvarování v domácnosti. 
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               Výbor   Společenstva   hostinských   v   Přerově v jubilejním roce  1935.  
Sedící zleva : Alois Horák, člen výboru, Frant. Kučera, místopředseda,  
Karel  Skřeček, předseda,   J.   A.   Kupka,   jednatel,   Josef  Hroch,   člen výboru, 
Bohumír Hrabálek, člen výboru.   
 Stojící  zleva:   Bohuš   Hovůrka,   člen   výboru,   Leop.   Wagner,   rcvisoi účtů.   
Členi výboru:  Josef Batta,  Stanislav Tšpon,   Josef Horsák,  J:ir.  Zbožínek, Ladislav 
Dohnal. 
 

1894. 
Rok 1894 byl rok boje o usměrnění rozsahu oprávnění drobného obchodu, kterýžto návrh 
zákona vláda v tomto roce připravovala. Hostinstvo bránilo se proti tomuto podanému návrhu 
a odvolávalo se na poškozování hostinských obchodníky, kteří pod pláštěm prodeje piva a 
vína dopouštějí se neoprávněného výčepu. Kromě toho jednalo se také v tomto roce o úpravu 
nedělního klidu. Obchodním komorám hostinstvo zdůrazněno, že pro živnost hostinskou je 
zásadní řešení této otázky nemyslitelné a co pak se týče náhradního odpočinku pro 
zaměstnance v hostinských živnostech, že bude nutno ponechati toto řešení vzájemné dohodě 
zaměstnavatelů s pomocníky. 
Valná hromada Společenstva konala se tohoto roku dne 31. ledna za účasti 42 členů a za 
přítomnosti společenstevního komisaře pana Jiřího Calábka. 
Kolega Daniel Haas předčítá protokol z minulé valné hromady a zprávu jednatelskou. 
Kol. Frant. Tomeček podává zprávu pokladniční z minulého roku, ze které jest zřejmo dobré 
hospodaření Společenstva. Příjem činí 340 zl. 65 kr., vydání 318 zl. 28 kr., mimo to zaplaceno 
bylo za pohřební společenstevní stuhu paní učitelce Anně Šimkové 106 zl. 77 kr. 
Při  vykonané volbě  na   jednoroční   funkční   období  byli 
zvoleni: 
Jan Chudoba z Přerova, Frant. Klein z Přerova, Josef Kupčík z Přerova, Vilém Široký z 
Přerova, Josef Gruška z Přerova, Josef Sobol z Přerova, Frant. Berka z Přerova, Engelbert 
Skřeček z Přerova, Jan Skřipec z Říkovic, Frant. Houžva z Horní Moštěnice,  
Frant. Dragoun z Beňova, Ignác Brůstl z Přerova. 
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Za náhradníky zvoleni: 
Antonín Moudrý z Brodku,  Julius Sekera z Přerova, 
Antonín Barašík z Přerova,  Jaromír Vítěz z Přerova. 
 
Za resignovavšího pokladníka byl zvolen pan Ant. Kozánek, jednatelem pan Frant. Klein. 
Společenstvo se zúčastnilo tohoto roku také sjezdu živnostníků, konaného dne 30. září v 
Kroměříži. 
Konáno bylo 8 výborových schůzí. 

1895. 
Druhá polovice roku přinesla hostinstvu nepříjemné překvapení vyhlídkou na zvýšení cen 
piva. Od roku 1888, kdy pomýšlela obec na zavedení přirážky na pálené lihové nápoje, bylo 
zřejmo, že se obec bez nějakého nového příjmu neobejde, zvláště když potřeby její byly rok 
od roku vyšší. Hostinským přes to bylo stále připomínáno, že takovými dávkami, které mohou 
přenésti na spotřebitele, postiženi nebudou, ale zapomínalo se, že každé zvýšení prodejních 
cen má za následek pokles spotřeby, což při nápojích a hlavně při pivě a víně znamená značné 
snížení hlavního výdělku. Pivo vary prohlašovaly, že na zvýšení cen piva má zájem 
hostinstvo, což pravdou nebylo, naopak, jak později bylo zjištěno a také dokázáno, zájem na 
zvýšení cen piva měly samy pivovary. 
Hostinstvo se svými velkými protesty přece jen zvýšení ceny piva neubránilo. 
Společenstvo zúčastnilo se také všeobecného sjezdu českoslovanských hostinských v Praze 
dne 12. června konaného. Jako delegáti byli vysláni kol. Frant. Tomeček a Jan Štěpaník. 
Cestovné bylo jim uhrazeno po 15 zl. 
Dále zúčastnilo se Společenstvo svými čtyřmi delegáty a to kol. Svobodou, Sobolem, 
Gruškou a Houžvou sjezdu rakouských hostinských ve Vídni, konaného dne 21. června. 
Každý delegát obdržel 10 zl. cestovného. 
Valná hromada se konala dne 6. března za účasti 22 členu, za přítomnosti živnostenského 
komisaře pana Jiřího Calábka. 
Příjem Společenstva činil 250 zl., vydání 221 zl. 90 kr. 
 

 
Václav Popper, 
lýv. restauratér v Přerově, zakladatel podpůrného fondu 
Společenstva. Byl též předsedou Společenstva od r.  
1906—1907. Zemřel roku 1911. 
 
Ve složení výboru nenastalo žádných podstatných změn, 
pouze místo kol. Berky z Přerova byl zvolen do výboru 
Fr. Tomeček a na místo Ignáce Briistla zvolen Ant. 
Barašík. Za náhradníky zvoleni Fabián Vysloužil z 
Troubek a Václav Popper z Přerova, za jednatele místo 
Frant. Kleina Frant. Tomeček. 
Bylo konáno 5 výborových schůzí. 
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1896. 
Ve výborové schůzi, konané dne 3. ledna byl sestaven program pro příští valnou hromadu a 
usneseno, aby tato se konala dne 11. února v místnostech předsedy Společenstva p. Vincence 
Svobody s tímto programem: 
1.  Zahájení valné hromady předsedou Společenstva. 
2.  Čtení protokolu poslední řádné valné hromady. 
3.  Zpráva jednatelská za rok 1895. 
4.  Zpráva pokladníka. 
5.  Zpráva revisorů účtů. 
6.  Čtení dosavadních stanov. 
7.  Návrh výboru na změnu stanov. 
8.  Podání zprávy delegátů vyslaných ku sjezdu českoslovanských hostinských v Praze. 
9.  Podání zprávy delegátů, vyslaných ku sjezdu rakouských hostinských ve Vídni. 
10.  Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka na 3 roky. 
11.  Volba 12 členů výboru a 4 náhradníků na l rok. 
12.  Volné návrhy. 
Valná hromada konala se dne 11. února za přítomnosti 36 členů a společenstevního komisaře 
p. Jiřího Calábka. 
Za předsedu zvolen byl opětně pan Vinc. Svoboda z Přerova, za místopředsedu pan Jan 
Štěpaník ze St. Vsi a za pokladníka pan Ant. Kozánek z Přerova. 
Ve výboru nenastalo žádných změn, pouze místo Frant. Kleina, který se členství ve výboru 
vzdal, byl zvolen Rudolf Kasalovský. 
Stanovy společenstevní změněny v tom smyslu, že k § 1. přidal se dodatek,  že Společenstvo 
má právo  zúčastniti  se sjezdů a výstav a k § 2. stanov přijat byl dodatek, že jednací řeč 
Společenstva jest česká. K § 15. stanov byl přijat dodatek změny stanov v tom smyslu, že ku 
platnému usnášení se valné hromady namísto dřívější třetiny byla oprávněna pětina 
přítomného členstva a aby do článku tohoto pojat byl dodatek, že nesejde-li se dostatečný 
počet členů k valné hromadě, může se tato konati o l hodinu později bez ohledu na počet 
přítomných. 
Delegáti sjezdů pražského a vídeňského podávají podrobné zprávy o sjezdových jednáních. 
Příjem Společenstva činil 250 zl. 85 kr., vydání 286 zl. 99 krejcarů. 
Konány byly 4 výborové schůze. 
Tohoto roku došlo konečně k tomu, že 6. června byly v poslanecké sněmovně předneseny 
resoluce ohledně úpravy obchodu lahvovým pivem, vypracované hlavně přerovským 
Společenstvem, o nichž bylo již jednáno na valném sjezde delegátů hostinských společenstev 
z Moravy a Slezska, konaném dne 29. března v Přerově a na sjezdu »Hostimila« dne 23. a 24. 
srpna v Přerově. 
                                             1897. 
V tomto roce došlo na říšské radě k projednávání vládního návrhu na zvýšení pivní daně. 
Projednáván byl též ve Společenstvu došlý návrh ministerstva obchodu se srozuměním 
ministerstva vnitra, že z drobného prodeje obchodníků bude vyloučeno lahvové pivo a li-
hoviny v lahvích. 
Valná hromada konala se dne 24. února za předsednictví předsedy Vinc. Svobody a za 
přítomnosti 38 členů Společenstva společenstevního komisaře p. Jiřího Calábka. 
Zprávy funkcionářů jednohlasně schváleny. Příjem činí v roce 1896 233 zl. 79 kr., vydání 182 
zl. 18 kr. 
Tohoto roků musel býti dle nařízení okr. hejtmanství předložen valné hromadě rozpočet pro 
příští rok. 
Rozpočet jeví se takto: příjem členských příspěvků pro rok 1897 činí 150 zl., zápisné od členů 
30 zl., za přípověď a výpověď učňů 50 zl. Vydání: remunerace předsedovi 30 zl., jednateli 20 
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zl., pokladníku 20 zl., mše svatá 7 zl., Ústřednímu spolku 10 zl. 5 kr., časopis »Hostimil« 4 zl. 
5 kr., podpora po zemřelých členech 25 zl,, pro zchudlé číšníky cestující 20 zl., tiskopisy, 
známky a nepředvídané výlohy 60 zl. českých hostinských v Brně. Zemřel 22. května 1933. 

Frant. Spitt býv. hostinský v Přerově, dlouholetý člen 
výboru Společenstva, spoluzakladatel podpůrného 
fondu, velký průkopník hostinského stavu, byl za zásluhy 
o Společenstvo jmenován r. 1925 čestným členem Spole-
čenstva. Byl též spoluzakladatelem Zemské jednoty a 
Zemského svazu  
Ve výboru nastala změna pouze tím, že místo 
odstoupivšího Ant. Barašíka byl zvolen do výboru 
Klement Ježíšek z Přerova a místo Rud. Kasalovského z 
Přerova zvolen' byl Met. Netopil z Věžek, za náhradníky 
pak Frant. Špitt z Přerova, Ant. Struška z Přerova, Josef 
Slavík z Rokytnice a Jos. Písařík z Přerova. Za revisory 
účtů Evžen Matzenauer z Přerova a František Kašpárek z 
Pavlovic. Jednatelem zvolen opětně kol. Frant. Tomeček 
z Přerova. 
 

Předseda Vincenc Svoboda sděluje, že Ústřední jednota hostinských pro Čechy, Moravu a 
Slezsko bude konati letošního roku sjezd hostinských v Opavě a žádá, aby se hostinstvo 
tohoto sjezdu také ve velkém počtu zúčastnilo. 
V měsíci srpnu vydalo zdejší okr. hejtmanství výnos, jímž Společenstvu nařizuje, aby členové 
přerovského Společenstva platili co zápisné: 3 zl. z města a 2 zl. z venkova, mimo to aby 
učňové platili za přípověď i za výpověď po 3 zl. 
Výborových schůzí konáno bylo 6. 

1898. 
Dne 16. února 1898 konala se 14. valná hromada za přítomnosti 35 členů a živnostenského 
komisaře p. Jiř. Calábka. 
Valnou hromadu zahájil předseda Společenstva Vincenc Svoboda. 
Podány zprávy funkcionářů z minulého roku. 
Ve složení výboru, jakož i v náhradnících nenastaly v tomto roce žádné změny. Z.a revisory 
účtů zvoleni opětně pánové Masíček z Přerova a Skřipec z Říkovic. 
Z nařízení okres, hejtmanství provedla se volba smírčího soudu na dobu 3 roků a zvoleni: kol. 
Leisser, Popper, Ježíšek, Gruška. za náhradníky Kasalovský a Kozánek, za jednatele zvolen 
Ant. Kozánek. 
Dle nařízení c. k. ministerstva obchodu ze dne 21. listopadu 1897 č. j. 63579 měla všechna 
živnostenská společenstva přepracovati své stanovy dle zákona ze dne 23." února 1897, čís. 
63 ř. z., t. j. měla použíti vzorných stanov tímto ministerstvem vydaných. Stanovy byly 
změněny takto: 
Odst. 1. se nemění. 
Odst. 2. má zníti: »Společenstvo, pro které platí tyto stanovy, pojímá v sobě jako členy (v či. 
3) ony osoby, které v městě Přerově a berního okresu přerovského živnost hostinskou 
samostatně anebo jako nájemníci provozují. 
Jako příslušníky (v či. 9.) jejich pomocné pracovníky i učedníky. 
Společenstvo má sídlo v Přerově. 
Odst. 3. nezměněn. 
Odst. 4. má zníti: Poplatek zápisného obnáší 5 zl., neobdržel-li nájemce schválení od 
živnostenského úřadu, není mu Společenstvo povinno zápisné vrátiti. 
Odst. 5.. 6., ".. 8.. 9. a 10. nezměněn. 
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Odst. 11. má zníti: Doba učební při živnosti hostinské obnáší 3 roky. Poplatek za přijetí 
obnáší l zl., za vyučenou 2 zl.. počet učňů k počtu pomocníků budiž upraven na 2 pomocníkv 
l učeň. Živnostník, jenž přijme učně, o němž ví, že od jiného pána odešel, bude trestán a ručí 
společně s učněm dřívějšímu učebnímu pánu za škodu zběhnutím způsobenou, dle § 1.302 o. 
z. Zběhlý učeň bude na žádost svého učebního pána k tomuto do učení nazpět přiveden a 
může býti dle okolností také nadřízeným úřadem potrestán. 
Odst. 12., 13.. 14. a 15. nezměněn. 
Odst. 16. má zníti: Aby valná hromada Společenstva se usnášeti mohla, jest třeba, aby byla 
přítomna čtvrtina členů, hlasovací právo majících. Nesejde-li se k valné hromadě dostatečný 
počet členů, aby valná hromada byla schopna k u-snášení se, budiž o hodinu později zahájena 
nová valná hromada, která může se platně usnášeti, nehledě na počet přítomných členů. 
Členové ženského pohlaví mají právo volební a právo poradné, nejsou ale oprávněni osobně 
při volbách a poradách vystoupiti, mohou se ale při schůzích vůbec buď svými manžely, 
vdovy pak členy spolkovými, kteří samostatnou živnost projevují, zastupovati nechati. 
Odst. 17. má zníti v doplňku: Udělovati chudým členům podpory, zemřelé členy při pohřbu 
vyprovázeti a když finanční poměry dovolí, na rakev věnec zakoupiti. 
Odst. 19. má zníti: Představenstvo společenstevní sestává ze starosty, jeho náměstka a 
pokladníka, který zastává také místo jednatele ve Společenstvu, dále z 9 členů výboru a 3 
náhradníků, kteří vesměs voleni býti mají na dobu 3 roků. Starosta a pokladník musí však míti 
živnost a sídlo v městě Přerově. 
Odst. 20., 21., 22. a 23. nezměněn. 
Odst. 24. má zníti, lit. f): Roční členský příspěvek obnáší l zl. r. č. 
Ve výborové schůzi dne 20. dubna bylo usneseno, aby nové stanovy nechaly se tisknouti 
pouze v řeči české. Společenstvo přerovské bylo vyzváno mezinárodním spolkem hostinských 
a kavárníků v Brně, by byl vyslán l delegát Společenstva přerovského s lO člennou deputací k 
jeho exelenci ministru obchodu baronu Dr. di Pauly. Výbor zvolil za delegáta k deputaci 
předsedu Společenstva Vincence Svobodu a odhlasoval, aby výlohy 20 zl. byly mu z 
pokladny společenstevní vyplaceny. 
Konáno bylo 6 výborových schůzí. 

1899. 
Dne 30. března vydává ministerstvo obchodu a ministerstvo vnitra jako čís, 64 ř. z. nařízení, 
jímž se živnostenské provozování stáčení piva do lahví podrobuje koncesi. Žadatel o koncesi 
má kromě splnění jiných, pro koncesované živnosti předepsaných podmínek prokázati 
způsobilé místnosti, ve kterých má býti živnost provozována. Majitelé pivovarů a oprávnění 
hostinští jsou již dle jejich živnostenského oprávnění oprávněni pivo do lahví stáčeti. Další 
předpisy tohoto nařízení týkají se provozu a různých opatření dosud platných. 
Dne 9. srpna 1899 konal se sjezd hostinských ve Valaš. Meziříčí, kde referováno bylo o 
živnosti hostinské a výčepnické za přítomnosti říšských poslanců Dr. P. Cyrila Stojana a Dr. 
Václava Šíleného, dále za přítomnosti zemských poslanců Hořici, Seicherta a Hůlky. 
Za předsedu sjezdu zvolen byl kol. Vincenc Svoboda, předseda Společenstva v Přerově, za 
místopředsedu kol. Švehla z Brna, za zapisovatele pp. Kahovec z Přerova a Půst z Val. 
Meziříčí. 
K rozpravě o výnosu ministerstva obchodu ohledně obchodu s lahvovým pivem a odstranění 
lihovin / obchodu podal referát P. Dr. Cyril Stojan. 
Podotýká, že hospoda jest podporou mravnosti a aby tak bylo, jest potřeba řádných místností, 
dále že říšská rada není pro zrušení obchodu s lahvovým pivem, ale pro to, aby byl pořádek v 
živnosti. V další své řeči vysvětluje nařízení ministerstva obchodu, kdo jest oprávněn stáčeti 
pivo a kdo jest oprávněn používati patentní zátky. K stáčení piva jest dle nového nařízení 
oprávněn hostinský, pivovary a konečně ten, kdo bude míti pro stáčení koncesi. Lahve s 
patentními uzávěrkami jest oprávněn používati pouze hostinský pro své konzumenty. Jiní 
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těchto patentních uzávěrek používati nesmějí. Hostinstvo tímto nařízením mnoho získalo. 
Dále poslanec P. Dr. Stojan sděluje, že podal sám říšské radě návrh na odstranění prodeje 
lihovin z maloobchodu, že však tento jeho návrh při projednáváni padl. Ke konci své řeči 
nabádá přítomné hostinstvo, aby ve svém boji vytrvalo a slibuje všemožnou podporu. Za jeho 
referát dostalo se mu velkých ovací. 
Na místo referátu říšského poslance Dr. Šíleného, který se opozdil následkem železniční 
nehody v Chrlicích a sjezdu zaslal telegram, že se dostaví až odpoledne, přihlásil se ke slovu 
posl. Hořica. Ve své řeči rozebírá vznik hostinců od prvopočátku a o tom, jak sněm 
svatováclavský dovolil vařiti na velkostatcích pivo, tím že vznikaly t. zv. panské hospody, 
zmiňuje se o právech várečných, vysvětluje živnosti radikované, které trvaly až do dob Marie 
Terezie, kdy jich udělování bylo zastaveno. Zmiňuje se také o pivním krejcaru, který byl 
zaveden roku 1527 za Karla IV. a za doby Ferdinanda L stává se dědičným. Ve své další řeči 
přechází ke katolicismu, terezianismu a josefinismu a přecházeje na dnešní dobu, kdy 
maloživnostník hyne, poněvadž jej dusí velkoprůmysl, nabádá k utvoření se velké, mohutné 
organisace, která by měla sílu a také moc. 
Další řečník poslanec Seichert připomíná, že v brzku nastanou volby zástupců do obchodních 
komor a nabádá přítomné, by všichni měli na mysli tři věci: svépomoc, vážnost a solidaritu. 
Žádá, by hostinstvo se přičinilo o to, aby mělo v obchodních komorách zastoupení a aby 
volilo pouze takové zástupce, kteří tam nebudou mlčeti a kteří si dovedou včas >-
zasakrovati«. Příštím volbám do obchodních komor provolává mnoho zdaru. 
Jako další řečník ujímá se slova předseda přerovského Společenstva p. Vincenc Svoboda a 
uvádí, že většina sládků jsou našimi nepřáteli, že někteří provádějí nepřípustnou manipulaci 
pronajímáním hostinců, ačkoliv dle předpisů či. 19. a 55. ř. z. ž. něco podobného dovoleno 
není, že však nemožno toto jednání sládkům prokázati již z důvodů, že nelze se dostati k 
nějaké nájemní smlouvě. Dokazuje však na některých případech, na př. že na samém 
Kojetínsku jest pevně zjištěno ve 42 vesnicích pronajmutí a přeplacení nájemného některými 
pivovary. Současně si stěžuje, že pivovary nedostatečně plní pivní sudy. Ke konci své řeči 
prosí, aby vše, co na tomto sjezdu bylo referováno, sjezd bedlivě v úvahu vzal, by svorně 
všichni pracovali a přeje dalšímu sjezdovému jednání mnoho zdaru. 
K volným návrhům přihlásili se ještě kol. Holešovský z Brna, Popper z Přerova, Chrněla z 
Kojetína a kol. PetráŠ 'í Jablůnky. 
Kol. Holešovský žádá přísné kontrolování průkazu způsobilosti a flaškařství. 
Kol. Popper z Přerova souhlasí úplně se slovy kol. Holešovského. 
Kol. Chrněla z Kojetína dotazuje se pánů poslanců ohledně vybírání pivního krejcaru, 
nebyloli by snad lépe, aby si pivní krejcar obec vybírala sama, nežli aby d/í lidé v obci měli 
jej pronajatý 
Kol. Petráš z Jablůnky napomíná k smíru a jednolitosti. Svorným postupováním z malých věcí 
stávají se velké, nesvorností i ta největší síla se boří. 
Předseda sjezdu pan Vincenc Svoboda podává návrh, by ministru obchodu Dr. di Pauly zaslán 
byl ze sjezdu následující telegram: »My na sjezdu hostinských ve Val. Meziříčí shromáždění 
dovolujeme si Vaší Exelenci zaslati poděkování za přízeň naší věci dosud projevovanou a 
chováme pevné přesvědčení, že příště při jiné příležitosti nám rovněž tak nápomocen budete, 
jako při úpravě zákona o prodeji lahvového piva.« 
15.  řádná valná hromada Společenstva konala se  dne 8. února v místnostech předsedy 
Společenstva Vincence Svobody za účasti 35 členů a za přítomnosti živnostenského komisare 
p. Jiřího Calábka. 
Zprávy funkcionářů, jakož i rozpočet pro tento rok s příjmem asi 260 zl. a vydáním asi 216 zl. 
byly valnou hromadou jednohlasně schváleny. 
Podána na valné hromadě zpráva o výsledku sjezdu hostinských ze dne 10. března 1898 v 
Brně a o přijaté resoluci k říšské radě a k ministerstvu obchodu. 
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V provedených volbách zvoleni byli na tříleté období: předsedou Vincenc Svoboda, 
místopředsedou Jan Štěpaník, pokladníkem a jednatelem Ant. Kozánek. 
Členi výboru: Josef Gruška, Klement Ježíšek, Engelbert Essler, Rudolf Kasalovský, Leopold 
Masíček, Václav Popper, Josef Sobol, všichni z Přerova, Jar. Entner z Brodku, Metoděj 
Netopil z Věžek. Za náhradníky: Josef Coufal, Frant. Písařík a Frant. Vyplel, všichni z 
Přerova. Revisory účtů Jar. Vítěz z Přerova a Ant. Moudrý z Brodku. 
Této valné hromadě byl přítomen jako host nový sládek Akc. pivovaru v Přerově pan Čížek a 
zástupce Společenstva hostinských ve Val. Meziříčí. 
Kol. Popper navrhuje, aby se zřídilo v Přerově Družstvo hostinských, kteří by stáčení piva do 
lahví sami obstarávali a aby za tou příčinou se vydaly akcie po 50 zl. 
Příjem Společenstva za minulý rok činil 323 zl. 65 kr., vydám 298 zl. 12 kr. 
Konáno bylo 6 výborových schůzí. 

1900. 
Činnost Společenstva vyčerpávají v tomto roce hlavně záležitosti koncesní, neboť bylo jenom 
v tomto roce uděleno v obvodu Společenstva 8 nových koncesí a 19 nájemců bylo schváleno. 
Mimo to bylo ještě několik žádostí o koncese zamítnuto. Jen úporné intervenci se aspoň 
částečně daří udržovati stav na stejné výši, vzdor tomu, že skutečná potřeba a lepší existence 
členů Společenstva by vyžadovaly vydatného snížení koncesí. Také soustavný postup proti 
neoprávněnému zasahování do živnosti hostinské prokazuje bdělost výboru Společenstva. 
Společenstvo zúčastnilo se tohoto roku svými delegáty a to předsedou Svobodou a 
místopředsedou Štěpaníkem sjezdu hostinských v Brně dne 8. května a sjezdu v Praze dne 27. 
září. 
Valná hromada konala se dne 21. února v místnostech předsedy kol. Svobody za účasti 38 
členů. 
Zprávy činovníků, jakož i rozpočet byly valnou hromadou jednohlasně schváleny. 
Celkový příjem činil 379 zl., vydání' 256 zl. 
Na návrh kol. Poppera usnáší se valná hromada, aby nadále dvoujazyčné razítko Společenstva 
nebylo více používáno a aby se nechalo zhotoviti pouze razítko české. 
Konáno bylo 5 výborových schůzí 

1901. 
V tomto roce vstupuje Společenstvo do Zemské jednoty v Brně a prvním delegátem za 
přerovské Společenstvo byl zvolen kol. Svoboda. 
Valná hromada konala se dne 30. ledna za účasti 37 členů. 
Předseda Společenstva, jakožto delegát sjezdu brněnského, podává obšírnou zprávu o tomto 
sjezdu. 
Kol. Popper stěžuje si na horší obchody a podává valné hromadě návrh na zřízení Jednoty 
všech českých hostinských z Moravy se sídlem v Přerově, poněvadž již stávající Jednota 
brněnská jest jménem sice mezinárodní, ale převážně německá. 
Kol.   Štěpaník  k  tomuto  návrhu  odpovídá,  že   zamyšlené zřízení Jednoty jest mimo rámec 
Společenstva a aby se sestavil zvláštní odbor, který by otázku tu prostudoval. 
Předseda Svoboda dotazuje se valné hromady, jak se má zakročiti proti pořádání zábav v 
sokolovně, poněvadž dle jeho informací na okresním hejtmanství mohou se pořádati v 
sokolovně 2, nejvýše 3 zábavy ročně, nyní však skoro každý měsíc konají se 3 zábavy. Valná 
hromada ukládá předsednictvu, aby Společenstvo podalo c. k. okresnímu hejtmanství stížnost 
pro nedovolené konání zábav a poškozování živností hostinských. 
Dne 1. září 1901 byla zavedena 2°/o přirážka z lihu. 
Na osobní intervenci deputace přerovského Společenstva u zemského výboru v Brně byla 
zamítnuta žádost obce města Přerova o zvýšení pivní dávky z l zl. 70 kr. na 2 zl. 
Společenstvo zúčastnilo ?e svými delegáty sjezdu hostinských v Kroměříži, konaného dne 2. 
září. 
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Valné hromady Společenstva zúčastnili se také jako hosté kol. Kouřil, Břenek a Nesňal z 
Olomouce a žádají, aby přerovské Společenstvo plnou měrou podporovalo jejich nově zřízené 
sklady vína v Olomouci, event. aby nějaké podíly přerovské Společenstvo upsalo. 
Příjem Společenstva za rok 1901 byl 320 zl. 30 kr., vydání 250 zl. 95 kr. Celková hotovost 
Společenstva činila ke konci roku 1901 celkem 41 zl. 93 kr. V měsíci dubnu vzdává se funkce 
pokladníka a jednatele kol. Ant. Kozánek. Výbor Společenstva zvolil prozatímně na jeho 
místo kol. Poppera. 
Konáno 5 výborových schůzí. 
 

 
 

Obvod působnosti  Společenstva hostinských soudního  a  berního  okresu 
přerovského  v Přerově. 

 
 

1902. 
Společenstvo zúčastnilo se tohoto roku svými delegáty říšské konference hostinských ve 
Vídni, dále sjezdů hostinských v Místku, Vyškově a v Olomouci. 
Říšské  konference hostinských  ve Vídni, která se konala 27. srpna, zúčastnili se jako 
delegáti přerovského Společenstva kol. Svoboda, Štěpaník a Ant. Múller. 
Sjezdu v Místku zúčastnilo se 20 členů Společenstva. 
Valná hromada Společenstva konala se dne 13. února za předsednictví kol. Vincence Svobody 
a za přítomnosti 39 členů, živnostenského komisaře Jiřího Calábka, nově zvoleného tajemníka 
Zemské jednoty hostinských a kavárníků v Brně J. Razima a p. hoteliéra Procházky z Brna. 
Předseda podává zprávu o chystaném vládním nařízení, že má býti nařízeno zvýšení pivní 



 27

dávky o 2 K z hektolitru. Společenstvo vyslalo deputaci k říšskému poslanci Dr. Šílenému, 
který se vyjádřil, že prozatím se v této záležitosti nedá ničeho dělati a má se vyčkati. 
Pan tajemník Razim ve svém pěkně podaném referáte podává zprávy o největších bolestech 
hostinského stavu, o nutnosti organisace a vybízí k přistupování členstva k Zemské jednotě v 
Brně. 

Ant.  Mü1ler, -hoteliér v Přerově, nejstarší člen 
Společenstva, který ve svých 71 letech živnost 
hostinskou stále osobně provozuje, byv. předseda 
Společenstva (1907—1910), spoluzakladatel 
podpůrného fondu při Společenstvu hostinských v 
Přerově a Zemské jednoty hostinských v Brně, byv. 
městský rmlní v Přerově (1912-1919), byl za své 
zásluhy o stav hostinský jmenován jubilejní valnou 
hromadou dne 13. května 1925 čestným členem 
Společenstva hostinských v Přerově. 
Na této valné hromadě bylo opětně mnoho si stěžováno 
na poškozování živnosti hostinské prodavači lahvového 
piva a lihovin.  Debaty zúčastnili  se kol.  Písařík, 
Štěpaník,  Gruška, Ježíšek, Škrabala, Novák a Leisser. 
Předseda Svoboda k této debatě vysvětluje, že již 
nesčíslněkrát deputace ohledně toho nešvaru na c. k. 
okr. hejtmanství byla a že on sám osobně několikráte o 
ochranu proti poškozování živnosti hostinské žádal. 
Návrh kol. Písaříka, aby každý dokázaný a potrestaný 

případ poškozování živnosti hostinské byl ze společenstevní pokladny odměňován 2 zl. tomu, 
kdo takového upíra živnosti hostinské udá, byl valnou hromadou schválen. Předseda Svoboda 
k tomu sděluje, že Společenstvo udalo na okr. hejtmanství 5 prodavačů piva a kořalky, že 
však dosud udání tato nejsou vyřízena. 
Při provedených volbách zvoleni: 
předsedou Vincenc Svoboda, místopředsedou Jan Štěpaník, pokladníkem a jednatelem Václav 
Popper. Členy výboru zvoleni: Klement Ježíšek, Josef Gruška, Josef Sobol, Ant. Miiller, Jan 
Leisser, Josef Novák, Josef Slimáček, Jos. Písařík a Josef Škrabal. Náhradníky: Ant. Barašík, 
Marcelín Kubáč, Ant. Hanzlík. Revisory účtů: Frant. Klein a Jan Skřipec. Delegáty k Zemské 
jednotě na návrh kol. Poppera zvoleni: předseda V. Svoboda, jednatel Popper a Ant.  Múller, 
náhradníkem Ant. Písařík. 
Tohoto roku byla svolána na den 14. října mimořádná valná hromada Společenstva do sálu 
akciového pivovaru v Přerově. 
Valná hromada se konala za účasti 40 členů a tajemníka Zemské jednoty Razima. 
Mimořádná valná hromada tato byla svolána za účelem zřízení nemocenské pokladny našeho 
Společenstva se Společenstvem pekařů, kadeřníků a ozdobných řemesel. Ke zřízení nedošlo 
vzhledem k nesvornosti hlavně ve Společenstvu pekařů, jak ústy předsedy Společenstva 
pekařů p. Kellera, jenž zařizující práce řídil, bylo později našemu Společenstvu sděleno. 
Příjem Společenstva za minulý rok činil 753 K 80 hal., vydám 643 K 24 hal. 
Konáno bylo 7 výborových schůzí. 
V tomto roce zemřel také velký bojovník a vůdce hostinského stavu posl. Ignát Hořica, 
tajemník a redaktor »Hostimila« v Praze. Společenstvo přerovské odeslalo vdově po ze-
mřelém soustrastný telegram. 
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1903. 
Valná hromada Společenstva konala se tohoto roku dne 10. února za předsednictví předsedy 
Vine. Svobody, za přítomnosti 36 členů, komisaře p. Jiřího Calábka a tajemníka Zemské 
jednoty p. Razima. 
Předseda Společenstva podává valné hromadě obšírnou zprávu o zúčastnění se našeho 
Společenstva na sjezdech v Místku, Vyškově, Olomouci a na říšské konferenci ve Vídni. 
Podotýká, že vesměs na všech sjezdech bylo konstatováno, že Společenstvo přerovské jest 
jedno z nejčilejších a nejagilnějších společenstev na Moravě, které vždy stojí v popředí každé 
podniknuté akce, pochybuje však, že veškerá námaha a vydané peněžní obnosy budou marně 
vynaloženy, když ministerstvo obchodu bude trvati na svém, jen obchodnictvu nepříznivém 
stanovisku. 
Pan tajemník Razim objasňuje důsledky říšské konference ve Vídni, zúčastnění poslanců 
veškerých stran a národností, jednání v živnostenském odboru parlamentu o našich poža-
davcích a o jednáních v užším výboru parlamentu, kdež se nás hlavně zastával poslanec Dr. 
Stojan. 
Pan taj. Razim předčítá valné hromadě také nařízení c. k. mor. místodržitelství, č. j. 62.446, 
týkající se jednání okres, hejtmanství při udělování koncesí, při schvalování nájemců a hlavně 
při udělování živnostenských listů ku provozování svobodné živnosti, totiž prodeji piva a 
lihovin v uzavřených nádobách, onoho tedy zla, které naši živnost ubíjí. V další své řeči 
poukazuje také na protichůdná nařízení, která jsou obsažena v zákoně a ve výnosu 
ministerstva vnitra a obchodu ze dne 30. března 1899, čís.  64. Předseda Svoboda děkuje p. 
taj. Razimovi za jeho pečlivě vypracovaný \a přednesený referát. 
Valná hromada ustanovila tříčlennou deputaci, sestávající z předsedy Společenstva Svobody, 
místopředsedy Štěpaníka a člena výboru Písaříka, která má odcházejícímu okr. hejtmanu 
Abendrothovi tlumočiti díky za přízeň Společenstvu po dobu jeho. pobytu v Přerově 
prokazovanou. 
Kol. Popper dává valné hromadě návrh, aby Společenstvo pořádalo opětně po šesti letech svůj 
representační ples hostinských v příštím roce. Návrh tento byl jednohlasně valnou 
hromadou přijat. 
Předseda Společenstva předčítá valné hromadě výnos okr. hejtmanství v Přerově, že toto 
pokutovalo flaškaře Kardu za neoprávněný nálev pokutou 50 K a odnětím živnostenského 
oprávnění na 2 roky. Valná hromada s potěšením toto oznámení bére na vědomí. 
Dále bylo valnou*hromadou usneseno, aby přerovské Společenstvo věnovalo obnos 10 K na 
pomník Ignáta Hořici. 
Dle podané jednatelské zprávy jest zřejmo, že rok 1902 byl opětně rokem bohatým pro nově 
udělené koncese, jichž bylo uděleno 14, dvě rozšířeny, jedna přenesena a schváleno bylo 15 
nových nájemců. 
Společenstvo zúčastnilo se svými delegáty sjezdu hostinských v Uh. Brodě,, který se konal 
dne 30. července 1903, sjezdu v Třebíči dne 12. srpna a sjezdu »Hostimila« na výstavě v 
Pardubicích ve dnech 11. a 12. srpna 1903. 
Sjezdu v Uh. Brodě zúčastnili se tehdy za přerovské Společenstvo předseda Vincenc 
Svoboda, dále kol. Müller, Sobol, Gruška, Barašík, Špitt, Leisser, Písařík a Vojtěch Svoboda. 
Dne 6. listopadu 1903 usnesl se zemský sněm moravský na zvýšení zemské přirážky z piva o 
1.70 K z l hl a zvýšení toto odůvodňuje se novou úpravou učitelských platů. 
V tomto roce bylo konáno 5 výborových schůzí. 
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1904. 
V tomto roce smlouvaly se opětně pivovary, jak české tak i německé, pro nové utužení 
pivovarského kartelu. Společenstvo přerovské se vzhledem k tomu usneslo na postavení vlast-
ní ledovny, aby v případě neshody s místními pivovary byla pak možnost odebírati pivo z 
pivovarů v kartelu nestojících. 
Svolána byla také členská schůze, na kterou se dostavili pozvaní pánové: Dr. Skácelik, 
předseda akc. pivovaru, Jan Vítěz a správce Opletal z Akc. pivovaru a sládek Ladislav 
Šilhavý, majitel Měšť. pivovaru v Přerově. Na této členské schůzi bylo hlavně jednáno o 
pivovarském kartelu, o připravovaném zdražení piva od nového roku 1905 a o zvýšení při-
rážky k pivní dani. Předseda Společenstva Vincenc Svoboda táže se pana Dr. Skácelíka, zdali 
jest pravdou, že podražení piva nastane jenom k vůli hostinským, aby mohli oni podražit o 4 h 
na l litru. Dr. Skacelík sděluje, že výše podražení piva se strany pivovarů není ještě 
ustanovena a bude záviseti od usnesení pivovarů dne 25. listopadu 1904, že snad však bude 
zvýšení činiti jenom l K. 
Za tím účelem byla svolána mimořádná valná hromada na den 1. prosince za účasti 70 členů 
Společenstva, zástupců akc. pivovaru v Přerově p. Dr. Skácelíka, Jana Vítěze, správce 
Opletala, p. kom. rady Jandy, sládka z Vyškova, pana sládka Lad. Šilhavého z Přerova, 
delegátů společenstev vyškovského, val.-meziříčského a prostějovského. Referentem této 
mimořádné valné hromady byl taj. Razím z Brna. který ve své řeči vyličuje poměrv mezi 
pivovary a hostinskými a navrhuje zdražení piva o 2 hal. na půl litru a žádá po pivovarech, by 
tyto zdražily pivo soukromníkům a lahvařům o 4 K a rozdíl 2.30 K má býti pivovary odváděn 
podpůrnému fondu zchudlých a starých hostinských a nikoliv do nenasytných kapes 
velkokapitálu pivovarského. Dále žádá, aby ku poradám, týkajícím se stavu pivovarského a 
hostinského, byl vždy pozván zástupce živnosti hostinské. Pan sládek Janda z Vyškova 
přimlouvá se také za zvýšení ceny piva o 2 hal. na půl litru a hostinští, kteří po 25 roků pivo 
nezdražili, mají se uchopiti této příležitosti a pivo zdražiti o takový obnos, aby mohli 
vycházeti. 
XII. řádná valná hromada konala se dne 24. února za ú-časti 34 členů. Podána zpráva 
předsedou Společenstva o sjezdech v Třebíči, Uh. Brodě a Pardubicích. 
Zprávy funkcionářů, revisorů účtů jednohlasně schváleny. 
Pro připravovaný sjezd hostinských dne 17. srpna v Lipníku zvoleni delegáti. 
Sjezdu hostinských dne  18. srpna v Opavě se tentokráte Společenstvo nezúčastnilo. 
V minulém roce uděleno bylo opětně 12 nových koncesí, zrušena, l rozšířena, 2 koncese 
přeneseny a schváleno bylo 18 nájemců. 
Příjem Společenstva činil 570 K, vydání 549.21 K. Konáno bylo 7 výborových schůzí. 
                                                       1905. 
Vede se krutý boj proti zamýšlenému zvýšení zemské dávky z piva. Dne. 28. listopadu 
uspořádán byl společně s dělnictvem manifestační tábor lidu a průvod městem proti zvýšení 
dávky z piva. Táboru lidu zúčastnilo se vesměs všechno přerovské hostinstvo a pivovarští 
zaměstnanci v čele se sládkem akc. pivovaru p. Václavem Čížkem. Hostince byly tohoto dne 
zavřeny od rána až do 4 hodin odpoledne. 
Dne 12. prosince svolalo přerovské Společenstvo do sálu akc. pivovaru na 8 hodin večer 
protestní schůzi proti zamýšlenému zvýšení zemské pivní dávky. Této protestní schůze 
zúčastnili se vesměs všichni kolegové přerovští, zástupci všech okolních společenstev, dále 
společenstev z Vyškova, Litovle, Holešova, Hulína a zástupci všech spolků a korporací 
přerovských. Dále dostavili se do této schůze Dr. Skácelík, předseda akc. pivovaru, sládek 
akc. pivovaru Čížek, správce akc. pivovaru Opletal, sládek Šilhavý, zástupci městské rady, 
ředitel tiskárny Knejzlík, redaktoři místních časopisů a j. — Kol. Popper navrhuje, aby po 
celé Moravě zahájena byla akce proti zvýšení pivní daně. mimo to aby se Dr. Žáčkovi poslal 
varující dopis v tom smyslu, by o zvýšení zemské pivní dávky se nezasazoval. Dopis tento byl 
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opatřen podpisy veškerých společenstev, spolků, korporací atd. celého volebního okresu, 
zastupitelstvo města Přerova však podpis na dopis Dr. Žáčkovi odepřelo. Společenstvo 
přerovské bylo také pověřeno k vypracování protestu na zemský výbor. Dr. Žáček, říšský 
poslanec a přísedící zemského výboru moravského, odpověděl na obdržený protestní dopis 
dopisem ze dne 7.ledna 1906 takto: » Velectění pánovi ' 
Velectění pánové ! Obdržel jsem vážený  Váš dopis v  záležitosti zemské dávkávky z piva  a 
byl jsem velice kvapen míněním,   jako bych  já snažil se o zvýšení této dávky a jako bych byl  
toho  náhledu , že to pivo 2 nebo 3 K ještě snese. To jest  patrné nedorozumění . Ja jsi 
v rozmluvě právě jen na to poukázal ,že dosavadní dávkou byli právě nejvíce postiženi   
konsumenti. A to o nějakém zvýšení dávky o 2 nebo 3 K vůbec nemůže býti řeči. Přivedl jsem 
tu věc v dnešním sezení   zemského výboru k řeči a mohu Vám oznámit , že zemský výbor   
nepodá sněmu žádného návrhu na zvýšení dávky z piva. Jsem prozatím také určitě toho 
mínění  , že také sněm se na žádném zvýšení neunese. Prosím Vás abyste moji zprávu vzali 
laskavě na vědomí a též všechny ostatní  podpisovatele v Přerově i jiných měst o ní laskavě 
zpravili. Se srdečným pozdravem Vám oddaný Dr. Jan Žáček.                                              
Akce   tyto   podporovaly  hlavně   místní   pivovary,   pan   Šilhavý za akc.. pivovar pan Dr. 
Skácelík. 
Společenstvo přerovské zúčastnilo se také svými  18 delegáty II. říšské konference ve Vídni. 
V roce 1905 byl založen podpůrný fond Společenstva hostinských. Iniciátory založení byl 
hlavně kol. Václav Popper, dále Ant. Můller, Masíček, Svoboda a Zedek. Do vínku obdržel 
podpůrný fond od Společenstva 100 K, od p. sládka Šilhavého 100 K, od akc. pivovaru také 
100 K a od p. Ar 50 K. 
XXIII. řádná valná hromada konala se dne 25. ledna. Při provedených volbách byli zvoleni: 
předsedou Vinc. Svoboda, místopředsedou Jan Štěpaník, jednatelem a  pokladníkem  V 
Popper.  Do výboru Frant. Špitt, Ant.  Müller,   Ferd. Zedek , Josef  Slimáček, Josef Gruška, 
Leopold Mašíček, Jan  Leisser, Josef  Písařík, Josef Zauf. Náhradníky zvoleni:   Josef  
Škrabala, Václav  Nový, Josef Běhal. Revisory: Frant. Klem , Aug. Hapala. 
Delegáty k Zemské jednotě: předseda Vincenc Svoboda, Frant. Špitt a Josef Zauf. 
Referáty funkcionářů o všech událostech v minulém roce byly valnou hromadou s velkým 
zájmem vyslechnuty a předsednictvu za jeho neúnavnou činnost a hájení práv stavu hos-
tinského vzdány srdečné díky. 
V roce minulém bylo uděleno opětně 9 nových koncesí a .schváleno bylo 17 nových nájemců. 
Příjem činil 615.40 K, vydání 544.08 K. Konáno bylo osm výborových schůzí a l mimořádná 
valná hromada. 

 
Frant.Kučera, restauratér v Kozlovicích u Přerova, 
místopředseda Společenstva. Místopředsedou zvolen po  úmrtí 
kol.  Leopolda Masíčka. 
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1906. 
Činnost  Společenstva v tomto roce, vedle čilé účasti na přípravách reformy živnostenského 
řádu, věnována byla ponejvíce vnitřním a organisačním záležitostem společenstevním, 
zejména ohledně očisty hostinské živnosti od stále se množících škůdců a fušerů. Intensivnost 
práce Společenstva utrpěla odchodem resignovavšího předsedy Společenstva Vincence 
Svobody, který následkem stáří se vzdal aktivního provozování živnosti. Na mimořádné valné 
hromadě, která byla svolána na den 23. května za účelem volby nového předsedy, byl 
jmenován odstupující předseda Vincenc Svoboda za jeho 161etou činnost předsednickou 
čestným předsedou Společenstva a udělen mu v upomínku čestný diplom. Rovněž Zemská 
jednota v Brně jmenovala jej za jeho zásluhy o stav hostinský čestným členem a odměnila jej 
také krásným diplomem. 
Mimořádná valná hromada Společenstva zvolila novým předsedou dosavadního jednatele kol. 
Václ. Poppra a jednatelem kol. Jana Sprušila. Oba zvolení volbu přijali. 
XXIV. řádná valná hromada konala se dne 31. ledna za účasti .36 členů a jako referenta 
nového tajemníka Zemské jednoty Pokorného. 
Podány referáty o krocích proti zvýšení zemské dávky z piva, dále o II říšské konferenci ve 
Vídni a o změně § 38 ž. ř., hlavně stran prodeje piva, vína a kořalky. 
V témže roce přistoupilo Společenstvo s 2 podíly za člena do záložnv českých hostinských v 
Praze. Současně ustanovilo vybírání vinne dávky K (i.— z l hl., kteroužto daň 
společenstevbní konsorcium od fin. řed. v Uher. Hradišti pronajalo. 
Dále bylo jednáno s výrobci sodových vod, aby neprodávali své výrobky zelinářům a 
trhovcům. Pan Frant. Klein sděluje jako výrobce, že není možno se s ostatními výrobci 
dohodnouti, což  potvrzuje odchod p. Fuchse ze schůze. 
Kol. Zedek a Písařík skládají funkce co dohližitele na zlořády páchané u flaškařů. Místo nich 
pověřeni byli touto funkcí kol. Běhal, Kupčík, Horák a Sprušil. Kol. Běhal upozorňuje, že by 
bylo výhodnější, udávati flaškaře u fin.  ředitelství nežli u hejtmanství. 
Na pomník Ignáta Hořici bylo přítomnými vybráno 20 K a odesláno komitétu do Prahy. Při 
odhalení pomníku zaslalo Společenstvo pozdravný telegram. 
Uděleno bylo tohoto roku 6 nových koncesí a schváleno 20 nových nájemců. 
Příjem Společenstva činil minulého roku K 507.20 a vydání K 865.53. Konáno bylo 10 
výborových schůzí. 
                                                            1907. 
Společenstvo odeslalo písemnou petici na ministra obchodu Dr Fořta ohledně připravované 
novely živnostenského řádu a předneslo v ní požadavky a přání hostinstva. 
Příslušné změny a doplňky živnostenského řádu byly také 5. února schváleny a vydány jako 
čís. 26 ř. z. Mimo jiné zavedlo se jimi s ohledem na živnost hostinskou a výčepní právo 
společenstev, aby byla slyšena před udělením neb přeložením koncese na jiné místo a 
přiznáno společenstvům právo odvolací s účinkem odkladným. Těchto práv i naše 
Společenstvo od té doby používá a přejeme si, aby jich bylo používáno pro pořádek a ochranu 
hospodářského postavení hostinstva i nadále. 
Zakročováno znovu a znovu pro zařazení drobného prodeje lahvového piva mezi živnosti 
koncesované a veden boj proti uzenářským jídelnám, které jídlo neoprávněně prodávají. 
V roce 1907 vstupuje naše Společenstvo do Zemského svazu hostinských na Moravě v Brně. 
Při valné hromadě; konané dne 23. ledna, bylo nutno zvoliti nového místopředsedu za 
odstoupivšího dosavadního místopředsedu Jana Štěpaníka a zvolen kol. Skřipec z Říkovic. 
V měsíci srpnu tohoto roku vzdává se předsednictví Společenstva kol. Václ. Popper pro 
vzdání se živnosti hostinské. Do valné hromady přejímá předsednickou funkci prozatímně 
kol. Ant. Müller. 
Na návrh okresního hejtmanství přistupuje v tomto roce Společenstvo za člena k Okresní 
jednotě živnostenských společenstev v Přerově, ačkoliv žádného účelu ani výhod pro 
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Společenstvo to nemělo, neboť jako společenstvo nejstarší bylo sdruženo v Zemské jednotě a 
později i v Zemském svazu hostinských v Brně. 
Koncesní změny v tomto roce nebyly žádné, schváleno bylo 21 nájemců. — Příjem 
Společenstva činil 658.20 K, vydání 542.26 K. Konáno bylo 9 výborových schůzí. 
 
                                                  1908. 
Činnost Společenstva v tomto roce projevovala se hlavně přípravnými pracemi k 
zamýšlenému zvýšení potravní daně z vína a k chystanému zvýšení cen piva v pivovarech. 
Společenstvo svolalo na den 9. července 1908 protestní schůzi do sálu akc. pivovaru v 
Přerově a na tuto schůzi pozvalo zástupce všech místních společenstev, dělnictva a tisku, kteří 
se také všichni dostavili. Akc. pivovar a pivovar Lad. Šilhavého zastoupeny na této schůzi 
nebyly. Za hostinstvo referoval tajemník Zemské jednoty z Brna. Pokorný, za stranu soč. 
demokratickou Skopal, za Společenstvo ozdobných řemesel Možný, za Společenstvo řezníků 
Píše, za Společenstvo krejčích Ryšánek, za Společenstvo smíšených řemesel Procházka, za 
Remeši.-živnostenskou besedu Chytil, za Rolnickou besedu Slováček, za Zemskou odbočku 
železničních zřízenců Čech, za tisk redaktor »Stráže na Hané« Novák a redaktor 
»Moravských novin« Fiala. Schůzi předsedal kol. A. Müller. 
Zemskému výboru byla z této protestní schůze odeslána resoluce následujícího znění: 
»My shromáždění na veřejné protestní schůzi proti zvýšení zemské pivní dávky, pořádané 
Společenstvem hostinských berního okresu přerovského dne 9. července 1908 v sále akcio-
vého pivovaru v Přerově, po vyslechnutí řečníků prohlašujeme, že rozhodně protestujeme 
proti zamýšlenému zvýšení zemské pivní dávky z těchto důvodů: 
1.  Zvýšenou pivní daň nemohli by hostinští přesunouti na konsumenty, kteří jsouce 
organisováni, hostinské by bojkotovali. Smutné poměry hostinstva však toho nikterak 
nedovolují, aby nové břemeno na tyto uvaleno bylo, neboť následek toho by byl zničení 
existencí mnoha těchto živnostníků. 
2.  Zvýšením pivní dávky utrpěl by i průmysl pivovarnický nenahraditelných  ztrát,   neboť  
by  spotřeba  piva  značně   se zmenšila, čímž by i rolnictvo, jako producenti ječmene, velmi 
utrpělo. 
3.   Snížením  konsumu  utrpí   obce,   země  i   stát  na   svých příjmech. 
4.  Následkem zvýšení pivní dávky vháněn by byl chudý lid do alkoholismu. 
Z důvodů uvedených prohlašujeme se krajně proti zamýšlenému zvýšení zemské dávky pivní 
a žádáme důtklivě veškeré pp. poslance, aby za žádnou cenu nepřipustili na zemském sněmu 
k přijetí návrh na zvýšení pivní dávky. 
Kdyby však přece vyskytli se takoví zástupci lidu, kteří by pro zničení hostinských a 
finančnímu zatížení všeho lidu co konsumentů piva hlasovali, jsme odhodláni jako 
organisováni živnostníci, dělníci i všecky lidové vrstvy, s takovými poslanci dle zásluhy 
zúčtovati. 
Žádný skutečný lidový poslanec nemůže a nesmí hlasovati pro zvyšování daní nepřímých. 
Zemský výbor pak žádáme, aby k sanaci zemských financí hledal prameny jiné a to hlavně ve 
vrstvách kapitalistických. 
Poslance za naše město a okres, pp. dra Šíleného a dra Žáčka, pak zvláště žádáme, by za 
žádných okolností zvýšení zemské pivní dávky nepřipustili.« 
Dne 7. září 1908 svolalo Společenstvo členskou schůzi vzhledem k zdražení piva akc. 
pivovarem v Přerově. Z této schůze byl zaslán akc. pivovaru následující dopis: »Slavná správa 
akc. pivovaru v Přerově. Shromáždění hostinští berního okresu přerovského na schůzi dne 7. 
září 1908 usnesli se na následujícím: 
1.  Dříve pivo dražší platiti nebudeme, dokud se otázka zamýšleného  zvýšení  zemské pivní  
dávky  definitivně nerozhodne. 
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2.  Protestujeme jmenovitě proti zdražení piva v Přerově a to proto, že akc. pivovar 
hostinským o K 1.20 hektolitr piva zdražuje, kdežto majitel druhého pivovaru p. Šilhavý 
oznámil, že pivo nezdraží. Tímto byli by hostinští, kteří odebírají pivo z akc. pivovaru 
existenčně ohroženi, poněvadž nechá se předpokládati, že hlavně obchodníci lahvovým 
pivem budou odebírali   levnější   pivu   p.   Šilhavého   a  tímto  budou hostinským 
konkurovati. 
3. Přípisv  akc,   pivovaru   K  dne 5. a 6.  září, kterými se hostinským oznamuje zdraženi piva 
následkem zdražení surovin,  považuji  hostinští za pouhý kartelářský tah na kapsy 
hostinských  .a konsumentů   poněvadž co se jmenovitě týká ječmene jest sice tento   oproti   
předešlým  rokům  o  necelé 2 K dražší avšak  nutno  vzíti ohled na nízkou cenu chmele, čímž 
nesrovnalost  jest vyrovnána. Co se týče úhrady dražších pracovních sil   doporučujeme 
snížení dividendy, čímž i zvýšená  mzda dojde úhrady. 
4.  Trváme   na  svém usnesení , že dráže pivo platiti nebudeme a sice tak dlouho. pokud 
nebude rozhodnuto o zamýšleném zvýšení zemské pivní dávky.« Podepsáno Společenstvo 
hostinských v Přerově. 
Dne 18. září 1908 zúčastnilo se přerovské Společenstvo dc putace českých zemských 
organisací hostinských na Moravě u zemského hejtmana a přísedícího zem. výboru dr. 
Koudely v otázce zamýšleného zvýšení zemské pivní dávky. Deputaci k zemskému hejtmanu 
uvedl osvědčený přítel hostinstva zem. a říšský poslanec P. dr. Stojan, k přísedícímu dru 
Koudelovi zemský poslanec P. Ševčík. Odpověď zemského hejtmana vyzněla v tom smyslu, 
že na zvýšení dávky v přítomné době se nepomýšlí. Po vysvětlení špatných poměrů 
existenčních v hostinství odebrala se deputace, provázená zem. poslancem P. Ševčíkem k dru 
Koudelovi, kterému opětně vylíčila pravý stav poměrů v hostinství a poukázala, že zvýšení 
pivní dávky mělo by v zápětí úplně zničení živnosti hostinské. Dr. Koudela vysvětliv deputaci 
smutný finanční stav země, prohlásil, že následkem odporu, který jeví nejen hostinští, ale i 
konsumenti proti zvýšení pivní dávky, zemský výbor návrh na zvýšení této sněmu nepodá, ač 
prý jest jisto, že dávku pivní by rád převzal a zvýšil stát,, čímž země byla by zkrácena a na to 
nutno vzíti ohled. Po opětném ujištění, že v přítomném zasedání sněmovním o zvýšení 
jednáno nebude, byla deputace propuštěna. 
Valné hromady konané dne 5. února 1908 zúčastnilo se 44 členů, společenstevní komisař pan 
Jiří Calábek a jako referent tajemník Zemské jednoty Pokorný z Brna. 
Při vykonaných volbách byli zvoleni: předsedou Ant. Miiller, místopředsedou Vincenc 
Svoboda, jednatelem a pokladníkem Láďa Waigl. Do výboru kol. Zauf, Špitt, Masíček, 
Pisářík, Brüstel, Leisser, Ševčík, Sprušil a Běhal Josef. Náhrad niky: Sviták, Netopil z Vežek 
a Navrátilík z Troubek.  K'revisy účtů: Klein a Machala. 
Změn v koncesích a nájemcích bylo 14 a konáno bylo 12 výborových schůzí, l mimořádná 
valná hromada a l protestní schůze. 
Tohoto roku pronajmulo také Společenstvo na dobu 3 roků od finančního ředitelství v Uh. 
Hradišti potravní daň z vína, po složení roční kauce 618 K. Vybíráním této daně byl pověřen 
kol. Vincenc Svoboda. Jak vysoká tato potravní daň na tehdejší dobu byla, uvádíme několik 
běžných případů: na př. měsíčně platili kol. Halla na nádraží K 70.20, Ant. Müller K 18.20, 
Josef Gruška K 16.90, Jan Dohnálek K 15.60, Vilém Kuhn K 19.50, Jindřich Zlobický K 
7.50, Karel Skřeček K 5.20 atd. 

 
1909. 

Ministerstvo obchodu vydalo dne 8. května 1909 prováděcí nařízení k zákonu o nedělním 
klidu. Pro živnost hostinskou je stanoveno, že pomocníku, který byl v neděli zaměstnán po 
více než 3 hodiny, náleží náhradní odpočinek po celou neděli příští nebo všední den, nebo po 
6 hodinách dvakrát v týdnu. 
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Roku 1909 zakoupilo Společenstvo pozemek na projektovanou ledovnu za obnos 3900 K, 
který pak v roce 1913 byl prodán za 19.680 K. Přebytek odevzdán do společenstevní po-
kladny. 
V témže roce byl pan Frant Klein jmenován čestným členem Společenstva a při této 
příležitosti byla jím založena nadace v obnosu 1000 K pod názvem »Nadace Frant. Kleina z 
Přerova*. Nadace tato trvá dosud a jest pro Společenstvo výbornou pomocí pro podporování 
svých zchudlých členů. 
XXVI. řádná valná hromada Společenstva konala se dne 3. února 1909 za přítomnosti 43 
členů. 
Zprávy funkcionářů jednohlasně schváleny. 
Dosavadní místopředseda kol. Vincenc Svoboda odstoupil a do konce funkčního období 
zvolen místo něho kol. Frant. Klein z Přerova. Konáno bylo tohoto roku 13 výborových 
schůzí. 

1910 
Společenstvo činí potřebná opatření k výnosu ministerstva obchodu ohledně vyvěšování cen s 
ohledem na množství a jakost, k nařízení místodržitelství o poskytování odpočinku za práci v 
neděli atd. 
Dosavadní předseda Společenstva kol. Ant. Müller po svém tříletém působení se své funkce 
vzdal. Současně vzdává se své funkce jako místopředseda kol. Frant. Klein. Po odstoupení 
kol. Ant. Müllera zvolen byl valnou hromadou, která se konala dne 25. ledna 1910 za účasti 
58 členů, za předsedu kol. Jan Čermák, restauratér v akc. pivovaře v Přerově, a  za 
místopředsedu kol.  Ant.   Odložilík,  hostinský  z  Čech u Přerova. 
Na valné hromadě byl přítomen jako referent nově zvolený tajemník Zemského svazu pan 
Alois Hrabálek. 
Ve složení výboru nenastalo žádných podstatných /mřu. Za revisory účtů zvoleni kol. Ferd. 
Křehlík a Frant. Jeřábek. 
Po dvacetileté činnosti vzdává se pan Jiří Calábek, továr nik v Přerově, své funkce co 
živnostenský komisař Společenstva a jeho nástupcem jmenován okresní politickou správou 
pan Mg. Ph. Vítězslav Nečas, lékárník v Přerově, kterýžto svoji funkci zastával až do r. 1924. 
 

 byv. předseda Společenstva od r. 1910—1914. Nyní 
působí v Hranicích, kde jest majitelem hotelu »Brno«. 
 
Společenstvo podniklo vzhledem k obdrženému přípisu 
od místního Společenstva řezníků a uzenářů - - ve 
kterém sděluje zvýšení cen svých výrobků -- ráznou 
protiakci a energický postup. Odeslalo na ministerstvo 
obchodu ve Vídni protestní resoluci tohoto znění: »C. k. 
ministerstvo obchodu ve Vídni! Společenstvo 
hostinských berního okresu přerovského po bedlivém 
uvážení seznává, že právě zahájená akce na zlevnění cen 
masa nebude míti valného výsledku a žádá, aby vláda se 
postarala e dostatečný přívoz živého dobytka a masa 
otevřením celních hranic státu, zejména hranic 
balkánských, zakázala vývoz jatečného dobytka, dále 
zrušila cla a potravní daně, konečně snížila dopravní 
sazby pro dovoz dobytka a masa, neboť jest obava, že 

neslýchaná drahota masa vyvolá pouliční projevy nespokojenosti.* 
Současně zúčastnilo se Společenstvo velké protestní schůze hostinstva brněnského. Jako 
delegáti za Společenstvo přerovské byli vysláni kol. Jan Čermák a F. Horák. 
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Společenstvu podařilo se také v tomto roce vymoci nařízení okr. hejtmanství v Přerově,  aby 
výčepy kořalek byly uzavírány v sobotu již v 5 hodin odpoledne a v neděli v 10 hodin 
dopoledne. 
Tímto rokem oslavilo Společenstvo 251eté trvání svého /.i ložení. 
                                                    

1911. 
Rok 1911 nevyznačoval se žádnými zvláštními akcemi Společenstvem podnikanými. 
Vzrušením pro celý stav hostinský bylo úmrtí zem. a říš. poslance dr. Šíleného, neochvějného 
bijce a ochránce hostinstva. Jeho pohřbu v Brně zúčastnila se za přerovské Společenstvo 
deputace a to předseda Jan Čerrnák a člen výboru kol. Písařík. 
Valná hromada konala se dne 25. ledna za účasti 64 členů a za přítomnosti nového společ. 
komisaře p. Mg. Ph. Nečase a tajemníka Zemského svazu p. Hrabálka, jakož i zástupce okr. 
hejtmanství p. komisaře Molíka. 
Jelikož v tomto roce končilo tříleté funkční období zvolených funkcionářů, bylo nutno 
provésti nové volby, ve kterých byli zvoleni následující kolegové: předsedou opětně Jan Čer-
mák, místopředsedou kol. Odložilík z Přestavlk, jednatelem Frant. Jeřábek z Přerova, do 
výboru kol. Ant. Müller, Hladný, Ševčík, Špitt, Machala, Běhal, Šebesta, Písařík; jako ná-
hradníci kol. Arnold Mazáč a Karel Skřeček z Přerova a Jar Kyjovský ze Želátovic, revisory 
účtů kol. Jan Dohnálek z Přerova a Zbožínek z Brodku. Delegáty do valné hromady Zem. 
svazu zvoleni kol. Jan Čermák, Frant. Jeřábek a Ševčík. 
Pan tajemník Hrabálek podává ve svém referáte zprávu (> všech akcích v minulém roce ve 
prospěch hostinského stavu podniknutých a zdůrazňuje, že jest jedině zapotřebí silné a prví u- 
organisace našeho hostinstva, přimlouvá se, aby všichni hostinští odebírali svůj odborný list 
Hostinské listy, orgán Zemského svazu a Zemské jednoty v Brně. Valná hromada také po 
delší debatě odhlasovala, aby Společenstvo přerovské odebíralo tento časopis pro všechny své 
členy hromadně a aby vzhledem k tomu byla společenstevní přirážka zvýšena na obnos K' 
7.— ročně. Dále byl schválen návrh, aby p. tajemník Hrabalek vypracoval vzorné stanovy pro 
podpůrný fond. 
Valná hromada schválila návrh kol. Kozánka, aby předsedovi, jednateli a pokladníku byla 
vyplácena roční remunerace v obnosu K 50.—. 
Tohoto roku konalo Společenstvo svůj věneček v sále akc. pivovaru, který se velmi krásně 
vydařil a z čistého výtěžku bylo rozděleno: pí Svitákové, vdově po zemř. kol. Svitákovi 100 
K, podpůrnému fondu 27 K, přerovskému polévkovému fondu K 13.50, sokolovně přerovské 
též K 13.50. 
Dne 22. května byla svolána členská schůze přerovských i venkovských hostinských, na 
kterou byli pozváni zdejší řezníci a uzenáři a kde bylo jednáno o drahotě masa a uzenin. 
K říšské konferenci rakouských hostinských, konané koncem měsíce listopadu t. r., ve které 
se mělo jednati i o důsledcích zvýšení zemské pivní dávky, byli vysláni za naše Společenstvo 
jako delegáti místopředseda kol. Odložilík a Arnold Mazáč. 
Konáno bylo v tomto roce 11 výborových schůzí. Okresní hejtmanství počíná fušerství 
pokutovati peněžitými obnosy a to počínaje od K 50.—. Také v jednom případě pokutovalo 
pro neoprávněný výčep Marii Novákovou v Újezdě u Přerova obriosem K 300.—. 
....'.                                                   1912. 
Ve dnech 25.—28. června 1912 konal se v Praze sjezd slovanských hostinských, kterého se za 
přerovské Společenstvo zúčastnili jako delegáti kol. Ant. Müller, Písařík a Odložilík. Na 
tomto sjezdu bylo hlavně jednáno o nových břemenech hostinského stavu a to zavedení 
zemské hudební dávky, dále aby byl obchod lahvovým pivem, jakož i výroba kořalek 
koncesovány. 
Dne 30. října svolává Společenstvo členskou schůzi do sálu . pivovaru, na které bylo usneseno 
vzhledem ke zvýšení dávky zdražení vína v hostincích a vinárnách od 15. .;du. Kol. Jos. 
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Beneš dává návrh, aby se 1/i l vína neprodávalo nikde pod 32 hal. a přimlouvá se, aby tyto 
ceny také všichni hostinští dodržovali. 
Valná hromada se konala dne 12. února za účasti 68 členů, společenstevního komisaře p. Mg. 
Ph. Nečase a tajemníka Zem. svazu p. Hrabálka. Podány zprávy funkcionářů. Valná hromada 
zvolila kol. Jos. Beneše pokladníkem podpůrného fondu a revisorem účtů. 
Ústředna pro průmysl a obchod na Moravě a ve Slezsku žádá svým přípisem, aby 
Společenstvo hostinských přistoupilo za člena obchodní komory, což také valná hromada 
odhlasovala. Taktéž byl přijat a schválen návrh kol. Karla Skřečka, aby byl povolán odborník 
k řádnému zrevidování pokladních knih Společenstva a potravní vinné daně. 
                                                           

1913. 
Na valné hromadě konané dne 20. února 1913 byla podána p. účetním Rájeckým z Okresní 
záložny, který byl pověřen revisí pokladních knih, zpráva o výsledku revise, z níž jest zjevno 
dobré hospodaření jak Společenstva, tak i odboru potravní vinné daně. Čistý zisk této daně 
činí od roku 1910 až 1912 K 3263.59. 
Z docíleného výtěžku prodeje pozemku pro ledovnu bylo věnováno podpůrnému fondu 
Společenstva K 5000.— a ze zbytku uhradil se členům poplatek vinné daně. 
Novými kontrolory potravní vinné daně zvoleni byli kol. Karel Skřeček a Josef Beneš. 
Společenstvo podniká tohoto roku důraznou akci ohledně označení hotelů a žádá, aby název 
»Hotel« bylo možno používati ve městech do 10.000 obyvatel podnikům nejméně s 5 pokoji a 
v místech přes   10 000 obyvatel nejméně s 10 pokoji. 
Stěžováno si všeobecně, že se obchody s lahvovým   pivem  a kořalkami přes veškeré protesty        
Společenstva  rozmnožují. 
Konáno bylo v tomto roce bylo 13 výborových schůzí a  l mimořádná valná hromada. 
                                               

1914. 
Zápisy společenstevní jsou plny protestů a dobrozdání  při udělování nových koncesí, jichž 
počet se každoročně zvyšuje..                       m   /vysuje. 
Při valné hromadě, konané dne .31. ledna 1914 zvoleno bylo nové předsednictvo a výbor 
Společenstva .Předsedou byl zvolen kol. Frant. Jeřábek, místpopředsedou Ant.Odložilík, 
jednatelem  Karel  Skřeček. Do výboru byli zvoleni : Josef  Dyčka, Emil Opravil, Josef Běhal, 
Arnold Mazáč, Jaroslav Kyjovský, Jan Ševčík, Alois Horák, lncent Dokupil, náhradníky kol. 
Barašík, Matyáš a Pekař Revisory účtů : kol. Jan Čermák a Josef Beneš. Delegáty do  Zem. 
Svazu zvoleni  kol. Dyčka, Alois Horák a Dokoupil. 
V tomto roce veden byl boj Společenstva s místními výrabiteli  sodových vod a bylo 
energicky  od nich žádáno , aby neprodávali své výrobky všem trhovcům  a soukromníkům                         
za ceny jako hostinským, ba snad i ještě levněji. 
V této činnosti přichází zpráva o atentátu na následníka trůnu arcivévodu Frant. Ferdinanda a   
Jeho choť v Sarajevě. 
Na svátek sv. Anny dne 26. července vyhlášena byla mobilizace  a tu i mnoho našich kolegu                     
bylo nuceno pustiti svoje obchody a rodiny. Tedy i funkce  nově zvolených  členů [před-
sednictva a výboru dlouho  netrvala , poněvadž jak předseda tak i jednatel a téměř 80 procent 
veškerého členstva bylo povoláno k povinné službě vojenské. 
Předsednictví po narukovavších kol. Frant. Jeřábkovi převzal kol. Opravil. 
Poslední výborová schůze před vypovězením války se konala dne 10. června 1914 u kol. 
Ševčíka v Lýskách u Přerova za přítomnosti kol. předsedy Frant. Jeřábka, jednatele Karla 
Skřečka a členů výboru Dokoupila, Dyčky, Ševčíka a Barašíka. 
V roce 1914 byly konány již pouze 2 výborové schůze a to dne 13. října a 14. prosince. V 
první výborové schůzi bylo jednáno hlavně o tom, aby v budovách, ve kterých jest u-místěno 
vojsko, nenalévalo se lihových nápojů a j. Deputace zastoupená kol. Odložilíkem, Horákem a 
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Opravilem navštívila na okr. hejtmanství p. mistodrž. radu rytíře z Bleylebenů a tlumočila mu 
své stezky. V této výborové schůzi byl čten přípis p. Štěpána Kleina, ve kterém oznamuje, že 
ze Společenstva vystupuje. Tím se ukončila činnost Společenstva za první válečný rok 1914 
 

Frant. Jeřábek, - restauratér v  Přerově,  byv.  předseda  
Společenstva  od  r.   1914  -1919 Za jeho zásluhy o 
Společenstvo obdržel diplom čestného  uznání 
                                              1915. 
Válečná  vřava  se .šíří, ceny potravin stoupají a pivovary 
zmenšují dodávky piva.Mezi hostinstvem zdvihá se tuhý 
boj také proti zdražení piva v pivovarech — tyto 
přestávají platiti pivní krejcar a zdražují pivo o 7 K. 
Vyhláškou o zemské (lávce /c zábav přibývá hostinstvu 
opět nových břemen. 
Na výborové schůzi dne 24. února bylo usneseno zvýšiti 
ceny piva a to: Ná l světlé 12C na 24 hal., černé na 26 hal. 
a plzeňské na 64 hal. 
V měsíci dubnu zasílají pozdravy Společenstvu z ruského 
bojiště předseda kol. Jeřábek a jednatel kol. Skřeček. 
Protestováno bylo proti zvýšení obecní přirážky k vinné 
dani, kterou městská rada přerovská právě v tuto dobu 

odhlasovala a k zemskému výboru v Brně k schválení zaslala. Okresní hejtmanství nařizuje, 
aby se v hostincích užívalo poze papírových ubrousků. 
V měsíci květnu 1915 odcházejí opětně 2 členové Společenstva  k činné službě vojenské a to 
místopředseda Odložilík i řlen výboru Jaroslav Kyjovský. 
Z nařízeni  okr. hejtmanství bylo upsáno na válečnou půjčku K 500.—. 
Akciový  pivovar sděluje, že omezuje dodávky piva svým lidem o 30 procent. 
Poslední výborová  schůze se konala dne 26. června  1915 za účasti 4 členů výboru a to: kol. 
Opravila, Horáka, Barašíka a Ševčíka  a  jako hosta z vojny Jaroslava Kyjovského.  Tímto 
činnost Společenstva uhasla a za  celou  dobu trvání války nekonala se ani jediná schůze, až 
teprve v roce 1918. 

1918. 
Dne 26. listopadu 1918 byla svolána první výborová schůze jednatelem Karlem Skřečkem, 
jelikož předseda kol. Frant. Jeřábek byl toho času ještě v zajetí. Této první popřevratové 
schůze zúčastnilo se pouze 6 bývalých členů výboru a to: kol. Skřeček, Josef Běhal, Arnold 
Mazáč, Ševčík, Dokoupil a Dyčka. 
Jelikož se v době válečné pokoutní obchod značně rozšířil, usneseno bylo provésti důkladnou 
kontrolu v celém přerovském okrese a výsledkem kontroly bylo udání 65 fušerů okr. politické 
správě ku potrestání. 
Akciový pivovar byl vyzván k následujícímu: 
1.  Aby nahradil zadržené 2% z hotového placení, které se venkovským hostinským vůbec 
nevyplácely, 
2.  aby přiděloval více piva a lepší jakosti, 
3.  aby znovu zřídil odebrané součástky tlakostrojů i těm hostinským,   kteří  od   pivovaru   
tlakostroje  nemají,  ale  pivo cd  nich  odebírají, 
4. aby  dovoz piva zlát na venkov byl lépe zařízen, 
5. aby se  za dovoz piva a ledu  poplalek  zrušil. 
Byla upsána půjčka svobody v obnosu Kč 3000.— u Ú-středního svazu živnostenských 
družstev v Brně. Rakouské válečné půjčky prodány byly Bankovní a obchodní společnosti v 
Přerově za 86 Kč ze sta. 



 38

Zemskému svazu v Brně dopsáno, aby radikované zapomenuté koncese se neobnovovaly a 
považovaly se za zrušené. Současně bylo žádáno, aby těm členům, v jejichž místnostech po 
dobu válečnou vojsko ubytováno bylo, veškeré škody byly státem nahrazeny. 

 
1919. 

Ani tento rok nepřinesl toužebně očekávané mírové spořádanější poměry.  Nedostatek  
potravin  jet ještě stále značný ,nové daně a dávky na nás silně doléhají. 
Dne 26. února 1919 uspořádalo Společenstvo na počest vrátivších se členů . hostinských, ples 
který se nad očekávání velnu vydařil z čistého Z čistého výtěžku 515,60Kč bylo věnováno   
chudým města Přerova Kř 50 , Dužstvu pro postaveni divadla v Přerově Kč 50,-Útaavu slepců 
v Praze Kč 60,- Polévkovému ústavu v Přerově Kč 40,- na pomník Slávka Kratochvíla Kč 
50,- na pomník Matějův Kč 50,- Masarykově městské knihovně Kč 30,- českému srdci ve 
Vídni Kč 30,- a podpůrnému fondu společenstva obnos Kč 15,60. 
Toho roku dne 5 května založena byla v Přerově pobočka Ústřední jednoty českost. Číšnictví 
Otakar. V Přerově. Jako prvním předsedou byl zvolen Jaroslav Rohlena, místopředsedou 
Josef Janoušek, jednatelem Leopold Mašíček, pokladníkem Karel Chytilek, revisory účtu 
Josef Matějka a Fr. Uličný. Do výboru Ludvík David , Felix Niessner, Leopold Vágner,Jan 
Pohlner, Josef Blatný a Jan Matějka. 
Valná hromada konala se dne 24 dubna za účasti 64 členů a společenstevního komisaře pana 
lékárníka Nečase. 
Při provedených volbách zvolen předsedou kol. Karel Skřeček, místopředsedou Josef Ševčík 
z Lísek,  do výboru Josef Dyčka, Alois Horák Arnold Mazáč, Frant. Špitt, Arn. Kupčík, Boh. 
Hrabálek, Jar. Kyjovský, Jan Makovička, Čeněk Dodnal, Metoděj Kolář, Frant. Pekař, Josef 
Hroch, revisory účtů Josef Beneš a Kojecký, delegáty do Zemského svazu Jan Makovička, 
Josef Dyčka, a Fr. Jeřábek. 
Inkorporační poplatek zvýšen byl ze 30 na 50 Kč, členský roční příspěvek z odborným 
časopisem ze 7 na 16 Kč. A roční příspěvek majitele koncese ze 3 na 8 Kč. 
Společenstvo podalo žádost na Lihovou komisi v Praze o společný příděl lihu, čemuž však 
vyhověno nebylo. Dále byl učiněn návrh, aby obchody, které po dobu války pro nedostatek 
zboží byly zavírány, mohly býti v neděli a svátek dopoledne aspoň r.a 2 hodiny otevřeny, což 
se dosud však také nedocílilo. 
Ve válečné době rozšířilo se značně v domácnostech vaření piva, pálení slivovice, tlačení 
ovocného vína atd., čímž hlavně venkovští hostinští byli poškozováni. Na základě toho 
zakročilo Společenstvo u důchodkových úřadů, kde ve zjištěných případech bylo mnoho 
viníků potrestáno. 

J. Halla,  byv. nádražní restauratér v Přerově od r.  1909—
1919, velký příznivec Společenstva   a   dobrodinec   chudých   a   
potřebných   studentů.   Zemřel dne 27. "ledna  1919. 
 
V tomto roce zemřel kol. Halla, nádražní restauratér v Přerove, 
velký příznivec Společenstva. Ačkoliv byl národnosti německé a 
neuměl skoro ani slova českého, byl člověkem loyálním a 
lidumilem, který po celou dobu války zdarma živil skoro celou 
chudinu přerovskou a potřebné studenty. Společenstvo 
hostinských si s láskou pro jeho velikou dobrotu vždy na něho 
rádo vzpomíná. 
Společenstvo žádá městskou radu o vrácení obnosu asi Kč 
30.000.— za neoprávněně vybíranou obecní dávku z piva, 
poněvadž vybírání této dávky neměla obec zemským výborem 

povoleno. Současně byl žádán zemský výbor, aby obci přerovské neschválil vybírati obecní 
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dávku z piva se zpětnou platností, t. j. od l ledna 1918 do nového schválení zemským 
výborem. Dále Společenstvo žádá městskou radu, aby ponechala dodávku elektrického 
proudu za cenu dřívější, t. j. Kč L— za l KWh. 
Vzhledem ku zdražení vina a piva usneslo se Společenstvo na zvýšení cen a to u piva o 20 
hal. na litru a u vína zvýšila se cena tak, aby 1/4 l vína prodáváno bylo za Kč 3.60. 
Činnost Společenstva stává se intensivnější za nového předsedy kol. Karla Skřečka, který 
nevynechává jediné příležitosti, kde by se mohlo jednati o získání výhod pro stav hostinský. 
Konáno bylo v tomto roce již 11 výborových schůzí, projednáno bylo mnoho koncesních 
záležitostí a m. j. 

1920. 
Rok 1920 byl snad rokem nejhorším. Pivovary snížily dodávky piva až na čtvrtinu, dovozné z 
l hl piva zvýšeno až na Kč 10.— a cena ledu z Kč 12.— na Kč 30.— za l metr. cent. 
Následkem toho podalo Společenstvo na okresní politickou správu žádost za zvýšení cen piva 
o 20 hal. na l litru v drobném prodeji a v předpokladu, že této žádosti bude vyhověno, začali 
hostinští prodávati pivo za zvýšenou cenu, s čímž dva přerovští občané Marhula a Vrtaník 
nebyli spokojeni a učinili pak udání na 28 hostinských k okres, soudu v Přerově, kteří většími 
peněžitými pokutami byli potrestáni. — Předseda Společenstva Karel Skřeček, poněvadž na 
výzvu soudního rady dr. Garlíka usnesení výborové schůze ze dne 7. července o své újmě 
nechtěl odvolati a také nemohl, byl uvržen do vazby. — K odsouzení všech 28 kolegů 
přispěla hlavně výpověď stanoveného soudního znalce, vrch. účetního akc. pivovaru K. 
Hlávky, že hostinský potřebuje na ochlazení l hl piva 10 kg ledu. (Nevzpomněl však, že menší 
hostinští měli přiděleno jen l hl piva na týden, k jehož ochlazení na tak dlouhou dobu nestačil 
ani l metr. cent ledu za Kč 30.—.) 
V mnohých případech žádány byly od pivovarů i vysoké zálohy na sudy, které mnozí hostinští 
neměli, avšak neústupností jistých pivovarů zálohy tyto složiti museli. 
Ohledně zásobování a zvýšení dosavadních přídělů potravin podávány žádosti a podnjkány 
osobní intervence. — Od 1. dubna t. r. zavedena pásková daň z vína na každých 5 Kč prodejní 
ceny l KČ. — Společenstvo upravuje ceník jídel v hostincích a předkládá Len to okresní 
politické správě ke schválení. 
Ve dnech 21. a 22. září zúčastňuje se Společenstvo svými delegáty pracovního sjezdu v Praze, 
který jedná o stabilisaci cen piva, o úpravě uzavírací hodiny a jiných nutných požadavcích 
hostinstva. 
Valná hromada konala se dne 25. února za účasti 104 členů. V minulém roce bylo 28 změn v 
majitelích koncesí, zamítnuto bylo 9 žádostí o koncese, schváleno bylo 17 nových nájemců a 
jedna koncese byla zrušena. Výborových schůzí konáno bylo 7. Inkorporační poplatek zvýšen 
byl na 100 Kč a roční příspěvek na 30 Kč. 
1921. V tomto roce usnesla se městská rada na vybírání karetné dávky od městských členů 
Společenstva. Proti této dávce se Společenstvo houževnatě brání a to ne bez důvodu, jelikož 
jest předem přesvědčeno, že živnost hostinská bude zavedením dávky značně poškozena. 
Když tato dávka byla zemským výborem obci schválena, podařilo se Společenstvu tuto od ob-
ce paušálně pronajati, čímž členům Společenstva ušetřeno mnoho různých nepříjemností.         
Úředně byla zavedena 
kontrola množství dodávaného pečiva a nařízeno vésti o tom záznamy. — U zem. politické 
správy konána porada o úpravě cen uzenářských výrobků a cen pokrmů v hostincích. - - Vy-
dává se zákaz podávati kávu a nápoje se šlehačkou. -- Zakročuje se proti neoprávněnému 
provozování hostinství,, a u pivovarů, aby neprodávaly pivo do soukromých domácností. 
Valná hromada konala se dne 21. března za účasti 104 členů, společenstevního komisaře p. 
lékárníka Nečase a tajemníka Zem. svazu Hrabálka, který promluvil o stavovských 
hospodářských otázkách. Konáno bylo 10 výborových schůzí a 2 schůze členské. 
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1922. 
Velká účast členů na všech schůzích dokazuje zvýšený zájem o stavovské záležitosti. - - 
Společenstvo zúčastňuje se porady ohledně úpravy zásad pro udělování koncesí a průkazu 
způsobilosti, četných porad o úpravě cen piva a jeho stupňovitosti, prodejních cen vína, 
pokrmů, nápojů, porady o obecních dávkách, jedná s obchodníky a cukráři ve věci průkazu 
způsobilosti, o nekalé soutěži, s vyrabiteli sodových vod pak o snížení cen jejich výrobků atd. 
Valná hromada konala se dne 18. ledna 1922 za účastí 110 členů, společ. komisaře p. 
lékárníka Nečase a tajemníka Zem. svazu p. Hrabálka. Při této valné hromadě vzdává se pro 
nemoc předsednictví kol. Karel Skřeček a na jeho žádost zvolen byl předsedou kol. Frant. 
Jeřábek, který vřelými slovy kvituje neúnavnou práci  dřívějšího předsedy kolegy Karla 
Skřečka. 
Pan tajemník Hrabálek podává obšírný referát o cenách piva a zmiňuje se, že na schůzi 
pivovarníků hlasoval pro zařazení 6° piva pouze akciový pivovar v Přerově, což valná 
hromada odsuzuje a současně se vybízí, aby nikdo takovéto pivo neodebíral. - Tohoto roku 
byl odhlasován t. zv. Holitscherův zákon o omezeném nalévání alkol. nápojů mladistvým 
osobám. 
Dne 1. července t. r. odchází předseda kol. Fr. Jeřábek na nové působiště do Brna a 
předsednictví předává až do příští valné hromady nejstaršímu členu výboru kol. Ant. 
Müllerovi. 
Okresní úřad v Přerově pokutoval pro neoprávněný nálev Annu Derkovou v Přerově Kč 
100.—, Bedř. Dostála v Přerově Kč 200.—, Otilii Mlčochovou v Bochoři Kč 300.—. 
Ku sjezdu hostinských v Náchodě byli delegováni kol. Karel Skřeček a jednatel kol. AI. 
Vlach. 
Výborových schůzí konáno v tomto roce 10, členských schůzí 5. 
 

1923. 
Proti chystaným dávkám, uvalovaným stále více na živnost hostinskou adůrazňuje 
Společenstvo, že různé zábavy a hry udržovány jsou podnikateli jen za účelem výnosnosti 
podniku, z něhož samo sebou stát, země i obec k zvýšeným příjmům dojde a že naopak 
zavedení dávek nejen podnikatelskou činnost ohrozí, ale také ony zkrátí. -- Na návrh našeho 
Společenstva zakročuje Zemský svaz v Brně 11 České obce sokolské v Praze, aby tam 
působeno bylo proti zřizování hostinců při Tělocvičných jednotách sokolských. 
V tomto roce požádalo Společenstvo ředitelství pokračo-vací školy, aby učni při živnosti 
hostinské měli alespoň jedenkrát týdně odborné vyučování. — Odborným učitelem naším byl 
vrch. číšník J. Horák, po jeho úmrtí pak předseda »Otakaristů«, vrch. číšník p. Václav Páčí, a 
po jeho resignaci na toto místo byl jmenován Karel Skřeček ml., který učí na této škole až do 
dnešního dne. 
Valná hromada konala se dne 5. března za účasti 123 členů. Při provedených volbách zvolen 
byl předsedou opětně kol. Karel Skřeček, místopředsedou kol. Jan Makovička ze Sušic u 
Přerova, do výboru Josef Skřeček, Ant. Dokoupil z Rokytnice, Josef Kašpárek z Pavlovic, Jan 
Ševčík z Lejsek, Josef Běhal z Přerova, Ant. Štěpaník ze Staré Vsi, Frant. Špitt z Přerova, Jan 
Ševčík z Lověšic, Hrabálek Bohumír z Přerova, Arnold Mazáč z Přerova, Ant. Můller z 
Přerova, Do hnal Čeněk z Kokor. — Delegáty do Zem. svazu kol. Karel Skřeček, Frant. Špitt, 
Jan Ševčík, Inocenc Dokoupil, revisory účtů kol. Josef Beneš a Čeněk Dohnal. Výborových 
schůzí konáno bylo 7, členských schůzí 4. 
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Karel  Skřeček ml., restauratér,  odborný učitel na  pokračovati  škole  čišnické  v 

Přerově. 
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1924. 

V tomto roce jednáno o prodloužení paušalování daně o-bratové u piva a vína, o úpravě 
prodejních cen piva, vína, kávy a hotelových pokojů, o úpravě uzavírací hodiny, o pořádání 
zábav hostinskými, o provozování hostinství v budkách, o nákupních cenách piva sudového a 
lahvového, b kontrole pivních sklenic, o udělování licencí k příležitostnému provozování 
živností, o zkouškách učednických, o dávce z automatů, o pojištění úrazovém a pensijním, o 
kolektivní smlouvě atd. -- Podána žádost k okresnímu finančnímu ředitelství v Uher. Hradišti 
o prodloužení lhůty k placení státní vinné daně do 5 dnů namísto do 24 hodin, což bylo 
zamítnuto z důvodů, že změna takováto není možná, nežli změnou příslušného zákona. 
Valná hromada byla ve znamení voleb dle vládního nařízení ze dne 6. prosince 1923, čís. 233, 
o poměrném zastoupení. Bylo nutno proto konati nové volby předsednictva a výboru. Zvoleni 
byli: předsedou opětně kol. K. Skřeček, místopředsedou Jan Makovička, do výboru Arnold 
Mazáč, Ant. Můller, Arnošt Kupčík, Jan Ševčík, Frant. Pekař, Arnošt On-druška, Čeněk 
Dohnal, Josef Černošek, Leopold Masíček, Jiří Willman. Bohumír Hrabálek, Josef Běhal. 
Delegáty do Zemského svazu v Brně kol. Karel Skřeček, Frant. Špitt, Čeněk Dohnal, Jan 
Ševčík. Delegáty do Okresní jednoty živn. společenstev v Přerově kol. Karel Skřeček, Alois 
Horák, Jos. Bejr, Arnošt Kupčík, Ant. Můller, Arnold Mazáč. Delegáty do rozhodčího výboru 
Hromady pomocnické: kol. Josef Bejr s. Jahoda Frant. Revisory účtů kol. Josef Beneš a 
Jaroslav Kyjovský. Do zkušební komise pro učňovské zkoušky zvoleni: kol. Jos. Bejr, Ant. 
Můller, Karel Skřeček, za pomocníky vrch. číšník Václav Páčí. Konáno bylo 8 výborových 
schůzí a 2 členské schůze. 

1925. 
Na valné hromadě dne 18. února 1925 vzpomnělo Společenstvo svého čtyřicetiletého trvání, 
ne snad — jak při zahájení předseda Karel Skřeček pravil - - z obvyklé mnohdy 
malichernosti, ale pro zvláštní význam společenstevní orga-nisace, organisace to čistě 
odborové a pro členy nanejvýše výsostné, jež zájmy a potřeby hostinského stavu byly jí po zá-
sluze obstarávány. Tato vzpomínka má býti vzpruhou a pobídkou k další stavovské práci. — 
Usneseno, aby se konala zvláštní jubilejní valná hromada a to dne 13. května 1925 v sále 
Městského domu a aby na této jubilejní valné hromadě byly předány diplomy čestného 
členství nejstarším členům Společenstva kol. Frant. Dragounovi z Beňova, Josefu Ko-
nopčíkovi ze Zábeční Lhoty a Frant. Knappovi z Tučína, dále průkopníkům za udržení 
Společenstva a sdružení se se Zemskou jednotou a Zem. svazem v Brně kol. Ant. Múllero-vi, 
hoteliéru v Přerově a Frant. Špittovi, hostinskému v Přerově, neboť od roku 1885 až do roku 
1900 muselo naše Společenstvo přemáhati veškeré obtíže a nesprávnosti, které byly s naší 
živností spojeny, docela samostatně. Zásluhou kol. Mülera a Špita vstupuje naše Společenstvo 
do české Zemské jednoty hostinských a kavárníků v Brně a s její pomocí se již pak veškeré 
obtíže snadněji překonávaly. 
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Josef Konopčík, - byv. hostinský v Záb. Lhotě u Přerova, 
dlouholetý člen výboru Společenstva, byl za své zásluhy o 
Společenstvo jmenován jubilejní valnou hromadou dne 13. 
května 1925 čestným členem. Zemřel 26. srpna 1925. 
 
Dne 27. května 1925 vydala okresní politická správa v Pře-
rově vyhlášku o uzavírací hodině pro výčepy pálených liho-
vých nápojů a stanovila, že tyto výčepy smějí býti otevřeny ve 
všední dny v letní době od 6 hodin ráno do 7 hod. večer, v 
zimní době pak od .7 hod. ráno do 6 hod. večer, v sobotu 
pouze do 3 hodin odpoledne. 
Do tohoto jubilejního roku, tedy za celé trvání 40 let našeho 
spolku 
 

F r a n t.  K n a p p - byv. hostinský v Tučíně u Přerova, 
dlouholetý člen výboru Společenstva, byl za své zásluhy o stav 
hostinský jmenován jubilejní valnou hromadou dne 13. května 
1925 čestným členem. Zemřel 4. září 1925. 
' Společenstva, melo toto pouze  7 předsedů, a to: Jana Sobola.  
Vine. Svobodu, Václ. Poppra, Ant. Müllera, Jana Čermáka. 
Frant. Jeřábka a Karla Skřečka, který svůj úřad jako předseda 
vykonává dodnes k největší spokojenosti svých 
spolupracovníků -- členů výboru — tak i všeho členstva. 
Jubilejní valné hromady dne J3. května 192.5 v sále Měst. 
domu konané, zúčastnilo se mnoho pozvaných hostů, zástupců 
všech úřadu, městské rady, společenstev atd. — Za okresní 
politickou správu v Přerově přítomen byl okresní komisař 
šrubař, za městskou radu přerovskou starosta města dr. Bořecký 

a radní Vojt. Tšpon, za důchodkový kontrolní úřad p. vrchní správce Šperling a správce Liška, 
za akc. pivovar přerovský předseda dr. Mohapl, za pivovar Šilhavého p. sládek Lad. Šilhavý, 
za ústř. organisace host. p. taj. Hrabálek z Brna, za obch. grémium v Přerově předseda Josef 
Beneš a p. J. Trefil, za Společenstvo hostinských v Prostějově předseda kol. Václav Kupka, 
pp. J. Král, Černý, Černošek, Burget a Hendrych, za Společenstvo kojetínské předseda kol. 
Vítov-ský, za Okresní jednotu živn. společenstev v Přerově předseda Josef Poláme, za 
živnostenskou stranu předseda p. Vcjt. Netopil, velkoobchodník v Přerově, za Společenstvo 
cukrářů p. Bohuš Struška, za Společenstvo řezníků a uzenářů v Přerově pp. Josef Číhala a 
František Malý, za Společenstvo pekařů p. Vilém Poštulka a m. j. — Pozdravné telegramy za-
slali: p. okresní hejtman přerovský dr. Bočan, živnost, komisař Společenstva p. Fr. Poselt, 
Zemská jednota hostinských a Zemský svaz českých společenstev v Brně, Společenstva 
hostinských Olomouc, Tovačov, Kroměříž a byv. předseda přerovského Společenstva p. 
Frant. Jeřábek z Brna. 
Valná jubilejní hromada zahájena byla ve 3 hod. odpol. předsedou Společenstva kol. Karlem 
Skřečkem. Průběh konání této byl nanejvýše důstojný a dojemně na všechny přítomné 
působilo předávání diplomů nově jmenovaným čestným členům. Po ukončení  valné hromad)  
koncertovali) pak hudba »Rund« a práulsk.i. srdečná zábava trvala do pozdních hodin 
večerních. 
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1926 
Rok 1926 nevyznačoval se  zvláštními událostmi byl to rok spíše uklidňující po vzrušených ,i 
namáhavých letech předchozích, rokem odpočinku – Zrušena byla pásková daň z vína a 
ponechána pouze daň z vín šumivých – Zavedena nová daň městská 30hal. přirážka obratoví 
dani z masa za každý kg živé váhy. 
Společenstvo zúčastnilo se sjezdu hostinských v Místku dne 4. srpna dvěma svými delegáty. – 
Okresní politická správa oznamuje pokutování několika obchodníků pro neoprávněný výčep 
dosti vysokými pokutami , např. pokutovala Jana Noháčka v Bochoři obnosem Kč 500,- 
Valná hromada konala se dne 19. února v místnosti restaurace »Praha« u kol. Jahody za účasti 
117 členů. Za akc. pivovar přítomen byl předseda dr. Mohapl , dále živnostenský komisař Fr. 
Poselt a taj. Hrabálek z Brna. 
Zprávy funkcionářů byly vesměs jednohlasně schváleny. Tajemník Hrabálek ve svém -- pro 
hostínské nejvýš zajímavém poučném referáte -- podává zprávu o cejchování nádob, o 
uzavírací hodině, o volných cenách piva , o nepřístojnostech při zábavách některými spolky 
konaných, o cepováni při odvodech a při volbách ;i o paušalování obratové daně u piva. 
Konáno bylo 8 výborových schůzí. 

1927 
Dne 15. července t. r. vydán byl zákon  čís. 112 Sb. z. a n., jímž zaveden pro živnost 
hostinskou průkaz způsobilosti. Domáhalo-li se hostinstvo splněni tohoto požadavku po 42 
let, zůstane v dějinách organisované  práce stavovské význačným připomenutím houževnaté 
vůle a snahy. Od vydání zákona setkáváme se však s názory, proti kterým nutno pravý vý-
znam průkazu způsobilosti hájiti. Mluví se všeobecně o novelisaci tohoto zákona. Může snad 
běžeti o nedostatky formální, nikoliv o podmínky zásadní, které musí zůstati shodné se 
základním pojmem živnostensko-právním smyslu průkazu způsobilosti. Nesmí býti 
zapomínáno, že průkaz způsobilostí nebyl zaveden pro osobní ochranu dnešních představitelů 
hostinského stavu a jejich rodin, nýbrž že jim jde o trvalou ú-pravu poměrů v hostinské 
živnosti, jíž musí býti trvale zabezpečen zdárný vývoj. Rakouská vláda vždy trvala na sta-
novisku, že pro různé osoby musí býti právě do této živnosti ponechána otevřená dvířka, aby 
v ní mohly najíti existenci. 

 
Odborná pokračovací školu  v   Přerově: Slavnostní   tabule, pohled  na  jedem  příbor. 

Z výstavky učňovských  praní 1930. Upravena žáky II.  ročníku. 
Okolnost, že pro získání koncese hostinské vyžadují se vyhovující místnosti a bére se v úvahu 
potřeba mísí ní a ochranný postup společenstev proti udílení nových  koncesí znemožnily tak 
mnohým se oním způsobem zachraňovali a odtud vzniká také i u mnoha příslušníků 
hostinského slávu nepříznivá kritika do zavedeného opatřeni Až se předpisy nového zákona 
plně vžijí, nebude zajisti pak příčiny k těmto stížnostem. 
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Činost Společenstva o své členy prokazuje se čelnými podáními, osobními intervencemi a 
udáními, hlavně na pokoutní výčepy a soukromé vývařovny. Pokutováno bylo okresní polit, 
správou v Přerově 15 obchodníku, l stáčírna piva a jedna vývařovna obnosy od 50 do 100 Kč. 
V/hledem k značnému rozšíření se nešvaru pokoutních výčepů vydalo okresní hejtmanství 
vyhlášku, která byla rozeslána do všech obcí polit, okresu a musela býti na obecních tabulích 
vyvěšena. Současně bylo upozorněno četnictvo, aby těmto pokoutním výčepům věnovalo 
největší pozornost. (Vyhlášku viz r. 1928.) 
V tomto roce uspořádalo Společenstvo několik zájezdů a exkursí: dne 18. května uspořádán 
byl zájezd do Družstevního podniku hostinských v Prostějově, dále do solných mlýnů v 
Olomouci, do Znojma a do Hranic. - - Ve dnech 14. a 15. prosince uspořádán byl v Přerově 
pro naše členy kurs sklepního a pivního hospodářství za účasti 55 posluchačů. Po ukončení 
kursu byla prohlídka ake. pivovaru, při které sládek pan Stradiot vysvětlil návštěvníkům 
postup výroby a o-patrování piva. — Od městské rady přerovské pronajalo Společenstvo 
opětně za paušální obnos vybírání karetné dávky. - Společenstvo podává protest na 
ministerstvo financí stran připravovaných nových dávek a daní. 
Valná hromada se konala 20. dubna za účasti 102 členů a za přítomnosti předsedy akc. 
pivovaru p. dr. Mohapla, tajemnika Zem. svazu Hrabálka a taj. Ochranného svazu mor. pi-
vovarů dr. Elmera. Podány zprávy funkcionářů a p. tajemník Hrabálek referuje o poměrech v 
živnosti hostinské. -Společenstvo naše čítá 200 členů. — Výborových schůzí konalo se v 
minulém roce 11 a 4 schůze členské. Výborové schůze byly navštěvovány vesměs všemi 
členy výboru. — Pojednáno bylo o 33 žádostech za udělení koncesí, z nichž doporučeno 
příznivě 23, zamítnuto 9, čtyři koncese byly zrušeny. Při provedených volbách zůstává složení 
předsednictva i výboru jako v minulém období Předsedou zvolen opětně kol. Karel Skřeček, 
místopředsedou Jan Makovička ze Sušic, jednatelem Adolf Zdráhal z Přerova. Funkci 
pokladníka zastává i nadále předseda Karel Skřeček. 

 
Odborná pokračovací škola číšnická v Přerově: Lovecká   tabule, celkový pohled. Z 

výstavky učňovských prací 1930. Upravena žáky I. ročníku. 
 

1928. 
Rok 1928 přináší nám mnoho stesků na berní předpisy a velké přirážky, kterými jsou naše 
živnosti velice zatěžovaný. Během roku projednáno bylo dost stavovských otázek a návrhů. V 
úvahu přišly na příklad: kontingcntování odběru piva, obecní dávky, podávání alkoholických 
nápojů při volbách, provádění  zkoušek učňovských,  paušalizování daně z obratu, posuzování 
čitého výnosu v hostinských  podnicích, prodejní ceny piva, oprávněni hostinských k porážení 
dobytka, dodávání ledu v neděli a ve svátky, akce protialkoholové. Všeobecné  uzavírací 
hodiny, reformy zákona na ochranu nájemníků, úprava cen lahvového piva a m. j. 
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Stanovisko Společenstva k otázce povolování nových koncesi a k rozsahu oprávnění s 
ohledem na odůvodněnou specialisaci provozu hostinských živností bylo během tohoto roku /, 
různých stran napadáno. Podobně jest tomu i ohledně rozšiřování oprávnění a zásadní 
směrnice, jichž Společenstvo se v každém případě houževnatě drží, úplně vyhovují opět jen 
obecnému zájmu členstva. 
Roku 1928 byla vypovězena Hromadou pomocnickou kolektivní smlouva a bezesmluvní stav 
na Moravě trvá do dnešní doby. — Docíleno zamezení ženské obsluhy v hostincích. — Na 
výzvu Obch. a živn. komory v Olomouci byla svolána do této komory anketa, které se též 
naše Společenstvo zúčastnilo a kde projednána základna pro daň výdělkovou Ve dnech 
červnových t. r. zúčastnilo se mnoho našich členů sjezdu hostinských v Brně, který Zemský 
svaz u příležitost; \rýstavy soudobé kultury pořádal. 
Valná hromada konala se dne 29. března t. r. v sále akc. pivovaru za velké účasti členů a 
po/,váných hostů. — Za akc. pivovar byl přítomen předseda p. dr. Mohapl, za Ochr svaz 
moravských pivovarů taj. dr. Elmer, za Zem. svaz češ hostinských v Brně tajemník Hrabálek 
a m. j. Dle přednesených zpráv funkcionářů konalo Společenstvo v minulém roce 8 
výborových schůzí a 3 členské schůze, jednáno bylo o 30 došlých žádostech za udělení 
koncese nebo schválení nájemců, k příznivému vyřízení doporučeno bylo 21 žádostí, 9 bylo 
zamítnuto a 2 koncese byly zrušeny. — Pokutováno bylo mnoho obchodníků pro přestupek 
pokoutního výčepu citelnými pokutami a dle sdělení okr. politické správy byli někteří 
pokutování obnosy až Kč 500 —, v jednom případě byle odňato živnostenské oprávnění. 
Při této valné hromadě bylo vděčně vzpomenuto okresního hejtmana přerovského dr. Bočana, 
který tohoto roku byl služebně přeložen na nové působiště jako okresní hejtman do Jihlavy. 
Společenstvo naše bude na něho vždy s nejpříjemnějšími pocity -- jako na velkého příznivce 
hostinského stavu — mile vzpomínali. 

 
JUDr. Karel Bočan - byv. okresní hejtman v  Přerově 
od r.  1918—192H,  nyní   okresní  hejtman v Jihlavě. Za 
jeho působení bylo mnoho zbytečných hostinských 
živností  v  Přerově  zrušeno  a  ze  živnostenského   
rejstříku vymazáno. 
 
Dr. Bočan byl úředník nanejvýš spravedlivý, přímý a ne-
kompromisní, /a jeho dlouholetého úřadování (byl v 
Přerově okresním hejtmanem od převratu) vycházel 
našemu Společenstvu VŠUIIO/.IH vstříc a uvedu zde v 
krátkosti pouze několik význačnějších případů - - pro 
Společenstvo však velmi důležitých.                                                              
 
 
 
 
 

lak na příklad obrátilo se naše Společenstvo na okresní politickou správu v Přerově přípisem 
ze dne 17. května 1923 se stížností na množení se případů pokoutního výčepu. Stížnost tuto 
cituji zde v celém znění, současně i odpověď dr Bočana našemu Společenstvu na tuto naši 
stížnost.  
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Naše stížnost zněla: 
V Přerově dne 17. května 1923. 
Titl. 
Okresní politické správě 
v Přerově. 
Společenstvo hostinských berního okresu přerovského v Přerově konalo dne 21. dubna 1923 
členskou schůzi, na které bylo stěžováno na stále se rozmnožující se pokoutní výčep, hlavně 
lihovin a usneseno požádati okresní politickou správu o podporu nebo radu, jak navrhujeme: 
Společenstvo svým nákladem s povolením okresní politické správy nechalo natisknouti 
přiloženou vyhlášku, která byla adresována všem starostům, četnickým a finančním úřadům, 
ale mnoho se neuplatnila, poněvadž páni starostové vyhlášku tuto prostě na úřední tabuli ani 
nevyvěsili a poslali ji místním hostinským. Společenstvo ví, že i když znovu a přísněji 
nařízena bude kontrola pokoutních výčepů, nenajde pravého cíle dle vyhlášky vydané dne 3. 
ledna 1922 pod č. j. 907/G, proto prosíme, může-li Společenstvo samo anebo ustanovenou 
politickým úřadem věrohodnou osobu použíti ku podobné kontrole, která by bez dalších 
svědků čin potvrdila, aby za platný považován byl. Ustanovenou osobu Společenstvo na své 
útraty bude vydržovati a pouze na žádost svých členů by ke kontrole posílána byla. 
Společenstvo naše prosí, aby této žádosti bylo vyhověno, tím bude pokoutní nekalý výčep 
potírán a oprávněným živnostníkům bude pak vyhověno. 
Podepsáni za Společenstvo hostinských v Přerově: Karel Skřeček, předseda, Alois Vlach, 
jednatel. 
Odpověď na tuto naši žádost zní: 
Okresní politická správa v Přerově.     V Přerově 8. VI. 1923. C. }. 25824. Neoprávněný 
nálev lihovin. 
P. T. Společenstvu hostinských 
v Přerově. 
K-tamnímu přípisu ze dne 17. května 1923 se sděluje, že zdejší úřad bude jen povděčen, když 
věrohodnou osobou potvrzeno bude provozování neoprávněného nálevu lihovin a piva v 
obchodech. 
Okresní hejtman: Dr. Bočan 
Dr. Bočan byl prvním okresním hejtmanem na  Moravě. který vydal vyhlášku proti 
neoprávněnému výčepu liliovm .\ piva a sice také na žádost našeho Společenstva. Vyhláška to 
zněla: 
 
Okresní politická správa v Přerově.                    Čís. 30477IG. 
Neoprávněný nálev a výčep piva a lihovin. 
Vyhláška. 
Ze stížností, opakujících se / ř;;<i hostinských a výčepníků i obyvatelstva, jakož i /A- slí/noslí 
|>icdm-seiiých zdejšímu ú-řadu, seznala okresní politická spiava, že většina majitelů obchodů 
pivem a lihovinami v n/,i\ u-nýrli lahvích nedbá nařízení ministerského •/.<.- dur i> piosincc 
1899, č. 171 ř. z. a pivo a lihoviny konsumentů ftl do sklenic nalévá a tak neoprávněně 
živnost výčepnickou provozuje. 
Zároveň zjištěno že není šetřeno  ministerských výnosů ze dne 30. března 1899, ř.z č.64 a ze 
dne 16. VII. 1900 ř. z. čís. 129, dle nichž láhve z patentními uzávěrkami posuzují se co 
neuzavřené a užívání jich dovoleno výhradně hostinským a výčepníkům ve styku pouze s 
jejich odběrateli a pivovarům s hostinskými a výčepníky. 
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Odborná  pokračovací škola číšnická v Přerově: 

Lovecká tabule , částečný  pohled na  jeden příbor. / výstavky učňovských prací 1930. 
Upravena žáky I. ročníku. 

 
Tímto obcházením zákona a nařízení jsou nejen oprávnění hostinští a výčepníci; jakož i 
finanční státní správa poškozovány, ale takovým pokoutním výčepem otupuje se všechmi 
morálka, napomáhá se notorickému pití alkoholových nápojů, tedy podporuje se a šíří 
alkoholismus ve vyšším stupni. 
Jelikož tento zlořád rozšířil se již tak daleko, že v některých obcích se scházejí celé stálé 
společnosti do krámů majitelů obchodů s lahvovým pivem a lihovinami a tam hrajíce karty až 
pozdě do noci, pivo a kořalku popíjejí, nucena jest okresní politická správa proti těmto 
zlořádům co nejpřísněji zakročiti a upozorňuje tímto naposledy všechny proti předpisům 
živnostenského řádu jednající osoby, že zavedena bude přísná a bezvýminečná kontrola všech 
obchodů, kde se lahvové pivo a kořalka v uzavřených lahvích prodává. 
Četnictvo jest poukázáno, aby při každé služební obchůzce uvedené prodejní místnosti 
kontrolovalo, přistižené osoby zjistilo a učinilo trestní oznámení proti každému obchodníku 
neoprávněně nálev provozujícímu. Zároveň i ti, kteří nešetří předpisů a používání lahví 
patentních, budou oznámeni k potrestání. 
V každém takovém případě potrestá zdejší úřad přistiženého dle § 147 lit. a) živnostenského 
řádu bez zvláštního dal šího řízení pokutou, event. dle §  132 ž. ř. a osobě, která  by po třikráte 
pro uvedený přestupek byla udána a pokutováni>, odejme se dle § 133 lit. b) živnost, řádu její 
živnostenské oprávnění. 
Zároveň bylo okresní finanční ředitelství požádáno o El vedení současné obdobné kontroly 
orgány finančními a r<V něž i pp. starostové obcí se žádají, aby byli zdejšímu úřadu v 
naznačeném směru nápomocni a každé neoprávněné čepování piva nebo lihovin bez ohledu 
sem oznámili. 
Nekoncesovaní stáčeči piva se upozorňují, že nesmí nalévati v místnostech prodejních, rovněž 
koncesovaní výčepníci jen lihovin nesmí v místnostech nalévali také pivo a víno, jinak bude 
proti nim rovněž  zakročeno. 
Konečně se upozorňuji   i  konsumní   spolky  a hospodářské besídky,  že nejsou  oprávněny   
bez  zvláštního koncesního  oprávněni provozovati  nálev   piva   nebo lihovin a živnost vý-
čepní vůbec a že i v tom případě by bylo  proti správci konsumu nebo hospodářské besídky   
trestně  zakročeno.  
Na to buď též všichni obchodnici a konsumy upozorněni.  
Okresní správa politická v   Přerově, dne 25. října 1927. 
Okresní hejtman: Dr. Bočan. 
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Dr. Bočan také nejvíce pokoutní  výčep trestal. Za jeho působení livlo zrušeno od převratu 
přes 20 hostinců v městě Přerově. takže nijak nepřeháním tvrzení, že býval to největší 
zastánce , ochránce a příznivec stavu hostinského. Mé tvrzení zajisté dnesl potvrdí 
Společenstvo jihlavské, kdež dr. Bočan dosud jako okresní hejtman působí. 
Jelikož potřeby  Společenstva jsou rok od roku větší a větší, přikročeno ke zvýšení 
inkorporačního poplatku na Kč 250.—, zápisné učně při nastoupení do učení z Kč 10.— na 
Kč 20.—, y.a  výpověd  při obdržení  výučného listu z Kč 20.— na Kč 50.—.   Rovněž 
zvýšeny  příspěvky   podpůrného   fondu   a  to z. Kř   20       na  Kč   25.— a zápisné z Kč 
40.— na Kč 80.—, současně však také zvýšen  obnos výplaty podpory pohřebného a sice z 
K;1000,- na Kč 1500,.— pro členy, kteří živnost osobně provozují.  Pro ty členy, kteří osobně 
živnost neprovozují, zůstává v platnost dřívější příspěvekjí. y.iisl.iv.iji v platnosti dřívější 
příspěvky. 

1929. 
Ve dnech  17..  l S. a 19. března t. r. konal se v Praze celostátní pracovní sjezd hostinských, 
kterého se naše Společenstvo také svými čtyřmi delegáty zúčastnilo. — Výbor pojednal o 24 
žádostech koncesních a schválení nájemců. Doporučeno k příznivému vyřízení 18 žádostí, 
nedoporučeno a také bylo zamítnuto 6 žádostí, dvě koncese byly úplně zrušeny, v jednom 
případě podalo Společenstvo odvolání na zemský úřad a podniklo osobní intervenci u pana 
ministra Mlčocha. — Na mnoho pokoutních výčepníků podány stížnosti pro nedovolený 
nálev. 
Dle podaných zpráv jest zjevno dobré hospodaření předsednictva. Jmění, které jest uloženo u 
Městské spořitelny v Přerově, vykazuje pokladní zpráva obnosem Kč 11.614.—, jmění 
podpůrného fondu jest Kč 26.740.—. 
Výborových schůzí konáno 11  a 2 členské schůze. 
 

1930. 
45. řádná valná hromada konala se tohoto roku ve znamení nových voleb dne 9. dubna v sále 
akc. pivovaru. Předsedou zvolen opětně kol. K. Skřeček, místopředsedou Jan Mako-vička, 
jednatelem Adolf Zdráhal. Ve složení výboru nenastalo žádných změn. Společenstvo čítá t. č. 
180 členů. V tomto roce projednal výbor 28 žádostí za udělení nebo pronájem koncesí a 2 
licencí. Nedoporučeno v 6 případech k příznivému vyřízení, 3 koncese byly zrušeny. — 
Karetní dávka byla Společenstvem opětně pronajata od obce města Přerova za paušální obnos 
Kč 42.500.—. V mnoha případech udáni okr. úřadu někteří obchodníci a budkáři pro 
nedovolený výčep, bohužel setkáváme se však u četnictva stále a stále s jistou liknavostí při 
vyšetřování našich udání. — V tomto rocr u spořádalo Společenstvo 2 zájezdy a sice do 
Luhačovic .1 ni Ráztoku, kde toho času právě meškal na léčení předseda kol Karel Skřeček. - 
- V tomto roce byla opětně zavede nová  daň na pivo, t. zv. daň spotřební a to Kč 10.— na l 
hl. Tuto spotřební daň musely nésti pivovary ze svého, poněvadž dle vládního nařízení 
nesměla býti přenesena ani na hostinské, ani na konsumenty. 
Za nepříznivých hospodářských okolností se stále více a více cítí, že staré bolesti stavu 
hostinského se nehojí, naopak nové a nové přibývají. Citelný pokles spotřeby piva a vína, 
zápolení v podbízení cen pokrmů a nápojů v hostincích, při zvýšených daních a ostatních 
břemenech, jimiž jest živnost hostinská postižena, při nebývalém rozmachu zasahování do 
živnosti hostinské různými spolky, soukromými vývařovnami, různými institucemi a bohužel, 
i mnoha příslušníky jiných živností, jsou úkazy přesvědčující, že se ustálený pojem hos-
podářského pořádku vyšinul z pravidelných kolejí. V důsledku toho musí býti společenstevní 
íunkcionáři stále na stráži, aby v zájmu členstva mohlo býti vykonáno vše, co může býti 
podniknuto a členstvo může býti úplně spolehnuto, že jeho zástupci každé vhodné příležitosti 
k svědomitému plnění své funkce použijí. Vzácné porozumění pro dnešní tíseň v hos-tinství i 
pro vyhovění potřeby veřejnosti projevuje Společenstvu okresní hejtman přerovský, pan vrch. 
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rada Fr. Chmelík, se kterým jest naše Společenstvo po celou dobu jeho úřadování, t. j. od roku 
1928 v nejužším kontaktu. — Natolik možno zde již říci, že nebýti vlivných zásahů odjinud, 
vyvíjely by se mnohé věci ještě příznivěji a nelze si přáti nic jiného, než osvobození veřejné 
správy od postranních vlivů nebo význačnějšího zasáhnutí všeho živnostnictva do veřejného 
života, aby jim bylo po zásluze čeleno. — Během roku konáno bylo 13 výborových a 3 
členské schůze. 
Při této valné hromadě byl předseda Společenstva kol. Karel Skřeček za jeho nevšední 
obětavost a dlouholetou činnost ve Společenstvu jmenován čestným předsedou Společenstva 
a předán mu krásně vypracovaný diplom. 
Generálním  požadavkem hostinstva  jest zastavení  udělování koncesí na určitou dobu. — 
Neblahé ustanovení zákona o průkazu způsobilosti, pokud se týče osvobození jiných živ-
nostníků, projevilo se v tomto roce přímo organisovaným ú-íokem na existenci našeho 
členstva a jde-li zejména o stav, s nímž stojí hostinstvo v čilém obchodním spojení a jeho živ-
nost  sama  o  sobě  poskytuje  nejméně  dostatečnou  možnost existenční, snahy jeho a 
zvláště těch největších až "k tovární výrobě se propracovavších příslušníků přímo udivují. 
Proto stanovisko Společenstva musí býti v tomto  ohledu naprosto nesmlouvavé, poněvadž je 
opřeno  důvody, jež tvoří životní otázku jeho členů. - - V úvahu přichází i otázka, je-li hos-
tinský oprávněn prodávati přes ulici uzeniny v neděli, kdy uzenářské závody a jiné obchody s 
potravinami jsou uzavřeny. Tu bylo nutno na adresu stěžovatelů připomenouti, že na úpravu 
nedělního klidu nemělo hostinstvo žádného vlivu, že veřejný zájem hostinské živnosti z něho 
vyloučil a že právě tím je postaráno o odbyt uzenářských výrobků i v této době, ježto je 
hostinstvo pravidelně u těchto výrobců nakupuje. -Okolnost, prodává-li se na porce nebo na 
váhu, nemůže býti ani směrodatnou, protože se na váhu nakupuje a při kontrole masných 
poživatin v hostincích také na váhu porce klade velký důraz. V mezích těchto zásad řešeny i 
ostatní záležitosti stavovské, jež se za nastalého hospodářského rozrušení rozšiřují a proto 
obezřetné pohotovosti všech funkcionářů Společenstva vyžadují. Než i čas sám hojí a nezbývá 
než doulali, že s hospodářským uklidněním dostaví se i klid a praktická rozvaha v řízení 
našeho veřejného života, čemuž nutno vše mi prostředky napomáhati. Hostinstvo snaží se býti 
i v tomi.i ohledu na svém místě. 
Ohlasem pokračující tísně a také veškerých požadavku našeho Společenstva byla valná 
hromada konaná dne 5. března 1931 v sále akciového pivovaru za přítomnosti 130 členů a 
mnoha hostů. Za akc. pivovar v Přerově byli přítomni předseda pan dr. Mohapl, 
místopředseda pan Kužela a p. Župka, za městskou radu p. Vojt. Tspon, za Zemský svaz v 
Brně pan ředitel Hrabálek. 
V roce 1931 uspořádány l>\lv Společenstvem 3 zájezdy a to na zemský sjezd a Napoleonskou 
výstavu do Slavkova, dále na krajinský sjezd v llolcšovr ,i do Sloupských jeskyni a na 
Macochu. 
Schůze pracovního poradního sborn, kterou svolal Zemský svaz do Uli. Hradiště, /účastnili se 
za  Společenstvo delegovaní kol. Skřcček a Mazáč. -- V tomto roce připravuje vláda opětně 
zvýšení daně z piva o Kč 20.— z l hl. Společenstvo odesílá protestní telegramy 
ministerskému předsedovi Udrža-lovi, ministru financí Traplovi a ministru obchodu dr. Ma-
touškovi. Mimo to odesílá Společenstvo 6 prosebných dopisů pp. ministru železnic 
Mlčochovi,  senátoru dr.  Rozkošnému, senátoru Pastyříkovi,  poslanci Hauptovi, poslanci 
Bečákovi a Navrátilovi. 
Dne 22. ledna tohoto roku sjednalo Společenstvo s obchodním grémiem a výrobci lihovin 
dohodu, aby ceny pro prodej v drobném 40°/o rumu tuzemského a 20% výčepní kořalky 
stanoveny byly závazně jako ceny směrné a jednotné a aby žádný obchodník resp. výrobce 
lihovin neprodával pod cenu sjednanou. 
Výborových schůzí konáno bylo celkem 12, mimo to 3 členské schůze, které byly vesměs 
presenčně plně navštíveny. -Projednáno bylo celkem 20 žádostí za udělení koncesí, z nichž 
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doporučeno  bylo   12,  zamítnuto  8,  zrušena  byla   l   koncese v Přerově a schváleno bylo 
16 nových nájemců a to 9 v Přerově a 7 na venkově. . 
 

1932. 
V tomto roce jednalo Společenstvo o otázce zastavení udělování koncesí na dobu 5 let a 
otázce ženské obsluhy v hostincích. - - Společenstvo zakročuje jak u obce města Přerova, tak i 
u okresního úřadu proti hromadnému povolování nových prodejních budek, ve kterých 
prodává se hlavně lahvové pivo a lihoviny a žádá energicky, aby stavba těchto povolována 
více nebyla. — Vydány byly tiskem vyhlášky o u-zavírací hodině policejní, pokoutním nálevu 
lihovin, piva a výčepu na výletních místech, hřištích a sportovních stadionech. Vyhlášky tyto 
byly Společenstvu okres, úřadem schváleny a vyžádány pak od nás byly Zem. svazem pro 
všechna společenstva na Moravě. 
Celostátního manifestačního sjezdu hostinských dne 21. března t. r. zúčastnilo se naše 
Společenstvo svými 3 delegáty, též krajinského sjezdu u příležitosti výstavy v Rožnově p. R. 
zúčastnili jsme se hromadně dosti značným počtem našich členů. 
Uspořádán společně s kojetínským Společenstvem hostinských pro manželky a dcery našich 
kolegů kurs studené kuchyně za vedení odbor, učitele Vil. Vrabce z Prahy. Kurs tento byl 
třínedělní a absolvovalo jej přes 60 posluchaček a tři kuchaři. 
 

1933. 
Z yalné hromady, konané dne 12. dubna t. r., vychází po uplynutí   tříletého   funkčního   
období   nové   představenstvo Společenstva. Zvoleni byli: předsedou opětně kol. Karel Škrť 
cek,  místopředsedou Leopold  Masíček,  hostinský  v  LovčŠi cích, jednatelem Josef Kupka, 
hoteliér v Přerově. Členy výboru: Bohumír Hrabálek, restauratér v Přerově, Frant.  Ku čera, 
hostinský v Kozlovicích, Alois Horák, restauratér v 1'iV rove,  Josef Horsák, hostinský v 
Průších,  Stanislav  Tšpon   restauratér v Přerově, Josef Janovčík, hostinský ve Staré Vsi Josef 
Hroch, restauratér v Přerově, Jaroslav Zbožínek, restauratér v Brodku, Ladislav Dohnal, 
hostinský v Kokorách, Josef Batta, vínárník v Přerově a Bohuš Hovůrka, hostinský v Beňově. 
Revisory účtů zvoleni: Leopold Wagner, restauratér v Přerově a Inocenc Dokoupil, hostinský 
v Rokytnici. Delegáty do Zemského svazu /voleni: Karel Skřeček, Josef Kupka, Inocenc 
Dokoupil a Ani. Trvala, hostinský v Brodku. — Delegáty do Okresní jednoty zvoleni: Karel 
Skřeček, Josef Kupka, Josef 15čh;il, Alois Horák ;. Slanislav Tšpon.  

 
Štěpán Klein - majitel sodovkárny v Přerově, předseda 
Zemského společenstva výrobců sodových vod a limonád na 
Moravě, syn byv. hostinského kol. Frant. Klema z Přerova, 
velký příznivec Společenstva hlinských  v Přerově. 
 
Délegáty do rozhodčího výboru Hromady pomocnické 
zvoleni: kol. Jos. Kupka a Karel Skřeček ml. Do učňovské 
zkušební komise: předsedou kol. Josef Kupka, přísedícími 
kol. Leop. Wagner a Alois Obšnajdr. 
Valné hromady zúčastnilo se 147 členů a mnoho pozvaných 
hostí. Za město Přerov byl přítomen p. dr. Štaffa, za Okresní 
jednotu p. Josef Poláme, současně jako živnostenský komisař 
Společenstva, za akc. pivovar p. ředitel Vávra, za správní radu 
akc. pivovaru p. Skácelík, za pivovar Šilhavého jeho majitel 
p. Lad. Šilhavý, továrník v Přerově, za Zemské společenstvo 
výrobců sodových vod předseda p. Štěpán Klein, za Zemský  
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svaz hostinských v Brně p. ředitel Hrabálek a konečně p. Walter Grúnwald, továrník likérů v 
Přerově. 
Na popud Zemského svazu českých hostinských společenstev v Brně podniklo naše 
Společenstvo obrannou akci proti stálému povolování nových hostinských koncesí a odeslalo 
na všechny ministry ČSR následující petice: 
»Slovutný pane ministře! Všichni příslušníci hostinského stavu, jichž jest v ČSR přes 70.000, 
hynou hospodářsky nejenom 
1.  všeobecnou  hospodářskou  krisí   a  z  ní  plynoucí   nezaměstnaností, 
2.  neoprávněným zasahováním do živnosti hostinské a výčepní tisíci pokoutními výčepy, 
vařením v soukromých domácnostech za plat, 
3.  buffety a automaty, 
'4. ubytováním v soukromí turistů a cizinců, 
5.  mensami soukromými a státními, a 
6.  vojenskými  zátišími  atd.,  avšak hlavně dalším  nadpočetným   propůjčováním  nových   a  
nových  hostinských koncesí.« 
Petice tato obsahovala ještě dalších mnohých a mnohých stížností, avšak uvádíme zde pouze 
stručný výtah. Bohužel, přesto, že tato akce byla celostátní, již podnikla všechna hostinská 
společenstva v republice, neuskutečnilo se do dnešního dne v náš prospěch se strany vlády to 
nejmenší. 
Dále byla podniknuta u vlády akce na úpravu obchodu s lahvovým pivem, aby obchod s 
lahvovým pivem byl vázán na takovou koncesi jako živnost hostinská a udělován dle potřeby 
obyvatelstva. -- Podnikány tohoto roku všechny možné akce proti připravovanému 
pivovarskému kartelu a kontin-gentaci piva. 
V lednu letošního roku jednala deputace Společenstva u přednosty zdejší herní správy o 
/iiiírnční neudržitelné berní prakse a o nových směrnicích pro zdaňování hostinských živ-
ností. Na naši stížnost vyšla nám berní správa velmi ochotně vstříc. 
Během roku projednáno bylo 14 došlých žádostí za udělení koncese. Byly to vesměs změny 
pouze osobní a proto Společenstvo tyto žádosti doporučilo k příznivému vyřízení. Nová 
koncese byla udělena pouze l a to ještě přenesením, když stará, stávající koncese byla zrušena. 
Žádosti o rozšíření koncese došly 3, které byly vesměs zamítnuty. Nových nájemců schváleno 
6, vdovské právo uděleno bylo ve 2 případech. -Udání na neoprávněný výčep bylo podáno 
velmi mnoho a případy, jež byly vyšetřeny, trestány byly pokutami 100 už 200 Kč. 
 

1934. 
Poměry v živnostech hostinských jsou čím dáli- více a více kritické — tržba rovná se 
polovině, ba někde i třetině oproti rokům předešlým. Odbyt piva a vína malý - - lihoviny pře-
stávají se prodávati vůbec — zadlužování našich živností rapidně stoupá, všude jest viditelná 
všeobecná hospodářská tíseň. Veliké zlo jest prodej a čepování lahvového piva. Společenstvo 
sice stíhá neoprávněné provozování živnosti, avšak vyřizování je pomalé. Současně mluví se 
též o potížích při jednání o prodeji piva v lahvích, o malé novele živnostenského řádu. Nebylo 
v tomto roce snad jediné výborové schůze Společenstva, jichž bylo 11, aby v nich nebyly 
projednávány záležitosti důležitého hospodářského rázu. 
Jak v různých podáních, tak i dobrozdáních obchodní a živnostenské komoře trvalo 
Společenstvo vždy na tom, že příprava a úprava různých pokrmů a podávání jich jest výhrad-
ním oprávněním živnosti hostinské. — To, co dosud platí pro prodej pálených lihových 
nápojů v uzavřených lahvích a co bylo správně vztahováno praksí i na prodej lahvového piva, 
že jde v tomto způsobu o předmět obchodu, ne o předmět oprávnění koncesované živnosti 
hostinské a výčepní, musí býti směrodatným i při poživatinách a nápojích ostatních, tak 
zejména i pro prodej sodovek. V tom směru nemůže Společenstvo uznati nikdy žádné jiné 
řešení a použije všech prostředků, aby bylo živnosti hostinské a výčepnické zachráněno, co jí 
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bylo až dosud výjimečně přiznáváno. Proto s povděkem přijato rozhodnutí zemského úřadu, 
že výčep limonád vyžaduje koncese podle § 16., lit. f. ž. ř. V různých dobrozdáních jest námi 
zdůrazňováno oprávnění hostinského ke stáčení piva do lahví a rozsah prodeje, dodávání 
pokrmů a nápojů na objednávku, výhradní právo na obchod pečeným a smaženým masem, 
drůbeží, rybami, majonézou a saláty, tak jako právo k výrobě a podávání obložených 
chlebíčků, šunkových housek atd. 
Tohoto roku zúčastňuje se naše Společenstvo celostátního pracovního sjezdu hostinstva ČSR, 
konaného ve dnech 4. a 5. září v Brně. Našimi delegáty na tento sjezd určenými dostalo se 
nám zastoupení ve všech pracovních komisích a to: v komisi daňové zasedali kol, předseda 
Karel Skřeček a kol. Josef Horsák, v komisi pro cizinecký a hotelový ruch jednatel 
Společenstva kol. Josef Kupka a kol. Jaroslav Zbožínek, v komisi sociální kol. Leopold 
Masíček, v komisi živnostensko-právní kol. Boh. Hrabálek, v komisi -hospodářské kol. Josef 
Hroch a v komisi kulturní kol. Ladislav Dohnal. — Celostátní protestní schůze všeho 
hostinstva v ČSR, konané dne 10. ledna t. r. v Praze, kdež bylo jednáno a protestováno proti 
kontigentaci piva a kartelování pivovarů zúčastnil se za naše Společenstvo jednatel kol. Josef 
Kupka. 
Protestní schůze všech živnostenských a odborových společenstev olomoucké župy, konané 
dne 15. října t. r. v Olomouci, zúčastnili se jako delegáti Společenstva předseda kol. Karel 
Skřeček, jednatel kol. Josef Kupka a člen výboru kol. Boh. Hrabálek. 
Jubilejní 50leté valné hromady Společenstva hostinských v Olomouci, konané dne 26. 
listopadu t. r. zúčastnili se za naše Společenstvo kol. předseda Karel Skřeček, Josef Kupka, 
Bohumír Hrabálek, Jaroslav Zbožínek a Ladislav Dohnal. 
 

1935. 
Rok 1935 — rok jubilejní — 50. rok založení našeho Společenstva. Představenstvo 
považovalo za svou povinnost o-slaviti tak významný rok v dějinách hostinského  stavu na 
Přerovsku a proto přistoupeno k vydání této jubilejní publikace. Skládá tímto způsobem účty 
z činnosti  celého Společenstva za celou dobu jeho trváni. Není snad žádné podobné živnosti, 
která by byla zatížena takovými dávkovými břemeny, jak jest zatížena živnost hostinská. Jest 
proto nutno, aby stav hostinský upozornil na svou existenci a semknul se v, pevné řady k další 
práci pro zlepšení svých existenčních poměrů a svých rodin. 
Pro hostinstvo doby dnešni a jeho životní existenci jest zapotřebí najíti záchranu za každou 
cenu. Hospodářské shrou-cení — exekuční prodeje hostinců, to jsou již dnes, bohužel, všední 
zjevy. Není to demagogií ani nemožností, když voláme po tom, aby prodej piva vůbec, v 
lahvích zvláště, výčep vína a všech nápojů, obsahujících alkohol, byl jedině a výhradně 
ponechán hostinským. Žádáme též urychlené sjednocení předpisů o čepování, podávání a 
prodávání alkoholických nápojů v den voleb do Nár. shromáždění, zemských a okresních 
zastupitelstev a obcí. Protestujeme také co nejdůrazněji proti jakémukoliv podvázání obchodu 
pivem (kartelem, kontigentní smlouvou a pod.). Hlavně žádáme ulehčení finančních 
povinností zbědovaného hostinského stavu, který vinou stálého rozmnožování počtu 
hostinských živností, bujícího neoprávněného provozování hostinství a obecně hospodářské 
tísně konsumentstva, je na pokraji záhuby. Jsem přesvědčen, že se co nejdříve dočkáme 
uzákonění navrhované malé živnostenské novely, takže pak prodej piva v lahvích, vína a 
lihových nápojů v uzavřených lahvích bude koncesován. 
Společenstvo naše má v tomto jubilejním roce 183 členů, z nichž osobně živnost pro/ozuje 
154 členů, jako majitelé koncese a 29 členů - nájemců. Podpůrný fond má 85 členů. Učňů má 
Společenstvo zapsáno 33. S potěšením mohu říci, že zvolení členové výboru jevili o práci ve 
Společenstvu vždy značný zájem a všech schůzí se v plném počtu zúčastňovali. Společenstvo 
přerovské bylo od jeho založení vždy uznáváno jako jedno z nejvzornějších a nejagilnějších 
společenstev na Moravě. Od našeho Společenstva vyšlo také mnoho a mnoho dobrých 
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námětů, které teprve v době dnešní nabývají svého Významu. 
Od založení Společenstva jsme v úzkém spojení s naším nadřízeným politickým úřadem, kde 
se Společenstvo obracelo vždy o radu a opačně v mnoha případech řešily se společně různé 
stavovské záležitosti. K tomu nutno jen podotknouti, že pouze v ojedinělých případech nebylo 
možno Společenstvu vyhověti. Zvláště za nynějšího přednosty přerovského okresního úřadu, 
pana vrch. rady Ghmíilíka, jest umožněna nejužší spolupráce Společenstva se svým 
nadřízeným živnostenským úřadem. V tomtéž poměru stojí Společenstvo s důchod-kovým 
kontrolním úřadem, kde mnoho našich členů ochotné dostává potřebných vysvětlení. 
Z původních zakladatelů našeho Společenstva dožívá se 50letého jubilejního výročí pouze 
jediný člen a to kol. Frant. Dragoun z Beňova u Přerova. Letošním rokem dovršuje ju-bilant 
85 let svého života. Živnost hostinskou provozoval nepřetržitě 52 let, odebíral pro svou 
živnost pouze pivo z akc. pivovaru v Přerově a byl třikrát tímto pivovarem, jako nejstarší 
odběratel, odměněn darem větší dávky piva. Po vzdání se živnosti hostinské začátkem roku 
1927 šel se rozloučiti do akc. pivovaru v Přerově, při kteréžto příležitosti byla mu tehdejším 
ředitelem přislíbena odměna dvakrát do roka po čtvrtce piva, které doposud dostává. Nato pak 
druhého dne ředitel akciového pivovaru p. Hlávka zemřel. — Činnost kol Frant. Dragouna 
neomezovala se pouze na jeho vlastní živnost. Po 36 let působil jako obecní hospodář obce 
Beňova, 40 let byl činným členem dobrovol. hasičského sboru v Be-ňově, 20 let byl účetním 
Spořitel, a záloženského spolku v Beňově, kde ještě do dnešní doby dobrou radou ze svých 
bohatých zkušeností rád přispěje. Ve všech těchto spolcích a korporacích byl za svoji činnost 
jmenován čestným členem. 
Slavnostní tento památník jsem upravil a sestavil z protokolů po ruce jsoucích, na pamět 
50letého trvání Společenstva hostinských v Přerově za účelem přehlídky vykotoané práce naší 
stavovské organisace, aby potomstvu let budoucích zachován byl obraz snah a činů řad 
českých hostinských v Přerově a okolí. Tato vzpomínka budiž odkazem všem, kteří přijdou po 
nás. Nechť nikdy neustávají v práci a v započatém díle, nýbrž dále účinně v této pokračují. — 
Bude snad mnohým ze čtenářů porovnáván počet živností hostinských před 30, 40—50 lety se 
stavem dnešním. Připomínám, že se mnoho u nás v těchto dobách změnilo. Před padesáti lety, 
podle zjištěných dat, připadla jedna hostinská koncese asi na 150 obyvatel (ve městech), tu při 
srovnání s dneškem musí býti položena na váhu spotřeba a výnosnost živnosti v dobách před 
léty a dnes. Na příklad v samotném městě Přerově bylo před válkou přes 80 hostinských 
živností, tedy asi o 30 více než dnes. Přesto, že Přerov neměl ani zdaleka takový počet 
obyvatel jak má dnešní doby, dařilo se všem hostincům dobře a také všechny byly četně 
navštěvovány. Dnešní výnos našich živností, zvláště v posledních ;?—5 letech, zdaleka 
nedosahuje ani průměrné životní úrovně. 
I když bylo mi možno jen letmo těchto 50 let přehlédnouti, vidím se nucen připomenouti, že 
také Společenstvo hostinských v Přerově zadrželo a odrazilo mnohou ránu, vedenou na 
existenci jeho členů. 
Vykonati více a zejména za dnešních svízelných poměrů záleží jedině na svornosti, jednotě a 
síle všeho hostinstva. Jsou okamžiky i ve správě společenstevní, kdy nepříznivé rozhodnutí 
nadřízených úřadů, nezájem členstva o práci představenstva atd. otřese víru ve spravedlnost a 
vyvolá hořkost a nechuť k práci. Než i v takových případech nutno se ovládnouti, jelikož i v 
tomto ohledu dobýváme krok za krokem teprve nutného, vlivného postavení a dojdeme toho 
cíle pouze tehdy, vydržíme-li ve své horlivosti a snaze pro práci a lepší budoucno svých členů 
našeho Společenstva. Nemám jiného přání, než aby za těchto předpokladů již v blízké 
budoucnosti zajištěno bylo hostinstvu to, co mu jeho početností a národohospodářským 
významem náleží, t. j. vlivné umístění se ve veřejném životě, splnění jeho dávných sta-
vovských požadavků ku prospěchu jeho a také i ku prospěchu státu. 

Přerov v prosinci 1935. /. A. Kupka, hoteliér v Přerově. 
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Přerov a jeho historie 
 
Přerov patří k nejstarším osadám na Moravě. V. století byl 
zeměpanským střediskem kraje a sídlem arcijáhenství. — V náporu 
tatarském r. 1241 byl Přerov úplně zničen, takže král Přemysl II. město 
obnovil a r. 1256 mu udělil mezi jinými výsadami městskými i právo, 
kterého užívala Olomouc. Při Přerově se vyvinulo podhradí, které dal 
r. 1350 markrabí Jan opevniti. Po bitvě u Tachova r. 1427 Táborité 
vtrhli na Moravu, dobyli města a od té doby zůstal Přerov důležitým 
sídlem husitů na vých. Moravě. V Přerově vládl tehdy Vjgiy ze 
Sovince. Markrabí Albrecht dovolil městu, aby si volilo kněze pod 
obojí. Král Ladislav zastavil Přerov Janovi z Cim-burka, jehož syn 
Ctibor postoupil zástavní právo r. 1470 Vilému z Pernštýna, kterému 

králové Matyáš a Vladislav odevzdali město s hradem a veškerým panstvím za peníz zástavný 
v dědičný majetek. Páni z Pernštýna a na Helfenšteině, jak pan Vilím, tak i pan Jan udělili 
Přerovu mnoho výsad, z nichž některé se až do dnešní doby dodržují, zvláště co se našeho 
stavu hostinského týče. Ze zachovalých vlastnoručních listů pánů z Pernštýna uvádíme zde 
list pana Viléma z Pernštýna z r. 1479 a z r. 1489, jakož i z r. 1500 a list pana Jana z 
Pernštýna z r. 1541. 
My purkmistr a rada i všecka obec nynější ti budoucí niť -sta Přerova vyznáváme tímto listem 
obecně přede vsáni, kdož jej čísti nebo čtouce slyšeti budou, jakož urozený pán Jan Vilém z 
Pernsteina na Helfenšteině nejvyšší komorník brněnské, pán náš milostivý, ráčil jest dáti lhůtu 
a plnou svobodu těm, kteří se na kopci v Přerově stavějí a stavěti budou padesát let jmenovitě 
a to s naším povolením a dobrou viili i tudíž také těch, kteří někdy purkrechty své na kopci 
tom. měli, jsou a mají a z těch nemají nikdy upomínati než mocné a dobrovolně je odali jsou a 
odávají těm, kteříž se postavili a postaviti chtí. A v tom jim nižádným obyčejem nemáme a 
slibujem nepřekážeti než aby oni obchody své vésti mohli a toho požívati beze vsí překážky 
naší i budoucích naších tak vedle (na základě) obdarování pana našeho dotčeného jeho milosti 
a našeho povoleni. Než jakož i obyvatele na kopci po vyjití té lhůty povinni budou z domův 
plat v roce dvakrát dávati z každého čtyři groše peněz drobných obecně berných, kterýmiž trh 
v našem městě mezi sebou díti (konati) budeme a z menších domů méně, jakož na který bude 
položeno. Z toho platu pán náš jeho milost neráčil jest sobě ko-řisíovati, ale odati jest nám 
svrchupsaným purkmistru a radě i vší obci nynější a budoucí na pomoc ráčil, aby oni vyda-
douce (až vydají) nám ten plat plnou svobodu měli a právo s námi v lesech, pastvách, řekách i 
všech věcech. A více nejsou ani budou povinni nám ani obci města tohoto z práva co činiti, 
nýbrž mají požívati plné svobody tak vedle obdarování pána našeho jeho milosti a zápisu na 
to učiněného. Dále také povolujem i svobodu dáváme — až by jim byla potřeba - zvláštního 
míti pastýře pro tu příčinu že jsou v zámku zavřeni, že jej budou moci chovati a pásli 
svobodně v tom poli, kdež stádo obecní přijde krom zapovědí, což sobě obec v kterém poli 
schválí. A toto my všechno, což se v tomto listu píše a zavazuje svrchupsaný purkmistr a rada 
i všecka obec nynější a budoucí, slibujem svou dobrou čistou vírou ctně a pravě beze všech 
fortelův učinili a tak se zachovati. Tomuto všemu na svědomí a na potvrzení naši městskou 
pečeť k tomu listu jsme přivěsili, jenž jesL dán a psán v Přerově- v úterý den sv. Bartoloměje 
apoštola léta po narození syna Božího tisícího čtyrstého sedmdesátého devátého počítajíce 
(1479). 
My purkmistr a rada i všecka obec nynější i budoucí města Přerova vyznáváme tímto listem 
obecně přede všemi, kteří jej čísti nebo čtouce slyšeti budou, jakož urozený pán pan Vilém z 
Pernštejna na Helfensteině nejvyšší maršálek království českého pán náš milostivý ráčil jest 
dáti lhůtu a plnou svobodu těm, kteříž se na kopci v Přerově stavějí a stavěti budou na deset 
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let jmenovitě a to s naším povolením a dobrou vůlí i tudíž také těch, kteříž někdy purkrechty 
své na kopci tom měli, jsou a mají a z těch nemají nikdy upomínati než mocně a dobrovolně 
jsou je oddali a oddávají těm, kteříž se postavili a postaviti chtí a v tom jim nižádným 
obyčejem nemáme a slibujem nepřekážeti než aby oni obchody své vésti mohli a toho 
požívati beze vší překážky naši i budoucích naších tak vedle obdarování pána našeho 
dotčeného jeho milosti a našeho povolení. 
Než jako ty obyvatele na kopci po vyjití té lhůty povinovati budou z domů plat v roce dvakrát 
dáveni z každého čtyři groše peněz drobných obecně berných, kterýmiž trh v našem městě 
mezi sebou díti budeme a s menších domů méně, jakož na který bude položeno. Z toho platu 
pán náš jeho milost ne-ráčil jest sobě kořisíovati, ale odati jest nám svrchupsaným purkmistru 
a radě i vši obci nynější a budoucí na pomoc ráčil, aby oni vydávajíce nám ten plat plnou 
svobodu měli a právo s námi v lesech, pastvách, v řekách i ve všech věcech. A více nejsou ani 
budou povinovati nám ani obci města tohoto z práva co činiti, než mají požívali plné svobody 
tak vedle obdarování pána našeho jeho milosti a zápisu na to učiněné' ho krom roboty na stavě 
a to také když bychom my se obešli všichni po dvakráte tehda jmenovaní obyvatelé na kopci 
v Přerově budou robotu třetí podniknouti, až by se také z nich všichni obešli a tak vždy ku 
potřebnosti roboty stavové pomáhati mají třetí v pořádku, a na to po vyjití lhůty všech domů 
na kopci až i posledních v tom byla-li by kdy vojna tu také povini budou nám pomoc dáti tak 
jak potřeba ukáže, jestli-že my dáme podle platů svých a tehdy oni také podle svých, kteréž z 
domů platí, jestli-že my dáme půl platu tehdy oni také svého půl. Dále také povolujem i 
svobodu dáváme až by jim byla potřeba zvláštního míti pastýře pro tu příčinu, že jsou v 
zámku zavřeni, že jej budou moci chovati a pásti svobodně v tom poli, kdež stádo obecní 
půjde krom zapovědí, což sobě obec v kterém poli schválí. 
A toho my všechno, což se v tomto listu píše a zavazuje svrchu psaný purkmistr a rada i 
všecka obec nynější a budoucí slibujem svou dobrou čistou vírou ctné a pravě beze všech 
fortelův učiniti a tak se zachovati. 
Tomu všemu na svědomí a na potvrzení naší městskou pe-čet k tomu listu jsme přivěsili, jenž 
jest dán a psán v Přerově ve středu po veliké noci léta od narození syna Božího tisícího 
čtyrstého osumdesátého devátého (1489). 
Vilém z Pernštejna na Helfcnstejné nejvyšší hofmistr království českého, pán a pravý dědic 
panství přerovského, i se svými erby a budoucími potomky pány přerovskými vyznáváme 
tímto listem všem vůbec před nimiž čten, nebo čtouce slyšen bude, že pilně váživše obtíženi, 
kteráž jsme mnohé skládali na moudré a opatrné purkmistry a rady a na všechnu obec města 
Přerova, dolního i horního na kopci i tudíž na vsy k panství přerovskému příslušící, kteréžto 
obtížnosti byli jsou od nás na nč vkládány nespravedlivé, však proto volně beze všech odporů 
všecko, což jsme na ne vložili nesli jsou jakožto věrní podaní pánu svému, mezi kterýmižto 
obtížnostmi tato největší jest, že jsme je senky svými vinými obtěžovali jim jsme vína 
šenkovati dávali. Když skrze takovou věc lidé naši na živnostech svých jsou scházeli, jsouc 
našimi senky zaměstnáni svých jsou hleděti valně nemohli. Kdež my napřed pa-třivše na to, 
že podané své před křivdami kdoby je podaným našim činiti chtěl, jich hájiti povini jsme na to 
jim nespravedlivě sami od sebe činiti nemáme i myslíce v tom napřed na duši svou a potom 
na víru, kterouž jsme od nich vždycky shledávali podané i na rozmnoženi lidi našich v městě 
Přerově dolnímu a hornímu na kopci i ve všech všech, které k tomu panství držíme, a neb na 
potom živnosti své přikoupíme, sňali jsme a tímto listem snímáme slibujíce svou dobrou víru 
křesťanskou beze vší lsti sami za sebe, za erby své i potomky pány Přerovské že vín svých do 
města Přerova, dolního i horního na kopci ani do vsí, které k panství příslušící, kteréž nyní 
držíme neb na potom držeti budeme, šenkovati dávati nemáme, na budoucí věčné časy pod 
žádnou vymyšlenou barvou než podaní naši mají a moci budou vína sobě kupovati a 
šenkovati bezpečně, jsouc od nás, crhův našich i potomných pánů přerovských, že jim svými 
víny v Sencích jejich žádné překážky činiti nemáme na budoucí časy tak jakž jsme se lidem 
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svým pod svými vírami zapsali, a to máme i erby svými a potomnými pány věrně a pravě 
držeti a zachovati, a též dostalo-li by se komu po nás to panství bud prodejem, dáním neb 
poručením, neb freimarkem, neb zástavou, ti všichni páni kdo by toho v držení vešli, mají a 
povini budou lidi na tom panství při tom zachovati, což se na hoře píše, tomu na svědomí a na 
potvrzení a lepší jistotu držení jsou vlastní pečeť k tomuto listu jsme přivěsili. 
Dán v Hranicích v pondělí den svatého VavMnce léta Páně ticícího pětistého (1500). 124 
My Jan z Pernštejna na Helfenšlcině a t. d. i s erby svými pán a pravý dědic panství 
přerovského vyznáváme tímto listem obecně přede všemi lidmi nynějšími i budoucími, že 
jsou předstoupili před nás opatrní měšťani města našeho z Přerova, věrni naši milí ukazujíce 
nám, kterak nemalou obtížnost a škodu při živnostech svých nesou, a to v tom: že někteří ne-
majíce výsadních domů šenkovních vína na škodu jím skládají jimi kupčí jak se jim zdá a líbí 
a někdy i pokoutné šenkují a tak tudy měšťanům, kteří tou živností vůkol jdou, nemalou újmu 
a škodu na ty živnosti činí, pokorně nás za to jakožto pána svého dědičného prosíce abychom 
jim tu milost učiniti a je milostivě v tom na časy budoucí opatřiti ráčili. 
Kdež my nahoře psaný Jan z Pernštejna a t. d. i s erby svými a budoucími potomky pány a 
držiteli panství přerovského, prohlédajícc k snažným prosbám týchž měšťanů naších nahoře 
psaných, tudíž i k věrným a povolným podanostem, kteréž nám vždycky ve vší hotovosti jako 
pánu svému dědičnému ukazují. A chtíce, rádi aby to město naše Přerov na budoucí časy tím 
lépe se vzdělávalo a měšCané v něm dostatečně ji živiti se mohli, tuto milost jim činíme: že 
více od datum listu tohoto žádnému z obyvatelů přerovských na žádný grunt kterýž prve té 
svobody neměl takové výsady na šenk dopustiti nemáme a také toho míti nechcem, aby kdo z 
obyvatelů přerovských šenkovního domu nemaje, vína v jakýchkoliv nádobách skládati měl. 
A což se Václava Motyčky dotyce, který jest dům nákladně vystavěl a těch senkův, sladův dě-
lání a várek pivných, užíval toho při lom též pozastavíce, aby ten dům téhož Václava v tom 
právě zůstal jako jiný dům šenkovní. A což se o vinných Sencích neb skládání vín v tomto 
listu píše tolikéž a týmž způsobem tomu chcem při dělání sladů a vaření piv, poněvadž jest to 
obchod městský, aby se zachovávali, aby žádný domu šenkovního nemaje, sladů dělati a 
pivných várek vésti se nepokoušel, nyní a na budoucí  časy. Také jsou nám tíž měšťani města 
našeho Přerova obtížení v své a znamenitou škodu při živnostech svých okázali i v tom, což 
se lidí našich na Předmostí dotyce, že jsou tu rozličná pití hostinská šenkovali na škodu 
živnosti jejích městské nás za to snažnými prosbami žádajíce, abychom je v tom jako jejich 
pán dědičný milostivé opatřiti ráčili, aby takových překážek od lidí naších Předměstských při 
senkování těch pití hostinských více na budoucí časy netrpěli, podávajíce se v to dobrovolně 
plat ten, kterýž jest nám od týchž krčmářův naších Předmostských při Senkování těch pití 
hostinských vycházel, nám jej i potomkům naším pánům a držitelům panství přerovského 
vydávati chtí, totiž každého roku čtyři kopy grošův a to rozdílně při sv. Václavu dvě kopy 
grošův a při sv. Jiřím tolikéž dvě kopy grošův. Kdež my vzhledše na jich takový obtížení a 
znamenavše, že jest ke škodě živnosti jejich městské tuto milost jim činíme a tomu chceme, 
aby od datum lista toho více v tom Předmostí od lidí naších žádného hostinského pití 
šenkováno nebylo pod žádnou vymyšlenou barvou. A to od úředníkův naších nynějších i 
budoucích, aby jim nikterakž dopuštěno nebylo. Kéž chtěl-li by kdo z lidí naších tu v tom 
Předmostí šenky vésti, ten piva přerovská šenkovati svobodně může. A protož při tom při 
vším, co se v tomto listu píše od nás nahoře psaného pána z Pernštýna a na Helfen-stýně 
erbův a budoucích potomků pánů a držitelů panství přerovského měšťané naši přerovští 
nynéfší i budoucí mají podle tohoto obdarování našeho ve vši celosti zachovány býti nyní i na 
budoucí časy. Tomu všemu na svědomí i pro lepší jistotu toho my svrchu psaný Jan z 
Pernštýna a na Helfen-šteině pečetí naší vlastní s čistým našim vědomím k tomuto listu jsme 
dobrovolně přivěsiti rozkázali, jenž jest dán na zámku našem v Tovačové, léta od narození 
syna Božího tisícího pětistého čtyřicátého prvního (1541) počítajíc v pátek den památný sv. 
Jana Křtitele Božího. 
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Město za vlády pánů z Pernštejna rychle bohatlo a vzkvétalo, takže mohlo odkoupiti r. 1596 
od pana Jana z Pernštejna celé panství. Jelikož však Přerov byl městem poddanským, neměl 
práva vložiti statek do zemských desek a musel panství ještě téhož roku prodati se ztrátou 
panu Bedřichu ze Žerotína. Rod Žerotínů, nejslavnější rod tehdejší doby, přál mě stu, 
 

 
Karel starší ze Žerotína, »perla  moravské šlechty*. 

 
zvláště slavný Karel starší, který do své správy převzal Přerov r. 1598, dědictvím po svém 
zemřelém strýci Feridrichovi ze Žerotína, zemském hejtmanu moravském. Stará privilegia 
potvrdil městu nový majitel pan Karel starší po  dvou letech  vlastnoručním  listem   a  sici-   
di 1600. Na celém stylu této listiny, i přes právní l u obvyklé, se projevuje silný vliv jeho 
osobnosti, připojuje opětně k městu ulici Šířavu, za Fridr tíná odloučenou a odňal Židům 
právo vinného se na jeho předchůdcích tajně a neprávem doni je přerovským občanům. 
Tento první list Karla staršího ze Žerotína v 
Já Karel starssi z Zierotiha a na Ddžewohosticzich j><ui <i pravý dědíc panství přerovského a 
města Přerova i .v svými erby a budaucími potomky, pány přerovskými, vyznáváni lnu to 
listem zjevně a obecně přede všemi, kdež uzřin člen <ui< /< čtaucí slyšán bude, že sau přede 
mne předstoupili  opálím purgmistři a konšelé i všecka obec města Přerova, pudil um moji 
věrní a milí, v známost mi uvozujíce, kterak Jich »iil«\t slavné pamětí císařové římští, císař 
Zigmund, císař Alhnihi a císař Ferdinand, tolikéž Jich milost králové, český král /'/V mysl 
jinak Ottogar, Ladislav, Jiří a Vladislav, ano i obzvlád ně markrabě Jan a markrabě Jošt, páni 
a markrabovc zenu moravské, z císařské a markrabské štědrostí a milostivosti prohledajíce k 
věrností, cností a stálostí předkův, jich měšítr přerovských, pro zvelebení, rozšířeni a zlepšení 
jakž ,vř////> // města tak i živností a obchodů městských mnohá u i potřebná obdarování 
milostivě jim nadati a je listy u tály svými potvrditi ráčili, 
Kteréžto dobrotivosti že následujíce potomní vrclnm jich, páni z Cimburka, páni z Pernštejna, 
a jiní mnohými nadáními a privilejemí sau lásku svau a milost k nim dokazovali a ne jedněmi 
svobodami je obdařili, všelijak k tomu směřujíce, aby se tím více a lépe jakž v živnostech 
svých rozmáhati, tak i při svědomích svých a náboženství (učením) čistým křesĚanským 
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vzdělávati mohli, jakož pak ze všech těch obdarování (kterýchž sau mi hodnověrný přípisy a 
některý v originálu k přehlidnutí a k přečtení podali) to siře a srozu-mitedlněji se spatřiti 
může, prosíce mne snažně a pokorně jakožto pána svého dědičného a na se laskavého, abych 
jim takových všech obdarování jich, kterýchž sau předkové jich svau věrnosti a poddanosti 
sobě dobyli, netoliko skutečně schválil a při nich je zachoval, než také k budoucí věčné pa-
mětí listem pod pečetí svau dokonale upevnil a ujistil. 
Kdež já prohlidaje k jejich poníženě poddaným a slušným prosbám ano i k mnohé věrností a 
lásce, kterauž sau, nelitujíce ani živností svých a jmění svého, ani na ňáké budaucí 
nebezpečenství se ohlídajíce, předkuom mým, pánuom svým předešlým všelijak zachovávali, 
obzvláštně pak nejvíce k té náklonností, kterauž sau k urozenému pánu panu Fridrichovi 
staršímu z Žerotína, hejtmanu markrabstvi moravského, předku mému a pánu svého, potom i 
ke mně a tak k rodu celýmu pánův z Žerotina mnohejmí spuosoby prokázali, takových všech 
obdarování, nadání listův, privilejí, kterážkolí buď k obecnímu vzdělání, bud k obzvláštnímu 
všech měštanův vyživení, sobě propůjčena a nadána máji, tímto listem (maje toho moc a 
právo jako pán jejich dědičný) prvním tvrdím, a na nynější i budaucí časy ustavuji a zmocňuji, 
chtěje tomu od sebe erbův, potomkův a budaucích pánův přerovských, abychom je při 
takových obdarováních jejich docela a zau-plna ve všech punktich a klausulích bez překážek 
ňákýcli a obmyslů všelijakých zachovalí, zdrželi a chránili a jich rušili neb kaziti buď samí 
buď skrze jiný nikdy nedopauštělí, tul-i aby netoliko památky předešlých svrchností, od nich  
S potěšením obnovovány, než i také dobrotivosti naši znamení k nim ukázaná s vděčností a 
pochvalau připomínány býti mohly. 
A nad to aby i ode mne obzvláštní k sobě milost a péči o dobré své poznati mohli, toho 
dobrodiní jim činím, že ulici Šejřavu, k městu od starodávna připojenau a na správu některých 
lidí od pana Fridricha staršího x Žerotína, předka mého dobré pamětí, od města odcizenau, 
znaje, že jest se jim v tom skráceni stalo a že jest neboštik pán ani podle smlouvy mezi nim a 
jimi Přerovskými učiněné, ani podle listu správního od pana Jana z Pernštejna, jemu 
vykonaného, k tornu žádného práva neměl, nýbrž saudě, že by z takového rozdvojení jakž 
Přerovským tak Šejřavským mnoho zlého pojití mohlo, a nechtě, aby oboji skrze to na 
živnostech svých jakau škodu a umenšení snášeti měli, dotčenau ulici Šejřavu zase k městu 
tím vším právem, jak předešle jest k městu náležela a v společností s městem zůstávala i 
jedněch a jednostejných práv a pořádku s městem užívala, navracuji, připojuji a oddávám, 
slibujíce za sebe erby a potomky své, budaucí pány přerovské že taková ulice Šejřava nyní i 
na věčné časy k městu zůstávati, ulici městskau slautí a bez všelijakého odtrhování a 
odlučování s městem spojena bejti má. 
Více jsa všelijak toho žádostiv, aby v svých živnostech ne-hynauce, rozmnožení bejti a za 
škody, které jsau předešlých let pro dobré a užitečné vrchností své nemalé nesli, náhradu 
ňakou míti mohli, ohledavše ta obdarování, která sau sobě Židé přerovští na předešlých 
paních tajně a ukrytě bez vědomí měšťanův ujednali, a je netoliko nepořádná než taky na 
ublížení a proti nadáním, kteráž liž Přerovští na šenky vinné mají, bejti uznavše, tímto listem 
taková obdarování židovská mořím, ruším a v nic -obracuji tak, aby vejš psaní Židé žádné 
moci neměli od tohoto času více, vin přespolních i1 mal\ch neb v velikých nádobách kupovati, 
v domich svých skládati a jich mezi sebau neb jinými šenkovatí a prodávati, chtěje tomu, aby 
se v tom jako předešle zachovávali a vina ku potřebě své od měšfanův za peníze brali; než 
vina, ač jestli která na ten čas zakoupena máji, budau moci bud v celých nádobách rozprodati, 
bud na mázy vyšenkovatí, ale více žádného od tohoto času kupovati sobě nemají. 
A protože já, svrchu psaný Karel starší z Žerotina etc. chtěje, aby oni Přerovští nynější i 
budaucí při tom při všem, což se v tomto listu píše, bez všelijakýho přerušení zachování bylí, 
sem jej svou vlastní rukou podepsal a s jistou vuolí a vědomím svým pečet svou pro větši 
stvrzení a bezpečnější zdržení přivěsiti dal. 
Jehož datum na Dřevoho štičích v auterý po svatém Bartoloměji léta Páně tisícího šestistého 
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počítajíce. 
Dědic pana Karla staršího, pan Jindřich ze Žerotina, jako tehdejší pán přerovský, vybavil 
město ještě většími výsadami, jako na př.: výhradní šenk vína v městě Přerově i přilehlých 
obcích Předmostí, Popovicích, Kozlovicích a Beňově, pronajmul městu pivovar, dvory, les 
ŽebraČku atd., což o jeho dobrém srdci svědčí opis úmluvy mezi ním a městem Přerovem z r. 
1686. 
Opis úmluvy mezi panem Jindřichem ze Žerotina, jako tehdejšího pána přerovského a mezi 
městem Přerovem z roku 1686: 
Léta od narození Syna Božího Vykupitele našeho Pána Ježíše Kry sta 1686 den sv. Eliáše 
Proroka, jenž jest dvacátý den měsíce července na Kejmilostivějšy Jeho Cysař, i Kralov. 
Milosti poručení, gehož datum jest v Královské Residency Města Widně 22. Měsyce února 
1679 léta a na prošlé Nařízení Slavného Kralov. Auřadu Hegtmanství zemského v 
Markrabství Moravském pod datum v Brně 10. a 17. měsíce  června běžícího léta na vzácnou 
Interposicy a bedlivé pro-středkování Urozeného Pána Pana Zigmunda Leopolda Saka 
Svobodného Pána z Bohunovitz Pána na Biskupicích a Wra-noweg Též urozeného a 
Šťastného Rytíře Pana Maxmiliána Františka z Deblína, G. Cz. a Kralov. Mil. Rada respektive 
saudce Zemského a Assessorum při Slavným Královským Auřadu Hegtmanství Zemského v 
Markrabství Moravském gakožto skrz napodotknuty Decrety zřízené Pani Comisaře mezi 
urozeným Pánem Panem Karlem Jindřichem Pánem ze Žerotína. 
Pánem na hradě Přerově a Eyvanovicích vysoce dotčené G. E. M. Radům a Saudcum 
Zemským v M. Moravském z gednej též moudrými opatrnými Purgmistry a Radou celou obci 
Města Přerova, však s Assistency a Radu tomž Města Přerova 16. dne měsíce září 1678 Léta 
Páně zřízeného přítele Pana Giržího Šabatina Práv. Doctora a přísežného Adwocata v M. 
Moravském Strany druheg v příčině před mnohými lety povstalých do dnešního dne trvajících 
a dole položených právních Rozepří a nedorozumění stalo se následujicy dobrovolné 
dokonalé a na budoucí Časy. . . neporušitelné Porovnání, jak následuje: 
1. Strany od Vrchnosti Přerovské v Městě Přerově někdy šenkovaněho a do dědin to gest 
Předmostí, Popovic, Kozlovic a Begnova vystaveného již od Židů Přerovských daných svých 
v Městě Přerově skladeného vína varžil gest geho M. Pan Karel Jindřich Pan z Žerotina 
Milostivě se prohlásiti, že ani Erbové geho, neb budoucí Vrchnost Přerovská v Městě Přerově 
a nad specifivovaných diedinách žádného Vína na ugmu Města Přerova dávati a šenkovati 
nechce a nebude: Židům pak povoluge se Košer v domích gegich skládati však naproti 
nyněgším Platu s každej děsiti Becžky po půl zlaty Moravským, pití pak Křesfanům 
židovského Košera od geho Vrchnosti Přerovskeg se zapovídá, že pokudž by Měšťané 
Přerovští nebo Lidé gegich pod Pravá Městské náležegicí Košer Židovský pili, do trestání 
Městského, žid pak šenkugící do Pokuty Vrchnosti padnouti má a poněvadž za 
2.  Vystavování Piva do nadmíněných Vesnic G. ch. Vrchnosti  Přerovskey  auplným  Právem  
přináleželi  při   tom  se gesce zanechává, naprotiv pak zakazuge m. G. ch. Pan Karel Jindřich 
Pán z Žerotína sám za sebe,   Erby své a budoucí Vrchnost Přerovskou, že v okrsku Města   
Přerova žádného piva vystavovati a dávati nechce, Pivovar ale v kterým Vrchnost Přerovská 
bez auplalku všelijakého v Nádobách Městských Pivo vařiti moc má v Opatrování a 
zachování na naklad Města Přerova se zanechává, Plat ale z toho Pivovaru ročně dvaceti 
cžtyry Rínských Moravských naváží z Měšťanův a obce Přerovskeg moci tohoto narovnání na 
budoucí časy se svého. Co se ale vystaveni a czistění neb i Kašně na Horním Městě dotyce, to 
na společní náklad s G. H. Vrchnosti Přerovské a Měšťanů a co nejdříve vystavena a na bu-
doucí Časy společným nákladem ve své Stálosti zachována býti má. — 
3.  Senk Vína, páleného neb Goralky v okrsku města Přerova (krom však nadepsaných diedin, 
v kterých sama vrchnost goralku páliti a vystavovati moc má) Proti Platu stalému ročnímu 
100 fl. zlatých Moravských od prvního měsyce Června Léta 1689 varžil gest G. M. Pan Karel 
Jindřich z Žerotina tým spusobem pustiti, aby město Přerov dle líbezné Vůle své bez 
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všeligaké Překážky Židův a giných lidí páliti a šenkovati mohli, za 
4.  Kyněgsí dvůr ze dvou Gruntu Městských slově Rytne-rovsky I ten zahrady Května y Kusu 
zahrady Pavla Langs-felda I ten z gruntu Kralického z gruntu od Jana Hádeckého 
Škarbelského i ten z gruntu po Jiříkovi Škodovi tak pak nyní vš'ecky grunty v okrsku svém G. 
M. Pan drží, naprotiv odvádění Platuv Kostelu farnímu Přerovskému každoročně po12 fl. 2 p 
... G. Cz. M. Kontrybucy a zemských povinosti 3. Po stržení platuv Gruntovních, které v 
řečené Kontrybucy a platy Gruntovní a nad gmenovany Kostelní plat k zapravovaní G. M. 
Pan za sebe Potomky své gest přijal G. M. Vrchnosti Přerovskeg v Rukách zůstavuji v torní 
tak řečeném Ryt-nerovským a Brabanským dvoře za Městem 30 Krav dogných a potřebu 
Begkův, 30 Kusův jalového dobytka, 300 Kusův ovec Jahnic a k němu potřebných baranův 
gako taky tolik Gehnat kolik se jich v jednom roce připlemeni, gak také Skamry 12 Kusův 
černého dobytka dvou a tři letni téhož dobytka člyřmecytma Kusův chovati a společně na 
trávnicích, valích města Přerova a Přerovské) pasti právo zůstává, kterýžto dobytek dvoum 
přísežným od obce zřízeným osobám každoročně dvakráte totiž při sv. svatého Jiřího a sv. 
Václava v příležitým Místě na pastvě zřísti se dovoluje, pokudž by pak nadgmenovaný geden 
neb druhý dvůr s gistým počtem chováni dobytka k prodaji přišel tenž odprodaný počet do-
bytka nemá v druhým dvoře býti, daley také y to se zde zvláště obmezuje G. M. Panu Karlovi 
Jindřichovi z Žerotina a Erbův geho, budoucí Vrchnosti (2 a půl řádku nečitelné) gakým koliv 
spůsobem na sebe přiváděti veskrz takové skupovati . . . i pro facto et jure . . . za 
5.  Myslivost v lesích . .. to gest v Žebračce, Tměni a Bo-brovsku G. M. Panu Karlovi 
Jindřichovi Panu z Žerotina, Potomkům geho plným právem tak . . . z Měšťanův a gegich lidi 
v nich ... provozovati nigak pro potřebu svou gak dříví aneb trávy, požaty choditi, a s vozem 
též geti do tých lesův každý z nich vždycky moc měl, pokudž by ale důležitá . . . Potřeba 
Města Přerova ukazovala nebo zvěři.. . váržila se . . . Vrchnost Přerovská prohlásiti nyní i na . 
. .  Časy gím  dle možnosti své z těch Přerovských lesův zvěřinu pomáhati. 
6.  Jezero Stáru Bečvu pod Michalova ostává v Roku 1510 ucziněné. . . Vegpovědi tak gak v 
mezích vody gest... Byl G. M. Panu Karlovi Jindřichovi Panu z Žerotina v diedič-ných ... 
pozůstává, dřivý .. . pak potřebě lidi Přerovských tak daleko gak by voda netopila, svobodna 
na vždycky býti má . .. pak za 
8.  Bochořská Louka, která již . .. v Lukách Měšťanů Přerovských se nachází, aby na budoucí 
Časy gešti v Lukách zůstávala. Trávník pak z kterého Kuchyňská zahrada . . . užívaný gsou 
nápodobným způsobem gak na hoře v článku za čtvrté obmezeno gest G. M. pozůstává za 
9.  Pokuty všeligaké vegstupky a Provinění proti duchovním a Světským darům k trestání 
Městskému Auřadu se za-nechávagí, však pokudž by někomu gakékž skrácení neb Křivdy 
učiněna byla, k Vrchnosti se hlásili a utíkati chtěl, tomu se nezbraňuje, pak-li by kdo proti 
Vrchnosti prohřešil, v Ru-kách Vrchnosti trestány tohož pozůstává, za 
10.  Vicz s Pastvy lidi Předmostských v Rybníkách Přerovských v roku 152,5 umluvena dle 
24. dne měsyce Dubna 1680 Léta načiněného nagmy a Pronagem o Rybníky Přerovsky v 
článku za Sedmé gešlě zůstává, za 
11.  za obnovení rady prohlásila se Milostivá Vrchnost Přerovská, že bud ti na teg 30 zlatých 
neb Rínských, které Předkové geho dávali, aneb Tractacy vedle Hodnosti své pozůstávati 
chce, při čemž se také pozastavuje, za 
12.  Z dohlidmi Kvítkem Konšely a lidi Přerovsky naši G. M. P. Karel Jindřich P. ze Žerotina 
s pouhcy Milosti své propustiti, za 
13.  Handl soli v okrsku Města Přerova snažil gest G. M. P. Karel Jindřich P. z Žerotina 5 ... 
Města Přerova tým Spůso-bem, aby ve své Insperty pod pokutu na přestupníky dle G. M. 
Cysaře vyměřeny od 10. dne měsyce Dubna 1687 Léta začínajíc však aby sůl dražeji od 28 
Kr. prodávána nebyla, to však ale milostivé zanecháni nemá se nad G. M. Pana diediny 
zostahovati, za následujícího dne měsyce Ledna 1687 Léta za spravování Kontribucy takto vo 
svém narovnána gest: 
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1. že rozděleni neb Separacy Kontrybucy mezi městem Přerovem, diedinami, a židami 
Přerovskými, kteříž Měšťané die-diny a Židé Přerovští geden každý obzvláště ze svých Lanov 
dle Vegsuty Generální Visitacy Komissy Kontubirovati povinen gest při vůli G. M. Pánům, 
Stavům v Markrabství Moravského Insperty, pak aby rozvržení mezi Měšťany Přerovskými 
spravedlivě se stalo G. M. P. si zanechává. Pokudž se ale Exekucy (Spúsobené Škody a 
Autraty) pro nezapravení Kontrybucy na Panství Přerovské přišlo, pro tuž vědem Exekucy 
Spúsobené Škody a Autraty restyrugící strany zapraveny býti mají, naprotiv pak krom tohoto 
narovnání Měšťané Přerovští od svého domělého Degrem proti komu koliv — Struny 
Šťastných za sedělosti někdy vzniknou, oni sami takové cesty platiti povini budou, za . . . 
15. Židé, genž gedenácte gruntův v Městě Přerově drží, nemají více gruntův, Roli, Zahrad, 
Chmelisk kupovati, neb za sebe vztahovati a to pod propadnutím závdavků neb Pakti-vovani 
Sumy za ukoupený grund   do   dochodův Městských Přerovských, dáley uvolili se Žide,  
začnou též  od svatého Václava 1686 Léta do dnešního dne učiněny vegsady obcy Přerovskeg 
gek gruntovní obecni Platy, tak taky z Krchova Židovského 20 Grošů Bílých Platu stálého 
Každoročně pocži-nag tak zanechává. A cokoliv v tom dobrovolném Narovnání od 
Kejprvněgšího až do Poslcdněgšího Punkta z obojí strany urovnáno a zavřeno gest, to u 
přítomnosti na hoře gme-novaných zřízeních G. M. Pánův Komisařův G. M. Pan Karel 
Jindřich Pán z Žerotína za sebe, Erby své a potomky své, gak taky za budoucí Vrchnost 
Přerovskou zrázeti gest se opovážil.  Purkmistr,   pak  Rada  a   Celá  Obec   Města  Přerova 
ruku dáním ctně, věrně a beze vší   lsti ve všech článcích zdržeti a vyplniti G. M. Panu 
Vrchnosti své milostiveg Gsou .Pro lepší všeho toho gistotu a pevněgší zdržení tři 
gednostejné Exempláře na papír uvedeno a gak od Jich Milosti na dopatřených panu 
Komisařův, tak také do G. ch. Pana Karla Jindřicha Pána z Žerotína též Pudmistrův, Rady na 
místo celey Obce Města Přerova respektive přivázanýma pečetma a Větším městským 
Sckrylcm, však G. ch. Panu Comissarum beze šl;od\ nzitviriio, <t /lín/nř často gmenova-ných 
Comissarův pro Slavný Královský 'l rihiinál v Markrabství Moravském v gcilnom, fioloni (•. 
M. 1'uiut Karlu Jindřichu Pánu z Žerotína, co druhým poslctliiť- j'<ii; Purgmistru Řadič v na 
místě celey Obce Města Přerova v třetím Exempláři pro budoucí paměť odevzdáno. 
Jenž se stalo v Městě Přerově dne a Léta na hoře psaného. 
Město Přerov bylo stíháno také pohromou za pohromou. Roku 1642 bylo dobyto (až na hrad) 
od Švédů, vypleněno a vypáleno. Sotva povstalo z trosek, lehlo r. 1664 opět popelem. Roku 
1717 město postiženo morem, při němž ztratilo polovici obyvatelstva. V dalších letech a to r. 
1762, 1764, 1774, 1781, 1800, l SJN a /.vlášlč r. 1830 a 1868 řádil tu opětně požár a 
obyvatelstvo jen poznenáhlu se zotavovalo z neštěstí. Přerov patřil k hlavním sídlům Jednoty 
bratrské, konaly se tu také velice ěaslo bratrské synody. Působil tu roku 1614—1616, Hi2:?—
1<>'_>7 Jan Amos Komenský, urciučitel národů, a narodil si- /<h- r. 1523 biskup Jednoty 
bratrské, Jan Blahoslav. Panslví přerovské koupil koncem 18. století hrabě Ant. z Magnisu ,i 
jeho rod je držel až do světové války, kdy je rozprodal. Zámek přerovský i s Brabanskem 
koupilo roku 1918 město Přerov. 
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Přerov, působiště Komenského. 
Přerov jest městem Komenského, místem jeho prvních studií, potom městem jeho působení a 
konečně asylem památek po něm a na něho. 
Biskup Jan Lánský aneb Lanecius poskytl v r. 1608 pomoc IGletému sirotku Komenskému, 
aby po odchodu ze Strážnice doplnil své školské vzdělání na vyšších školách přerovských 

 (latinských), které tu byly vybudovány péčí 
Karla st. ze 2e-rotína. V r. 1611 odešel 19letý na 
vysoké školy do Herbornu a Heidelberku. Tehdy 
podnikl i studijní cestu do Amsterodamu. Jako 
jinoch 221etý vrátil se r. 1614 pěšky přes Prahu 
na Moravu do Přerova, kde zavedl ve škole 
bratrské (1614 až 1616) nové metody vyučovací. 
V Přerově také vznikly jeho literární prvotiny 
české, z nichž se dochovaly jen »Listy do nebe«. 
Zajímal se i o dějiny Moravy a kreslil tu novou, 
neobyčejně bohatou mapu Moravy (unikát z r. 
1627 v museu). V Přerově se také Komenský 
oženil. Jako doklad o tom jest v museu smlouva 
Komenského a Magdaleny Vizovské z roku 
1618; to byl už duchovním a školním správcem 
ve Fulneku. Od r. 1622 se ukrýval na různých 
místech Moravy před pronásledovateli. Trvalejší 
útulek nalezl na Žerotínově panství u Brandýsa n. 
Orlicí, kde dokreslil mapu Moravy a napsal  

   Jan Amos Komenský                         Labyrint světa, Manuálník (Bibličku). Na Krkonošsku 
vyskytl se v r. 1627, kde započal Didaktiku českou. R. 1628 odebral se s jinými ještě do 
Lesná v Polsku. Tam napsal své proslulé Informatorium školy mateřské, dokončil Didaktiku a 
světoznámou Bránu jazyků, jichž má museum 24 různých vydání v 9 jazycích. 
V r. 1641 byl pozván do Anglie, odkudž pro nepokoje v Irsku odešel r. 1642 do Švédska, aby 
tam reformoval latinské školství. R. 1650 napsal Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kde 
věří v pomoc Boží a obnovení samostatnosti národa českého. Na pozvání vévody Rákoczyho 
přišel reformovati školství do Uher (1650—1654). Tam.napsal mezi jiným Orbis Pictus (Svět 
v obrazích), první ilustrovanou školní učebnici, Schola ludus (Škola hrou), v níž předpověděl 
kulturně technický pokrok naší doby . . . »přijde čas a budou zřízeny lodi, plující nejen po 
vodě, ale i v ní. Budou sestrojena letadla a lidé budou létati z Evropy do Asie, do Afriky, ba i 
k měsíci. Budou sestaveny přístroje, jimiž bude lze mluviti vzájemně na sta mil vzduchem a 
přístroje, jimiž lze viděti vše jako živé« atd. 
V Uhrách vznikl také jeho světoznámý Orbis pictus (Svět v obr azích), první to obrázková 
učebnice s občanskou naukou, atlantem školským s pohyblivým obrazem. 
V r. 1654 byl Komenský povolán do Lesná, ale již za dvě léta musel si hledati opět nový 
domov a nalezl jej v Amsterodamu, kde také zemřel r. 1670. 
Sbírky Komenského musea v Přerově mají přes 10.000 čísel, z nichž komenian je přes 800. 
Některé spisy byly přeloženy do mnoha jazyků a jméno Komenského jako  arci-učitele národů 
se stalo světovým. 
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Jan  Blahoslav, biskup Jednoty bratrské. 

 
 

Přerov, jeho pamětihodnosti a okolí. 
Přerov — třiadvacetitisícové město na řece Bečvě — svou přirozenou a šťastnou polohou, i 
komunikační, jest srdcem Moravy, středem Československé republiky. 
Přerov jest město bohatých a slavných tradic bratrských, město Blahoslavovo, »otce a 
vozataje lidu Páně«, sídlo Žero-tínů, z nichž Karel st. rozšafný šlechtic, byl i hejtmanem 
Moravy.  
Přerov jest studijním, učitelským a duchovním působištěm Jana Amose Komenského, 
zakladatele moderního školství, světového bratrství a předchůdce Společnosti národů. 

Richard Kleiber, ředitel škol a starosta města  Přerova. 
Přerov byl za Rakousko-Uherska městem českým, pokroko-
vým — za války městem revolučním. 
Žerotínův zámek, nyní městské museum se svými archeolo-
gickými vykopávkami z blízkého Předmostí u Přerova, oddě-
lením Komenského, přírodovědeckým oddělením a j., chová 
četné unikáty, jimiž se nemohou pochlubiti ani největší mu-
sea evropská. 
Starostou města jest t. č. Richard Kleiber, ředitel měšťan-
ských škol, ředitelem městských úřadů je JUDr. Lad. Prchal, 
vrchní právní rada. 
Hrad Přerov patřil k nejstarším osadám Moravy a byl již vil. 
století střediskem kraje. V nejstarších dobách byl hrad 
obehnán trojnásobnou zdí, měl dvě hlavní brány a jednu vý 
padni, směrující k řece Bečvě. Postaven na vyvýšeném místě, 
takže vždy vévodil kraji a byl sídlem knížecích správců 

(purkrabí) a později šlechtických majitelů. Hrad prodělával 
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J U D r. Ladislav Prchal, 
vrchní právní rada, ředitel měst. úřadů v Přerově, význačný 
samosprávný pracovník. 
 
časté restaurace. Podhradí (nynější Masarykovo náměstí) zváno 
Dolní město, bylo osídlováno měšťany a řemeslníky. Horní 
město (nynější Horní náměstí) vzniká při hradu teprve péčí 
Viléma z Pernštýna, který dal osadníkům různá privilegia. Za 
něho byl hrad přestavěn ve stylu zámku. Stavba byla 
jednopatrová, čtvercového půdorysu. Okna na věži i na budově 
jsou sdružena. Do zámku se vstupovalo po padacím mostě, 

širokými dveřmi, vroubenými jednoduchým portálem. Z původní stavby gotické zůstaly 
skrovné památky a to v průčelí zámku v pilířích a v byv. přízemní kapli gotická klenba. Za 
Jana z Pernštýna spojeno Horní a Dolní město v jedinou obec, 
 

 
Pohled na Zerotínův zámek z okna. 

 
V r. 1609 za Karla st. ze Žerotína umístilo město na zámecké věži hodiny s cymbálem. V r. 
1610 až 1612 zámek zvětšen o přístavbu druhého patra přerovským stavitelem Gregorem, věž 
zakončena homolovitým vrcholem. Za panství Arnošta Petráše r. 1772 upravena zámecká věž 
jako rozhledna a tak trvá dosud. Roku 1819 měšťané vnější hradební zdi strhli, zasypali 
příkop, zvýšili a vyrovnali půdu a zřídili si zahrádky. Obec v r. 1830 po požáru obě hradební 
věže (dolní 
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Zámek Žerotínů na Horním náměstí v Přerově. 
U měšťanského pivovaru a horní a kaple sv. Jiří) 
odstranila. r. 1S30 zrušeny byly také úřady 
vrchnostenské, zřízeny úřady císařské a na zámku 
umístěn soud. V r. 1918 nabylo zámku koupí od 
hr. Magnisů město Přerov, které za dozoru 
Památkového úřadu a s podporou státu zámek v r. 
1930 obnovilo a věnovalo městskému museu. 
Museum jest rozděleno na: 1. museum všeobecné, 
2. museum Komenského, 3. archeologické 

museum Telíčkovo, 4. přírodovědecké oddělení a botanickou zahradu, Hudečkovy sbírky 
motýlů a brouků, orni-thologii, 5. legionářské museum, 6. výstavní místnosti. 
Naleziště v Předmostí u Přerova patří mezi největší naleziště člověka starší doby kamenné ve 
střední Evropě.  

 

 
 

Průčelí Zerotínova zámku se sochou sv. Rocha před zámkem. 
 
 
Hradisko v Předmostí svým vyvýšeným a chráněným vápencovým útesem nad okolní tundrou 
bylo přirozeným sídlištěm lovce mamutů. Leželo na karavanní obchodní cestě, směřující z 
Alp přes Moravu do Polska. Nespočetné množství nálezů jak kostí diluviálních zvířat (na 
40.000 kusů), tak výrobků ze slonové kosti (sošky žen), amulety, šperky, zbraně, nástroje z 
pazourku, tak objevené kostry tehdejších lidí dávají nám svědectví o životě tehdejší doby. O 
praehistorickém nalezišti v Předmostí u Přerova psali a jej hodnotí jako unikátní nejpřednější 
evropští archeologové, jako prof. Absolon z Brna a j. 
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Přerovské sady  lesy pomníky. 
Není snad návštěvníka, který přijede do Přerova aby nevyhledal k vděčné a nezapomenutelné 
prohlídce- přerovský sad Michalov, vybudovaný za městskou plovárnou na pravém břehu 
řekyBečvy . jest to skutečně jedinečná okrasa a chlouba města. Sad Michalov byl vytvořen 
r.1904 z bývalého městského lesa , na ostrově Michalově podle projektu bývalého ředitele 
pražských sadů Frant. Thomajera. 

 
Partie z městského parku Michalova. 

 
Po válce doznal sad největšího rozkvětu, stálého ošetřování a budování. Město postavilo 
obytnou a hospodářskou budovu, krásnou restauraci a skleník. Typickým znakem sadu jest 
hlavní promenáda, ohraničená alejí střihaných lip záhony okrasných keřů a palmami. 
Žebračka-Křivá, listnatý les, sousedící k sadu Michalovu. Les tento má charakter 
bezkydských Irsú. kvetena i stromovi tu rostou libovolně, nerušeny, jako v  reservaci   V  
Zebrařce jest chováno mnoho druhů bažantů, hlavně královských, dál srnčí atd. 
Blahoslavův pomník, dílo akad. sochaře Ant Bílka, jest postaven na Horním náměstí proti 
Žerotínovu zámku Pomník Jana Amose Komenského, od prof. Seidana stojí před obchodní 
pasáží přerovskou v Palackého ulici  vybudován byl péčí moravských učitelů. 

 
Blahoslavův pomník. 
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Husův pomník (kámen) jest v čele hlavního promenádního ochozu parkového v městském 
sadě Michalově. 
Kratochvílova pamětní deska umístěna jest na sokolovně v Mostní ulici (Slávek Kratochvíl, 
oběť rakousko-uher. justice, popraven r. 1914 v Mor. Ostravě). 
Gayerova pamětní deska zasazena jest na jeho rodném domě v Mostní ulici (legionářský 
hrdina). 
Kabelíkova pamětní deska, profesora, přerovského rodáka a literárního historika, umístěna 
jest na domě čís. 16 na Horním náměstí. 
Pamětní deska Jakuba Škody, nezapomenutelného ředitele přerovského gymnasia, jest v 
přízemí stát. reál. gymnasia. 
 
Pamětní desky Jana Amose Komenského a Jana Blahoslava jsou zasazeny na městské radnici. 
Tamtéž jest také zasazen znak města Přerova. 
 

 
Pomník Mistra Jana Husa v městském sadě Michalově 

 
Přerovské školství. 

Čs. státní reálné gymnasium — založeno i. 1S70. postátněno r. 1871. V něm se vzdělávalo 
mnoho významných osobností, jako dr. Vávro Šrohár.a j. 
Čs. obchodní akademie.Roku 1900 zřízena byla Obchodním grémiem v Přerově dvoutřídní 
obchodní škola pro hochy, nejstarší toho typu na Moravě', k níž následujícího .školního roku 
přičleněna dvojroční dívčí obchodní škola. Počátkem škol. roku 1934-35 přeměněn ústav na 
čs. obchodní akademii, k níž obě obchodní školy jsou organicky připojeny. K ústavu je 
přičleněna kupecká škola pokračovací, založená r. 1886. 
Čs Zemská vyšší hospodářská škola založena r. 1874 jako tříletá zemská střední hospodářská 
škola. Roku 1921 přeměněna na čtyřletou zemskou vyšší hospodářskou školu. Při škole je 
školní statek 56 ha vlastních polností, pokusná ovocnářská, zelinářská a květinářská zahrada. 
Čs. státní průmyslová škola, založena r. ISS9. V r. 1914 zřízena mistrovská škola strojnická, v 
r. !f)'2() mistr, škola stavební, v r, 1924 mistrovská škola pro jemnou mechaniku a optiku. 
Veřejná odborná škola pro ženská povolání založena roku 1919; rozdělena jest na dvouletou 
školu rodinnou a živnostenskou pracovnu šití šatů. Při škole jsou pořádaný odborné a lidové 
kursy. 
Zemská odborná hospodářská škola, založena r, 1915, jest dvouroční, ve školní zahradě jest 
alpinum. 
Městská hudební škola  »Přerub« má  oddělení   housloví. klavírní, zpěvu sólového a 
sborového, kursy rytmiky a gym nastiky. 
Národní školy chlapecké: Blahoslavova obecná skula, Komenského obecná škola, Palackého 
obecná škola, Žerotínovo obecná škola, Havlíčkova měšťanská škola chlapecká, Slaměníkova 
měšťanská škola chlapecká, 3. měšť. škola chlapíka a pomocná škola. 
Národní školy dívčí: Blahoslavova dívčí škola obecná. Boženy  Němcové   dívčí  obecná, 
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škola,   Karoliny  Světlé   dívčí měšťanská škola, Charlotty Masarykové dívčí měšťanská ško-
la a Komenského dívčí obecná škola. 
Mateřské školy: Mateřská městská škola v Palackého ulici, Mateřská městská škola Za 
mlýnem, Soukromá mateřská škola klášterní na Šířavě a Soukromá mateřská škola klášterní 
na Velké Dlážce. 
Odborné školy pokračovací: Živnostenská škola pokračovací, odborná škola pokračovací 
kovorobná, pro učně živnosti stolařské, pro učně živnosti obuvnické, pro učně živnosti krej-
čovské, pro učně živnosti holičské, pro učně živností potravinářských, pro učně cukrářské a 
pekařské, pro učně číšnické a kuchařské a pro učednice živností oděvních a módních. 
Obchodní grémium. 
Čeští obchodníci v Přerově r. 1886 první na Moravě založili svoje odborové společenstvo. Od 
této doby dodnes pracují netoliko k rozkvětu svého stavu, ale zasahují svou složkou 
hospodářskou do veškerého kulturního a hospodářského života svého působiště. Obchodní 
grémium sdružuje v sobe asi 1000 členů. Předsedou obchodního grémia jest náš kol. Josef 
Beneš, vinárník a velkoobchodník v Přerově. 
Okresní jednota živnostenských společenstev. Založena v r. 1908, sdružovala tehdy na okrese 
16 společenstev. V r. 1919 zastoupeno bylo již 22 společenstev, nyní sdružuje 28 
společenstev. Okresní jednota jest poradní jed notkou živnostenských záležitostí v oblasti  
okresního úřadu v Přerově, obchodní komory v Olomouci, Zemské jednot)   a živnostenské 
rady v Brně a ministerstev v Praze.  
 

 
                           Částečný pohled na Přerov s pravé strany řeky  Bečvy. 
 
Předsedou jest od r. 1923 Josef Poláme, majitel lakýrnického závodu, předseda Zemské 
jednoty živnostenských společenstev, Okr. jednot a odborových svazů na Moravě, městský 
radní, člen správní rady Středomoravských elektráren, člen správní rady Ústřední sociální 
pojišťovny atd. 
V Přerově mají sídla společenstva: smíšených řemesel, řezníků a uzenářů, pekařů, obuvníků, 
živností ozdobných, krejčích, kovářů, kolářů, holičů, malířů a natěračů, pokrývačů, stolařů, 
zámečníků, strojníků a příbuzných řemesel, mlynářů, cukrářů a pernikářů a naše Společenstvo 
hostinských. 
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Přerovský průmysl 
před válkou a sedm let po válce měl svoji dobrou konjunkturní dobu. Byl to zejména průmysl 
hospodářských strojů toáren Kokora aspoň. a Krátký a spol., kteréžto jako nejstarší továrny 
hospodářských strojů dodávaly své výrobky do všech evropských st.'iln l .iké velká továrna na 
vozy, karety a vojenské mimu ni vn/\ litiny J. Weigl byla největší továrnou svého <liuli;i n,i 
Kontinentě a dodávala své výrobky snad všemarmadám Evropy. Tyto všechny tři největší 
továrny jsou dnes následkem všeobecné hospodářské krise úplně zastaveny.  
 
Další význačnější průmyslové podniky v Přerově jsou: 
Středomoravskí elektrárny, Akciový pivovar se sladovnou, 
Pivovar se sladovnou Lad. Šilhavého, dř. Měšťanský pivovar, Karel Zejda, továrna na kufry, 
kožené zboží a vulkanfibr, Ant. Kratochvíl, továrna na lepenku a dehtové výrobky, 
T. Hrubá, továrna na čokoládu, cukrovinky a ovocné kon-servy, 
Bratří Jaškové, podnikatelství dlažeb a kamenolomy, Bedřich Jedlička a spol., první mor. 
rafinerie smůly a tuků, A. Kouřil, továrna na cukrovinky a sodu, Hela, továrna na cukrovinky 
a čokoládu, Heinika dědici i spol., prádelna konopí, strojírna a slévárna, Val. Maděra synové, 
továrna na mýdlo, svíčky a sodu, Optikotechna, Ing. A. Beneš, nyní majetek Zbrojovky, Brno, 
Belka, akc. strojírna, Karel Blahut, železárna a slévárna, Osvald Brázda, závod pro stavbu 
mlýnů a strojírna, J. Calábek, továrna cementového zboží, Martinek a Calábek, továrna na 
stroje a turbiny, Ant. Leder, továrna železných a drátěných výrobků, Bratří Zezulové, továrna 
na sporáky, portály, želez, výrobky a zámečnictví, 
Eduard Kokora, továrna na mýdlo, 
Argo, spol. s r. o., továrna na umělou rohovinu, 
Jan Adámek, továrna pleteného zboží, 
Bratří Bartákové, továrna uměleckého nábytku, 
Karel Kánský, továrna na nábytek, 
Josef Šponar, továrna na školní nábytek, 
Frant. Talia, tovární výroba nábytku, 
Frant. Zapadlo, továrna na dřevěné zboží, 
H. J. Zapletal, nyní Sekot a spol., parní pila a továrna na parkety, 
Jan Vítěz, továrna čerpadel, vodovodů a ústřed. topení, 
Vilém Moš, továrna úspor, sporáků, 
Polášek a Urban, kamenoprůmysl, 
Frant. Dvořáček, tovární výroba nábytku, 
Ant. Kalman, továrna na nábytek, 
J. Grúnwald, továrna na likéry, 
Štěpán Klein, sodovkárna a továrna na ovocné šťávy. Ig. Mandl, továrna na likéry, Jaroslav 
Strojil, knihtiskárna, Frant. Bartoš, knihtiskárna, Obzor, tisk. a vydavatelské družstvo, 
Společenská knihtiskárna, spol. s r. o., 
Novina, tiskařské a vydavatelské podniky v Praze, pob. závod v Přerově, Karel Chválek, 
knihtiskárna, Fr. Radoušek, knihtiskárna. 
Přerovské časopisy. 
Obzor, deník, 
Hlasatel, týdeník sírany nár. sociální, 
Právo, týdeník strany lidové, 
Selské  listy,  časopis  strany  republikánské,  vychází  dvakrát týdně, 
Rádce český rolník, měsíčník, Sokolský zpravodaj, měsíčník, Československý ornitholog, 
vychází čtvrtletně. 
Význační pracovnici v Přerově. 
Časy se mění a lidé s nimi, praví staré latinské přísloví. Každé století se vyznačuje určitými 
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vynikajícími osobnostmi, jejichž charakter ať už převahou sociální, vlastenecký, umělecký 
atd. nese výraznou pečeť své doby a svého kraje. Mělo a má je i město Přerov, památné v 
dějinách střední Moravv a celého národa. 
Chloubou Jednoty českobratrské byl její biskup, spisovatel, přerovský rodák Jan Blahoslav 
(1523—1571), náboženský reformátor u literát, dále Karel st. ze Žerotína, majitel přerovského 
panství (1564—1636), autor pověstné Apologie, a konečně její největší biskup, učitel národů 
Jan Amos Komenský (1592—1670). 
O národní a kulturní rozvoj města se zasloužili v pozdější době zvláště věhlasný pedagog a 
ředitel gymnasia Jakub Škoda, jeho druhý nástupce, životopisec B. Němcové, Vincenc Vávra, 
dále dr. Frant. Skácelík, dr. Riedl, Frant. Levý, lékárník Nečas, inž. Nitsche, dr, Bořecký, 
historik profesor R. Kreutz a spisovatel řed. Bayer. V oboru hudebním působil ředitel kůru 
skladatel Bedřich Kozánek, Čapek-Drahlov-ský a prof. Ferd. Vaněk, dirigent Přerubu. 
Proslavil se spisovatel Frant. Slaměník, redaktor »Komenského« a zakladatel musea 
Komenského ředitel Krumpholc, a z politiků P. Ignác Wurm a posl. Marek. 
Nutno vzpomenouti též bývalého starostu města Přerova Frant. Troppera, za jehož působení 
byla, hlavně zásluhou dr. Riedla, postavena městská elektrárna a zřízen vodovod. V té době 
postaven byl též betonový most z Mostní ulice na Velkou Dlážku a mimo to započato bylo s 
prováděním regulace řeky Bečvy. 
V Přerově působili: básník Bartoš Vlček, literární historik prof. Kabelík, univ. prof. Chudoba, 
dr. Staněk a Stan. Ko-vanda, spisovatelé; prof. Josef Neoral a ředitel B. Macalík, znalci věd 
hospodářských. Ze spisovatelek autorka realistických románů Amalie Vrbová (Jiří Sumín). Z 
mladší generace vynikl v samosprávě dr. Prchal, v literární historii prof. Dorazil, v básnictví 
P. A. Čáp, v žurnalistice prof. Macho-vec, v knihovnictví dr. Galábek a dr. Kvasnička. Do 
přerovských časopisů přispívali hojně spisovatelé J. F. Karas, mjr. Fl. Zapletal, řed. Donát, 
řed. Kočí, J. Ulman, Pilcová, Strojil, řed. Vanýsek, Kojecký, Vdolek a jiní. Ve výtvarnictví 
pracují malíři A. Mervart, prof. A. Kubát. M. Mrkvičková-Hlobilová a sochař Fr. Mádle. 
  
Nadační listina, 
Na věčnou památku jubilejní slavnosti čtyřicetiletého panování Jeho cis. král. Apoštolského 
Veličenstva našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa L, císaře Rakouského, 
markraběte Moravského ald. věnovali velkoměšCani města Přerova, totiž majitelé 
velkoměstanských domů čís. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, JI, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 2tí, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 54, 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 73, 74, 79, 81, 
82, 83, 84, 113, 114, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225 a 226 dle usnesení hromadného sezení ze dne 13. íniortt /<S'<S'<S kapitál 
400 zl., pravím čtyři sta zlatých, který v občan spoři/clnf města Přerova uložen jest, ku zřízení 
nadaci' ku podporování zchudlých bývalých majitelů zde uvedc/iviii velkoměšCanských 
domů a jejích sirotků, a ustanovili jak následuje: 
1.  Nadace tálo má míti jméno »Jubilcjní nadace velko-mésfanů Přerovských ku podpoře 
zchudlých bývalých majitelů zde uvedených   velkoměst anských   domů   číslo   2, 3, 4, 5, 6, 
7, cS, <),  II,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, "25, 2.6, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 54, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 81, 82, 83, 84, 113, 114, 148, 150, 151,  
152,  153, 154, 155, 156, 216, 217, 2.18, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 a 226 v Přerově a 
jejich sirotků«. 
2.   Úít-lťin nadace této jest poskytovati podporu zachovalým, mravně bezúhonným, bez 
vlastního zavinění zchudlým bývalým   majitelům  shora  uvedených   69  velkoměst anských 
domů a jxil; jejich sirotkům až do stáří 14 roků. 
3.  Základem léto nadace jest kapitál v obnosu 400 zl., pravím čtyři šla zlatých, který v obecní 
spořitelně města Přerova uložen jesl. 
4.  Správa nadace této vede se bezplatně a přísluší třem majitelům některých zde uvedených 
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velkoměstanských domů, které k účelu tomu valná hromada velkoměšťanů vždy na 5 let 
absolutní většinou hlasů přítomných zvolí. Pro případ odstoupení některého člena správy, volí 
valná hromada též absolutní většinou hlasů přítomných 3 náhradníky. 
5.  Správě této přísluší: 
a)  Hadači tuto ve všech případech před úřady, soudy, jakož i všech jiných záležitostech 
zastupovati, 
b)  usnesení valné hromady prováděti, 
c)  každoročně nejdéle do 15. února účty za předešlý rok valné hromadě ku schválení 
předložiti, 
d)  o bezpečné pupilami uložení a rozmnožení tohoto nadačního jmění se starati, 
e)  návrh na udělení podpory dle § 2. této listiny valné hromadě podati. 
6.  Podporu uděliti má právo jen valná hromada majitelů shora uvedených 69 velkoměst 
anských domů, která k tomu účelu každoročně svolána býti a která o tom nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných rozhodnouti má. 
7.  Podpora udělí se jen na jeden rok a upotřebí se k tomu cíli dvě třetiny úroků z nadačního 
jmění — třetí třetina těchto úroků má se vždy ku kapitálu přirážeti a tím nadační jmění 
zvětšovati. Kdyby se některý rok o podporu z nadace této nárok mající osoby nehlásily, neb 
od valné hromady žádný ze žadatelů podpory hodným uznán nebyl, přirazí se  celý úrok ku 
kapitálu. 
8.  Žádosti o udělení podpory z nadace této budtež každoročně nejdéle do konce měsíce 
prosince u správy nadace buď 'ústné neb písemně s průkazem, že žadatel neb jeho otec ma-
jitelem jednoho z těchto v odstavci 1. uvedených 69 velko-měšíanských domů byl, podány. 
9.  Nadace tato vstoupí v platnost dnešním dnem. 
10.  V pádu, kdyby během času velkoměštané Přerovští nadači tuto z jakékoliv příčiny sami 
spravovati nemohli, má tato do správy obecní rady města Přerova, - - která ji pod těmitéž 
výminkami spravovati má, — odevzdána býti. V Přerově, dne 2. prosince 1888. 
Za. měšťanstvo: 
Josef Kobliha, t. č. předseda. 
Za správu nadace: 
Pavel Hon. 
Jindřich Matzenauer. 
Hynek Psota. 
Vrch. rada polit, správy Frant. Chmelí k, okresní hej línán v Přerově. 
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Politický okres přerovský 
skládá se ze 2 soudních, současně berních okresů a to přerovského a kojetínského. Celková 
rozloha měří 450 km2, čítá přes 84.000 obyvatel (dle posledního sčítání v r. 1930). 
V čele politického okresu přerovského stojí okresní hejtman Frant. Chmelík, vrchní rada polit, 
správy, který jako přednosta okresního úřadu řídí a obstarává vnitřní (politickou) správu 
okresu, jednak zastupuje okres jako právnickou osobu. 
Vrchní rada Chmelík jest přednostou tohoto okresu od roku 1928 po bývalém okresním 
hejtmanovi dr. Bočanovi. Jakožto referenta živnostenského úřadu první stolice má naše 
Společenstvo v jeho osobě úředníka nadmíru spravedlivého a zájmy hostinského stavu vždy 
hájícího. 
Soudní a berní okres přerovský 
sousedí se soudními okresy olomouckým, lipenským, bystřic-kým. kojetínským, 
kroměřížským a holešovským. Do obvodu soudního a berního okresu přerovského přináleží 
43 obcí a to: Beňov, Bochoř, Buk, Císařov, Citov, Čechy, Čekyně, Dluho-nice, Dobrčice, 
Domaželice, Grymov, Henčlov, Kanovsko, Kozlovice, Lhota Zábeštní, Lhotka, Lověšice, 
Lýsky, Luková, Horní Moštěnice, Pavlovice, Penčice, Penčičky, Podolí, Popo-vice. Prusinky, 
Předmostí, Přestavlky, Prusy, Radslavice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Sušice, Troubky, 
Tučín, Ojezdec, Stará Ves, Vinary, Věžky, Vlkoš, Želátovice a Žeravice. Tyto všechny obce 
patří také do obvodu našeho Společenstva. 
Státní úřady v městě Přerově. 
Přerov jest sídlem okresního úřadu, okresního soudu, berní správy, berního úřadu, důchod, 
kontroly, katastr, měřické-ho úřadu, cejchovního úřadu, okresního četnického velitelství, 
místní četnické stanice, dále jest v místě pošt. úřad l, nádraží a poštovní úřad 2 ve městě, 
telegrafní, stavební a telefonní úřad, železniční dopravní úřad. výtopna, odbor pro u-držování 
trati, zásobárna ČSD, celní úřad, posádkové velitelství t. č. dělostřeleckého oddílu 82 a 
notářství.  
Ze sociálních úřadů jest zde okresní nemocenská pojišťovna, zemědělská nemocenská 
pojišťovna, kněžská nemocenská pokladna pro celé území ČSR a okresní sprostředkovateliM 
práce. 
Velkoměšťanské (právovárečné) domy a pivovary přerovské. 
Již v dávných dobách středověku byly některé domy vybaveny zvláštními výsadními právy — 
t. zv. právy reálnými — k vaření a čepování piva, vína a kořalek 

 
Starý, původní pivovar, dř. Měšťanský v Přerově, který stával na »Marku« a v ulici 
Mostní, r. 1885 přešel koupí do majetku rodiny sládka   Šilhavého.  Zbořen  byl r.  1892. 
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Tato práva byla vždy novou vrchností znovu potvrzována, případně i rozšiřována listinami, z 
nichž některé uvádíme lež v této publikaci (viz historie města Přerova). 
Asi v r. 1480 postaven byl na nynějším »Marku« (na místě, kde jest dnes dům p. Vojtěcha 
Tšpoha) panský pivovar. — V r. 1866 byl tento pivovar panem Jindřichem /e /erotína, 
tehdejším pánem přerovským, předán do správy starousedlým měšťanům přerovským za roční 
poplatek 24 zlatých rýnských moravských, zároveň bylo jim dáno právo k šenku vína, kořalky 
a pálenky v okrsku města Přerova za roční po plátek 100 zlatých rýnských mor. Tímto vznikly 
tak zvané domy hruboměšťanské (velkoměšťanské-právovárečné). 
 

 
 J. Šilhavý - otec nynějšího  majitele pivovaru dř. 
Měšťanský pivovar p. Ladislava Šilhavého . Zemřel 
1895 
Pivovar na »Marku« nesl název »Měšťanský pivovar«. 
— K tomuto pivovaru patřívala též sladovna, která 
stávala v místech dnešní moderní, nové budovy 
restaurace a vinárny »Praha« kol. Batty a sousedících 
domů, roh ulic Blahosla-vovy a Palackého. 
V r. 1875 najal »Měšťanský pivovar« od přerovských 
vel-koměšťanů sládek Josef Šilhavý, který měl od r. 
1872 najatý panský pivovar v Citově u Přerova a 
předtím působil jako deputátní sládek dlouhá léta v 
arcibiskupském pivovaře v Kroměříži. Prvním 
odběratelem piva od sládka Šilhavého byl tehdejší 
přerovský hostinský Josef Sobol, jenž byl také příčinou a 

původcem, že sládek Šilhavý »Měšťanský pivovar« v Přerově najal. 
 

 
Bývalá stará sladovna, patřící Měšťanskému pivovaru v Přerove. Zrušena byla r. 1904. 
 
Roku 1886 sládek Šilhavý od velkoměšťanů celý pivovar i se sladovnou koupil. Dle kupní 
smlouvy ze dne 23. ledna 1888, zapsané v pozemkové knize okr. soudu v Přerově, byl nový 
majitel povinen ode všech právovárečníků (velkoměšťanů), jichž bylo celkem 69, vykoupiti 
právo várečné a to za obnos 625 zl. r. č. za každé jednotlivé právo. 
Po koupi starého pivovaru na »Marku« byl postupně tento rušen a v r. 1892, když na druhém 
břehu řeky Bečvy zbudován pivovar nový, výroba ve starém pivovaře úplně zrušena. Nový 
pivovar byl stále zdokonalován. Nejdříve byly postaveny sklepy, do kterých bylo ukládáno 
pivo ve starém pivovaře ještě uvařené. V r. 1891 postavena obytná budova a rok nato várna. 
Celý závod byl původně na ruční pohon r. 1895 — tehdy 251etým — byl ruční pohon 
nahrazován pohonem strojním Po převzetí závodu nynějším majitelem p. Lad. Šilhavým 
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Nový r. 1902 zbudovaný pivovar pana Šihavého, který po zdušení starého Měšťanského 
pivovaru na Marku byl postaven na  pravém břehu řeky Bečvy  
 
Mimo sladování ve staré sladovně v Palackého ulici v Přerově bylo též sladováno od r. 1890 
až do roku 1907 ve sladovně na Veselíčku, od tamnějšího velkostatku pronajaté. Stará 
sladovna v Palackého ulici byla pro její zastaralé zařízení prodána r. 1904 na zbourám. 
Vzdálenost sladovny na Veselíčku rozhodla o pronájmu sladovny v Koko-rách, která byla 
nově upravena a v níž se dne 1. května 1907 započalo se sladováním. Roku 1918 odkoupil p. 
Šilhavý celou sladovnu i s příslušnými pozemky od rokytnického panství do svého majetku. 
Výstav piva v tomto pivovaře dosáhl až 25.000 hl, v dnešní době všeobecné hospodářské tísně 
jest výstav menší, jako u všech jiných pivovarů. 
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Velmi platnou, pomocnou sílu ve svém podniku  p. sládek Šilhavý ve svém synu Josefu, který 
jako absolvent vysoké pivovarské školy vede samostatně .závod svého otce po stránce 
technické, druhý syn, inženýr agr. Ladislav vede otcův velkostatek »Nový dvůr« u Přerova. 
Majitel »Měšťanského pivovaru« pan sládek Šilhavý jest váženou a všeobecně známou 
osobností na celé Moravě, jest na slovo vzatým odborníkem, dlouholetým předsedou Okresní 
záložny v Přerově a mnoha jiných korporací a spolků, člověk zlatého srdce a velký příznivec 
hostinského stavu. 
Po odchodu sládka Šimonka v r. 1926 přebírá technické vedení pivovaru nynější vrchní 
sládek a technický ředitel Fr. Stradiot, který působí v tomto podniku od r. 1910 a po úmrtí 
admin. ředitele Hlávky r. 1927 svěřeno jest administrativní vedení dosavadnímu vrch. 
účetnímu Ed. Vávrovi. Dalšími význačnými spolupracovníky při vedení správy akc. pivovaru 
jsou pp. Alois Kovařík a Zdeněk Schultz, kteří obstarávají hlavně agendu nákupu surovin, 
evidenci pivovarských skladů, hostinců atd. 
 

 
 Ladislav Šihavý  Průmyslník a majitel pivovaru, dř. 
Měšťanský   Pivovar v Přerově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frant. Stradiot, techn. ředitel a vrch. sládek akc. 
pivovaru v Přerově. 
Rok 1930 přináší akc. pivovaru dosud nedocílených vý-
sledků. Za odborného vedení vrch. sládka Stradiota 
dociluje akc. pivovar v tomto roce výstavu piva přes 
160.000 hl, největší to množství za celé trvání pivovaru. 
Tento vystavený stošedesátitisícový hektolitr připadá 
shodou okolností právě našemu členu Společenstva, kol. 
Arnoštu Ondruškovi, hostinskému v Dluhunicích u 
Přerova. 
Předseda akc. pivovaru JUDr. Leopold Mohapl zaujímá 
dnes vůdčí místo v moravském pivovarnictví. Jest 
současně předsedou Ochranného svazu českých 
moravských pivovarů, mimo to předsedou správní rady 
Městské spořitelny v Přerově atd. 
Naším nejvřelejším přáním jest, aby přátelské vztahy a 
obchodní styky mezi hostinskými a akc. pivovarem byly i 

nadále takové, jak byly dosud. Vždyť pivovary a hostinstvo — jako jejich odběratelé -- jest 
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jedna rodina. Vzájemná spolupráce, upřímnost a dohoda budiž naším oboustranným pří-
kazem!                                                                               i 
 

Zaniklé a zrušené hostince  v Přerove 
za dobu trvání Společenstva. 

 
Jdeme-li od Předmostí ku Přerovu, v prvním domku  na pravé straně, ve kterém jest dnes 
autodílna.Nesvadbova, l>\ val hostinec »U Hřebců«. Při hostinci bývala zahrada ;\ ku zelná, 
navštěvovaná hojně Přerovany. Ve stájích při hostii K i byl vojenský hřebčinec, odtud pochází 
též název hostinci-. Posledním hostinským při zrušení hostince býval kol. KoMi ha. Hostinec 
tento byl zrušen po převrate. 
Blíže k městu, v zatáčce rohu ulice Lázeňské a Vel. Dlážky, v rohovém domě, býval 
Ziegelheimův hostinec »U zlatého soudku«. Dům tento jest dodnes v původním stavu, 
hostinské místnosti byly proměněny v dílny a krám (Vodičkova výroba pilníků a trafika). 
Hostinec zrušen byl též po převrate. 
Naproti přes ulici býval hostinec »U Dočkalů« v místech, kde jest dnes postaven dům byv. 
zasilatele Hirsche. Hostinec tento byl zrušen, dlouho před válkou. 
Několik kroků od těchto dvou hostinců, v ulici Lázeňské, býval hostinec kol. Frant. Kleina, 
otce p. Štěpána Kleina, majitele sodovkárny v Přerově a předsedy Zemského společenstva 
výrobců šumivých vod a limonád na Moravě. Tento hostinec měl také název hostinec »V 
lázních«. Zrušen byl roku 1920. 
Za řekou Bečvou, za mostem, proti nynější staré sokolovně, býval v zbořených již domcích 
hostinec »U Kyjovských«, kterv byl zrušen r. 1930. 
Naproti přes ulici v místnostech, kde jest koloniální obchod firmy Kučera, bývala čajovna a 
výčep likérů, ji-jí/. majitelka byla všeobecně známa pod jménem »Babuša-. 
Přes ulici naproti této čajovně v domě, kde jc-st fci nictví Křičilovo, bývala druhá čajovna a 
výčep likérů »U Feuermannů«. 
V Mostní ulici, v obchodních místnostech nynějšího železářského obchodu firmy Přidal, 
bývala kavárna »U Koblihů«. Zrušena byla také dlouho před válkou. 
Naproti, y domě, kde jest módní závod Bratří Kyjov-ských, bý.rval hostinec »U'zeleného 
stromu«. Byl to hostinec celkem malý, avšak velmi dobrý a výnosný, poněvadž byl 
sstanovištěm tehdejších formanů, kteří ve velkém počtu do Přerova se sjížděli. Posledním 
hostinským před zrušením byl tam kol. Jos. Hroch, nyní majitel domu a restaurace »U Hrochů 
na Masarykově náměstí. 
V přímém sousedství v domě paní Halamové bývala vinárna Petříkova, později — po zrušení 
této vinárny — hostinec »V kufru«. Tento hostinec byl zrušen teprve r. 1933. 
Opětně v přímém sousedství, kde jest Společenská knihtiskárna, bývala kavárna Kozánkova. 
Majitel této kavárny byl člověk rázovitý, svou povahou jedinečný a všeobecně známý. 
Vedle policejní strážnice bývala čajovna a výčep likérů »U Hermannů*, která byla /rušena 
také dávno před válkou. O několik domů dále, na rohu ulice Bratrské a náměstí (dnes 
obchodní místnosti firmy Sobol) býval hostinec »U Blažků«, zrušený též v předválečné době. 
Na místě dnešního Městského domu stával starý zájezdní hostinec »U bílého 
koníčka«.'Zbourán byl r. 1896 a místo něho postaven byl Úvěrním spolkem na tehdejší dobu 
nejmodernější hotel Záloženský dům, který později přešel koupí do majetku města. Dnes 
ovšem svým zařízením a výpravou hotel tento nevyhovuje a není též výnosným. 
Vedle hotelu Městský dům na náměstí (nynější lékárna Miickova) býval hostinec »U 
Henčlů«. Při hostinci byl taneční sál a konaly se zde také vojenské odvody. Zrušen byl dávno 
před válkou, když dům koupil lékárník Matouš a zřídil tam lékárnu. 
V rožním domě dnešní ulice Wilsonovy .a náměsti, kde Stratilovo lahůdkářství, býval 
hostinec  »U zlatého jelena Hostinské místnosti byly však do ulice Wylsonovi  (Dříve  ulice 
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Ferdinandská).  Na   domě   jest   dosud  vzorně    majitelem dr. Jurkou udržován znak »zlatý 
ielen«. Dům býval  majetem dřívějšího starosty města Štěpky, později dr…, dnes dr. Jurky. 
Posledním hostinským zde byl kol.  Dvořák, 
Naproti přes ulici v domě hodinářství paní Jedličkové býval hostinec »U Vítězů«, také již 
dlouho zrušený. 
O několik kroků dále, v tehdejší ulici Ferdinandské býval hostinec »U modré hvězdy«. Po 
zrušení hostince byla v tomto domě opětně majitelem domu zřízena vinárna a lahůdkářství U 
Kunertů. V poslední době jest zde cukrářství a kavárna Sumova. 
Ve vedlejším domě byl hostinec »U Haasů«. Při hostinci byl také velký taneční sál a konaly 
se zde též vojenské odvody. Hostinským býval tam dlouholetý člen výboru a jednatel 
Společenstva kol. Daniel Haas. Dnes v tomto domě se nachází železářský velkoobchod firmy 
Vojt. Netopil. 
Hned vedle v obchodním domě firmy Petr Navrátil bývala vinárna Matzenaurova. 
V nejbližším sousedství v dome firmy Bernarda Pollaka syn býval hostinec »U Pollaků«. 
Na Žerotínově náměstí v nynějších místnostech obchodu koloniálního firmy Florek Vylíčil 
býval hostinec »U zlatého klíče« neboli »U Kutálků«. Hostinec tento byl zrušen po převrate a 
to pro nepatrné opravy, které okresní hejtman dr. Bočan nařídil. 
V místnostech cukrářského obchodu p. Frühaufa býval nálev likérů paní Weissové . Několik 
kroků odtud, kde   se   nachází   Rompartova   drogerie v domě ekonoma p. Kleina, býval 
hostinec »U Kleinů « který během času se stal jakýmsi rituelním židovským hostincem a 
provozování živnosti se udržovalo pouze v menší nádvorní místnosti. Zrušen hýl po úmrtí 
bývalého majitele p. Jakuba Kleina. 
O několik domu doleji, v místech, kde jsou obchodní místnosti firmy Hádal a Heviánek a 
Arnošt Bezděk, býval nálev kořalky bratří Pollakii s ná/.vcm -41 slepých mládenců*. 
Na místech, kde dnes stojí obchodní dům lirmy Grúnwald, býval hostinec »U Sekeru*. 
Přes jeden dům dále ke Komenského třídě, v nynějším domě ředitele Vanýska, býval hostinec 
»U Šťastných*. 
Naproti na rohu Žerotínova náměstí a Trávníku býval hostinec »U Doležalů*, zvaný též »Na 
schůdkách*. 
Na Horním náměstí v rohovém domě Marku a Horního náměstí býval hostinec »U Koplasů* a 
v dolejším krámku, kde se nachází mlékárna, bývala čajovna a výčep kořalek. 
V Bratrské ulici v místech, kde stojí Městská spořitelna a k ní přičleněná část pošty, býval 
hostinec » U Jonášů*, nejlepší to plzeňská pivnice své doby v Přerově. Posledním nájemcem 
ještě v popřevratové době byl kol. Frant. Jeřábek. 
V nynější Palackého ulici a rohu Blahoslavovy ulice bývala stará sladovna p. Šilhavého, při 
které býval též hostinec »Ve sladovně*. Nyní v těchto místech stojí vinárna »Praha* kol. 
Batty. Posledním hostinským ve staré sladovně byl kol. Dvořák. Hostinec byl zrušen roku 
1904. 
Asi vr středu této  Palackého ulice býval hostinec »U Mašíčků", otce to zemřelého  
místopředsedy   kol.   Poldy   Masíčka z Lověšic. Později se tento hostinec jmenoval také    
»U  Pěchů nyní jest to dům p. Rudolfa    Poledny,   majitele  krejčovského závodu. 
Naproti akc. Pivovaru v ulici Komenského, nynějším do- 
mě p. Radouška, býval hostinec »U Svobodů«. Majitelem tohoto hostince byl kol. Vincenc 
Svoboda, dlouholetý předseda a později čestný předseda našeho Společenstva. 
Na rohu Komenského třídy a Škodovy ulice, v domě řezníka Číhaly, býval též hostinec »U 
Číhalů«, který po převrate byl též zrušen, protože nebyly provedeny menší opravy, nařízené 
okresní správou politickou. 
Proti gymnasiu, na rohu Komenského třídy a Palackého ulice byl roku 1900 vystavěn 
tehdejším přerovským stavitelem Darebníkem tříposchoďový dům, v němž v přízemních 
místnostech byla zřízena na tehdejší dobu moderně zařízená kavárna Paličkova, v domě měl 
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býti také hotel, se kterým bylo již v projektu před stavbou počítáno, avšak pro nedostatek 
finančních prostředků projekt tento neuskutečněn. Kavárna neměla bohužel dlouhého trvání, 
poněvadž v dřívějších dobách město Přerov pro kavárny nemělo ještě své obyvatelstvo. Z 
kavárenských místností byly zřízeny obchodní lokály. Dům jest majetkem pana Zachara, 
obchodníka koberci a linoleem. 
V Kojetínské ulici vedle dnešního hostince kol. Mazáče býval hostinec Jana Sobola, prvního 
předsedy Společenstva při jeho založení r. 1885. 
Naproti přes ulici býval závodní hostinec cukrovaru barona Skeneho. V tomto hostinci byl 
dlouhá léta hostinským Jos. Sobol. Se zrušením cukrovaru byl zrušen také tento hostinec. 
V místech, kde dnes stojí budova Moravské banky na Komenského třídě, býval menší 
hostinec »U Šmídů«. Hostinec tento byl zrušen před dávnými léty, takže jest již velmi málo 
pamětníků tohoto hostince. 
V ulici na Šířavě v domě, kde jest zámečnictví Bratří Zezulové, býval hostinec »U Prokopů*, 
zrušený asi před 30 lety. 
Asi sto kroků dále v místnostech dnešního pohřebního ústavu »Žerotín« býval hostinec »U 
Sekeru«, jeho/, majitelem byl Julius Sekera. V tomto hostinci sehá/eli se ponejvíce ší-řavští 
rolníci a byl zván také »Rolnieká beseda-. Hed /.rušením hostince byl tam hostinským 
Richard Vlach. 
Na křižovatce Šířavy a Želátovské ulice býval velký zájezdný hostinec »U Hřebců«. Hostinec 
tento byl zrušen po převrate a posledním hostinským tam byl kol. Josef Žaloudek, nynější 
majitel hotelu »Slavia« ve Škodově ulici. 
Při vchodu do sadu Michalova se strany od městské plovárny, v místech, kde dnes stojí vila 
továrníka Hrubého, bývala zahradní restaurace s tanečním sálem a 2 kuželnami »U Můllerů«. 
Majitelem byl Dr. Můller, který také sám živnost provozoval; později koupil celý objekt 
sládek přerovského akc. pivovaru Čížek a nájemcem byl kol. Valentík, po jehož odchodu byla 
restaurace zrušena. Restaurace tato bývala hojně navštěvována, zvláště v létě. 
V současné době právě při sepisování tělo brožury mizí poslední zbytky starodávného 
hostince »Na špici«, který u-stupuje novostavbě nové sokolské restaurační budovy. Posledním 
hostinským byl zde starý kol. Ferd. Křehlík. Bývala to první budova za Tyršovým mostem, 
začátek ulice Velké Dlážky, naproti pivovaru p. Šilhavého. 
Z dosud stávajících nejstarších přerovských hostinců zachoval se v dnešní době velmi malý 
počet původních názvů těchto hostinců. Nejstarší hostinec je na Horním náměstí »U Tšponů«, 
název tento však jest novějšího data, podle nynějšího majitele kol. Stanislava Tšpona. 
Hospoda tato stojí od dob postavení přerovského zámku, bývala to hospoda t. zv. 
Panská – zbrojnošská « Při  hostinci jest také menší taneční sál. Přestavbou a nástavbou 
prvního poschodí hostinec tento svůj  původní vzhled  samozřejmě nezachoval.  
Druhou  nejstarší hospodu, která si jak svou stavbu, tak i svůj původní název zachovala, jest 
restaurace kol. Karla Skřečka nynějšího předsedy Společenstva, »U zlaté ryby« v Mostní 
ulici. Hospoda tato byla postavena asi o 200 roků později než nejstarší hospoda vedle zámku 
na Horním rynku. Byl to první zájezdný hostinec v Přerově. - - Pojmenování »U ryby« dostala 
hospoda tato proto, že v tehdejších dobách bylo každému, i cizincům známo, že v této 
hospodě bylo lze každodenně obdržeti smažené ryby. Průměrná denní spotřeba ryb byla v této 
restauraci ještě i po převrate asi 80 kg. 
Třetí nejstarší hospodou jest hospoda kol. Běhala v Želátovské ulici »U třech čertů«. 
Hospoda tato však postavena byla teprve začátkem XIX. století. 
Konečně čtvrtým hostineein, který si dosud zachoval svůj starý název - - »U posledního 
groše* - - jest hostinec kol. Skoupila proti hřbitovu v Mošlěnské ulici. Hostinec tento jest také 
z XIX. století a postavil jej otec kol. Arnošta Kupčíka, majitele domu a restaurace v 
Kramářové ulici. 


