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pokračováno v díle druhém, jelikož nastaly jiné poměry 
v celé Evropě a pevně doufáme že k dobru všeho lidstva.“ 
(Záznam je opatřen kulatým razítkem „Gemeindeamt 
Lissa. Obecní úřad v Lysé. Bezirk Sedltschan. Okres Sedl-
čany“).

Domnívám se, že druhý díl kroniky, vzhledem k násle-
dujícím událostem, psán nebyl. Pokud přece jen, těžko 
říci, kde je mu konec. Stejně tak lze těžko říci, kde je 
konec prvního dílu Pamětní knihy obce Lysé. Věřím, že 
se originál objeví. Kopie, byť sebelepší, nikdy nemůže 

nahradit originál. U pamětních knih a kronik to platí 
dvojnásob.

Pokud máte nějaké informace k Pamětní knize obce 
Lysé, případně k pamětním knihám dalších dnes votic-
kých osad, prosím, kontaktujte mě: jana.spalenkova@
gmail.com, 601 584 778.

Pozn.: Citace z Pamětní knihy obce Lysá uvádím doslov-
ně, bez pravopisných a stylistických úprav.

Jana Špačková

Modrý salon zámku Růžkovy Lhotice je věnován skladateli Josefu Sukovi (foto: V. Hanusová).

V hudebním zámečku poznejte „Příběh české hymny“
Expozice v barokně-klasicistním zámku je věnována 

hudební tradici na Podblanicku. Letošní výročí sta let 
české státnosti si zámek v Růžkových Lhoticích připo-
míná od 12. června komorní výstavou „Příběh české 
hymny“.

Na výstavě se dozvíte, jak vznikla píseň Kde domov 
můj a jakou cestou prošla, než se stala státní hymnou 
nové republiky, doplněnou od roku 1920 o první sloku 
slovenské písně „Nad Tatrou sa blýska“. „Vystavené noto-
pisy dokládají, že „Kde domov můj“ byl i na Podblanicku 
již v 2. polovině 19. století neoficiální hymnou Čechů,“ 
vysvětluje autor výstavy Jindřich Nusek z Muzea Podbla-
nicka a dodává: „Výstava přibližuje také zlomový okamžik 
protektorátu, kdy píseň zůstala trpěnou státní hymnou 
a od roku 1945 k ní opět přibyla slovenská část. Doku-
menty pak uzavírají příběh hymny v roce 1993, od kdy je 
píseň hymnou samostatné České republiky.“ Celý příběh 
hymny si můžete projít až do 28. října. 

Je dobré připomenout, že píseň Kde domov můj znala 
většina hudebníků, o nichž vypráví hlavní expozice lho-
tického zámku. V této expozici se seznámíte s hudebními 
skladateli, kteří se na Podblanicku narodili nebo ke kraji 
měli vztah – například s benešovským Janem Trojanem 
Turnovským, louňovickým Janem Dismasem Zelenkou, 
Richardem Wagnerem, Zdeňkem Fibichem nebo Gus-
tavem Mahlerem. Modrý salon je věnován především 
křečovickému skladateli Josefu Sukovi. Zámek patřil 
v letech 1835 až 1844 rodičům Bedřicha Smetany a sám 
skladatel tu několik let pobýval. Zelený salon s klavírem, 
na který mladý Smetana koncertoval, připomíná osob-
nost a počátky tvorby významného českého hudebního 
skladatele období romantismu. Zámecká chodba vyprá-
ví o historii sídla v Růžkových Lhoticích od roku 1363, 
z něhož pochází první písemná zmínka o zdejší tvrzi.
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