Jaroslav Hašek, potomek jihočeských sedláků a baštýřů
Genealogie Jaroslava Haška

Nejste vy Jarešův?“ otázala se dívka, začínajíc sympatisovat s neznámým vojáčkem.
„Jsem.“
„A kterýho Jareše, toho z Krče u Protivína, nebo z Ražic?“
„Z Ražic.“
„Ještě rozváží pivo?“
„Pořád.“
„Ale on už musí mít hodně přes šedesát.“
„Vosumašedesát mu bylo letos na jaře,“ odvětil klidně
Švejk, „teď si zavopatřil psa a to se mu to jede. Pes mu
sedí na voze. Zrovna takovej pes jako tamhle ten, co
honí ty vrabce….“

Úvod
Vraťme se do minulosti a pokusme se vyvolat staré portréty Haškových předků. Informací není mnoho, ale jsou v mnohém velmi zajímavé. Hlavním
zdrojem jsou zejména matriční knihy farnosti Zahájí, Pištína, Nákři a Protivína, které jsou uloţeny ve Státním oblastním archivu Třeboň. Důleţitým
zdrojem, hlavně z praţského pobytu jsou policejní přihlášky, uloţené v Národním archivu a také záznamy v matrikách uloţených v Archivu hlavního
města Prahy. Jsem si vědom toho, ţe jsem ještě neprobádal Berní rulu, Modré aršky, Josefský katastr, Urbáře, Robotní listy a další důleţité materiály.
Je to práce na dlouhou trať a postupně budu další zjištěné údaje doplňovat. Tato publikace se zabývá pouze skutečnostmi, které jsem nalezl v archivních fondech. Neuvádím zde ţádná fakta, které nelze nijak ověřit. Pro usnadnění práce badatelům, kteří by chtěli pokračovat, uvádím vţdy příslušný
zdroj. Pro ty, kteří jsou připojeni k internetu, slouţí hypertextové odkazy , které směřují přímo k digitálně zpracované archiválii.
Jaroslav Šerák
Poznámky:

Do 1.11.1780 se pouţívalo nedědičné příjmí. Aţ k tomuto datu uzákonil Josef II. povinnost a pravidla uţívaní dědičného příjmení, tak jak je
chápáno dodnes.

Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo od podzimu 1770 do roku 1771. Zpočátku nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu
tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle nejdůleţitější, zpravidla veřejnou budovou. Ve
vesnicích většinou od té doby číslování jiţ nebylo měněno, takţe okruh čísel z roku 1770 i sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou
informaci o postupu vývoje obce. Ve městech byly většinou budovy od té doby několikrát přečíslovány. První vlna přečíslování proběhla v letech 1805–1815.
Podklady
Symbolika
* narození, obyčejně ve spojení s datem,

1

„Lidský profil Jaroslava Haška „(Československý spisovatel 1979)

☼ křest, obyčejně ve spojení s datem křtu. V nejstarších matrikách je
uváděno vesměs jen datum křtu. Neuvedené datum narození můţe být
odlišné a dnes jiţ nezjistitelné ,
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Matriky N O Z uloţené ve Státním oblastním archivu v Třeboni

3

Matriky N O Z uloţené v Archivu hlavního města Prahy

4

„Lidský profil Jaroslava Haška“ (Václav Menger)

5

„Potomci slavných - Jaroslav Hašek“ ( Česká televize 1998)

6

Mapy Císařských povinných otisků stabilního katastru (NAČR Praha)

∞ sňatek , obyčejně ve spojení s datem sňatku,
†

úmrtí, obyčejně ve spojení s datem úmrtí,

N

matrika narozených,

O

matrika oddaných,

Z

matrika zamřelých,

<

před rokem, > po roce
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Selský rod Haškových z Mydlovar
Příjmení Hašek vznikalo nejspíše z rodného - křestního
jména latinského původu Castulus [čistý] česky Haštal .
Zkráceně Haš (Haš-ek). Podobně vzikla příbuzná jména Háša, Hašák, Haška, Haškovec apod. Musíme si uvědomit, ţe do 1.11.1780 se pouţívalo nedědičné příjmí.
Aţ k tomuto datu uzákonil Josef II. povinnost a pravidla
uţívaní dědičného příjmení.
Rod Hašků z Mydlovar je zřejmě značně starý. Jak je
patrné ze schématu vlevo, které je převzato z knihy [1],
dějiny rodu lze asi dohledat i kolem roku 1598. Bohuţel
kniha neuvádí, z jakých pramenů autor čerpal.
V „Rejstříku berní ruly“ je v I. Díle berní ruly Prácheňska z roku 1654 na listu 265 uveden Ondřej Hašek jako sedlák v Mydlovarech. Rok narození nelze zjistit,
protoţe matriční záznamy se dochovaly pouze z období
od roku 1650 včetně. Lze jen říci , ţe to bylo někdy po
bitvě na Bílé Hoře, v období třicetileté války, tedy asi
kolem roku 1627. Jediný záznam o úmrtí v matrikách
f.ú. Zahájí s příjmém Hašek je Ondřej Hašek †16. května
1657. Pokračovatelem rodu, kterého si pro přehlednost
označíme I. byl asi Jiřík Hašek I. Nelze to dokázat, ale
v matrice narozených se v období 1650 - 1690 se vyskytují se pouze záznamy o narození dětí Jiříka Haška a Alţběty Kallašové z Volešníka [Olešník]. Ani narození Jiříka nelze vypátrat, protoţe jeho
dcera Marie se narodila 1.4.1663 ; odečteme li minimálně 18 let dostáváme se opět před rok 1650, tedy do roku 1645 a toto je také přibliţné datum
narození Jiříka. Jiřík se nemohl narodit s ohledem na narození svých dětí v roce 1657, jak je uvedeno v [1].
Aby to nebylo, přímo v duchu Haškovy mystifikace jednoduché, objevuje se v matričních záznamech ještě jeden Jiřík Hašek, kterého jsem pro přehlednost označil jako Jiříka Haška II. Opět jsem nenalezl v matrikách datum jeho narození. Odečteme li 18 let od ☼30.8.1693 syna Matouše, musel Jiřík II. narodit před rokem 1675. To ale neodpovídá věku 40ti let ve kterých zemřel (1705 - 40 = 1665). Záznam o jeho narození jsem nenalezl.
Nenalezl jsem ani záznam o ∞Jiříka Haška II. s Dorotou, ačkoliv jsem prozkoumal i sousední farnosti: Nákří 1672-93, Němčice, Hluboká, Sedlec nejsou k dispozici matriky, Purkarec 1672 - 93, Pištín 1677-1693. Tím je vyloučené najít příjmí Doroty i vysledovat její předky.
Oba Jiříkové byli
tedy přibliţně stejně staří. To mě vedlo k doměnce, ţe se jedná o jedinou osobu. To ale nemůţe být pravda, protoţe Jiřík I. manţel Alţběty

prokazatelně zemřel v roce 1692. Předpokládám, ţe oba Jiříkové byli bratranci. Je ale pravdou, ţe ani jeden z nich není pokrevní předek

Jaroslava Haška.
Jiřík Hašek II. totiţ umírá †3.11.1705 a jeho ţena Dorota ∞17.1.1706 vstupuje do svazku manţelského s Řehořem Babkou ze Zlivi, který se přiţenil do statku Haškových a přejímá příjmí Hašek. V té době to bylo naprosto obvyklé. Řehoř Babka své původní příjmí nepouţíval, jak je patrné v
zápisu o jeho úmrtí, kde je jiţ uváděn jen jako Hašek. Kdyby v té době jiţ platilo povinné příjmení, jmenoval by se Jaroslav Hašek,
Jaroslav Babka. Bohuţel jsem v matrikách N f. ú. Pištín kam Zliv, kde Babkovi ţili, ţádného * Řehoře Babku nenašel v rozmezí od r. 1656 1693. Nalezl jsem řadu narozených se jménem Babka v rozsahu let 1656 - 1654 (viz příloha). Jejich rodiče byli Ondřej Babka a Alţběta, Martin Babka a Alţběta. Je velmi pravděpodobné, ţe první dvojice jsou rodiče Řehoře Babky. Pokračovatelem rodu je syn Řehoře Babky - Haška a Doroty,
Martin Hašek sedlák. Pokřtěn byl ☼ 10.11.1706 ve farním kostele v Zahájí. Narodil se v Mydlovarech, kde proţil celý svůj ţivot. Ţení se poprvé ∞18. 9. 1729 s Justinou Tesařovou ze Zlivi. V záznamech jsem objevil celkem dvanáct jejich potomků. Pro nás je důleţitý Vít a Václav, oba
sedláci. K Václavovi se vrátíme později, teď se podrobněji zmíním o Vítovi. Opět je jeho datum narození nebo křtu zahaleno tajemstvím. Vít by se,
podle věku při úmrtí, měl narodit v roce (1813-60=1753), nebo podle sňatku s Marií Dvořákovou, v roce (1792-43=1749). Bohuţel jsem nenalezl
jeho záznam o narození v období od 1754 zpětně v matrikách Zahájí ani Pištína (Zlivi), odkud pochází jeho matka Justina. To ţe, je Vít synem Martina Haška se můţeme přesvědčit ze záznamu o sňatku se svoji první ţenou Marií Šmejkalovou ∞29. l. ledna 1769 . S Marií měl Vít sedm potomků. Marie zesnula někdy kolem roku 1790. Pátral jsem po záznamu o úmrtí Marie v období od narození jejího posledního dítěte Kateřiny (*1.3.
1783) aţ do sňatku Víta Haška s Marií Dvořákovou ∞8.2.1792, bezvýsledně. S druhou ţenou Marií Dvořákovou vstoupil do stavu manţelského
∞14.2.1792 v České, dříve Prašivé Lhotě. Marie porodila Vítovi dalších osm potomků z nichţ František Hašek je děd Jaroslava Haška.
Čteme li záznamy v matrikách zemřelých z těchto dob, musíme se pozastavit na vysokou úmrtností dětí. Zubatá měla své ţně při epidemiích cholery,
neštovic, záškrtu i tyfu. Ale nejvíce umírali, a to nejen děti, na psotník. Tak uváděli ohledávači zemřelých úmrtí způsobené křečemi. Asi do této diagnozy patřila vzteklina, epilepsie, dětské obrny, záněty mozkových blan, ale mohl to být i zánět slepého střeva a podobně. Faktem je, ţe dětská úmrtnost byla povaţována za přirozený jev, protoţe smrt obcházela chalupy s pravidelnou přesností a nevynechala ani statek s č. p. 8.
Ale vraťme se k našemu putování po stopách předků Jaroslava Haška. František Hašek se narodil 6.10.1796 . Poprvé se oţenil s Kateřinou Koupalovou . Opět je zde vidět, ţe pouţívala různá příjmí svého dívčího jména. V některých dokumentech je uváděna jako Koupalová po svém otci
Bartoloměji Koupalovi z Mydlovar a v některých jako Krikarová, Klikarová či Krykarová po své matce Veronice Krikarové, dceři Jana Krikara, sedláka z Mydlovar. Ta mu porodila 6 potomků. Po sedmém porodu, kdy porodila mrtvé dítě bohuţel umírá † 23.5.1836 v 34 letech. František se podruhé oţenil ∞13.9.1836 s Annou Kolářovou. Někdo by se mohl pozastavit nad tím, ţe se ţenil jiţ za necelé čtyři měsíce po smrti Kateřiny. Musíme
si ale uvědomit, ţe to byla v selských staveních běţná věc. Na nějaké dlouhé truchlení nebyl prostor. Hospodář potřeboval hospodyni a matku k osiřelým dětem.
A zde je čas vrátit se k Václavu Haškovi. Při pátrání jsem měl zato, ţe Vít Hašek je jediný předek Jaroslava Haška. Kdyţ jsem však pátral po předcích v ţenské linii druhé manţelky Františka Anny Kolářové, Narazil jsem na překvapivou skutečnost, ţe Václav Hašek je její předek. Sňatkem s
Františkem vzniká jakási rodová smyčka. Nazývá se v genealogické terminologii jako ztráta předků. Opět to nebyl v té době ţádný neobvyklý
jev.

Objevuje se mezi šlechtou i mezi prostým lidem. U šlechty byl důvod jasný - moţnosti svatby mezi příslušníky šlechtických rodů nebyly nevyčerpatelné, aniţ by došlo někdy k jevu ztráty předků. Mezi prostým lidem to však byly jiné důvody. Zejména to byla malá moţnost migrace způsobená
poddanskou zátěţí. A také cestovat se dalo jen obtíţně a to jen s povolením vrchnosti. Moţnosti k volnému seznámení byly velmi omezené. Dalším
důvodem byla značná negramotnost, kdy lidé často ani neznali své předky, nevěděli sami ani jak jsou přesně staří, v jakém jsou příbuzenském poměru, natoţ, aby měli nějaké písemné doklady o svém původu. Důvod, proč se tento jev nazývá jako ztráta předků je jasný. Při sňatcích v nepříbuzenském poměru roste počet předků kvadratickou řadou 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 ... V opačném případě člověk vţdy, touto nepřirozenou vazbou, počet
svých předků ztrácí.
Anna Kolářová porodila Františkovi 5 dětí, z nichţ 3 zemřely záhy po narození. Zůstal syn Josef, otec Jaroslava a Bohuslava Haška. Zůstal téţ Martin
otec Marie, která po jeho smrti ţila v rodině Josefa Haška a vyrůstala společně z oběma bratry. Josef Hašek se narodil *17.10.1843 a oţenil se
∞ 9.9.1879 s Kateřinou Jarešovou narozenou *3.11.1849 v Krči u Protivína a jejich společnou ţivotní dráhu popisuje ve své knize Lidský profil Jaroslava Haška Václav Menger :
Manželství rodičů Haškových nebylo právě z těch nejšťastnějších, neboť pohnutkou k němu nebyly cit ani láska, ale spíše rozum. Synek ze selského
rodu, chystající
se k panské kariéře, byl podle mínění rodičů nejvhodnějším ženichem pro dceru z rodu, jehož jediným ideálem bylo vymanit se z podřízenosti a státi se
kýmsi samostatným a nezávislým.Oba mladí lidé, kteří se sice již dříve očima i srdcem zahleděli kamsi jinam, v křesťanské pokoře a spíše z úcty než z
lásky k rodičům se samozřejmě podrobili kruté vůli rodičů. Z počátku doufali, že čas zlomí rozhodnutí rodičů, ale nadarmo. Dlouhou řadu let bylo jim
čekati, neboť pokud nebyl Josef trvale usazen, nemohli se vzíti.
Mladý Josef Hašek se již při svém studiu v Českých Budějovicích, později v Písku a v Praze naučil pod vlivem tehdejší klerikální výchovy na školách
jistému odříkání, ba skoro asketismu. Neurovnané a rozvrácené poměry politické měly dalekosáhlý význam a vliv i na tehdejší poměry hospodářské,
jež pak vyvrcholily o něco později - v roce 1873 - státním krachem. Na českém venkově a zejména českém jihu byla bída a téměř hlad, a to bylo příčinou toho, že i rodiče Josefa Haška, postiženi stávající krisí, nemohli syna nijak zvláště podporovati na jeho studiích. A nejen to, ale i tehdejší mentalita českého sedláka, nezřídka z lásky k rodnému gruntu a hroudě, zatvrzovala začasto jeho srdce, a tu bývalo při početnější rodině devisou: "jen se
pěkně jednoho po druhém zbavit, on už se nějak ve světě protluče a nebude gruntu ujídat." Tedy byl v tom i kus příslovečné selské chamtivosti, jež byla příčinou toho, že mladý Josef až na nějakou tu caltu (buchtu) a trochu jídla z domova byl nucen sháněti si na své studie živobytí sám, což také činil
jako většina studentů té doby - kondicemi. Nikdo ovšem netušil a nepředvídal, že třeba jinak zdravé selské jádro se může tímto životem, plným fysického i duševního utrpení, podlomiti. Je pravda, že tehdy bylo více dobrých srdcí a lásky k bližnímu než dnes, ale snad měl mladý Josef v sobě příliš
mnoho selské pýchy a hrdosti, aby dovedl aspoň trochu nahrbiti hřbet.
Jeho bída a utrpení vyvrcholily za jeho studia v Praze. Ačkoliv nikdy nebyl premiantem, byl přece jen dobrým studentem, a když roku 1866 ukončil
svá studia v Praze, objevily se u něho zárodky podivné choroby, následkem to chudáckého života, pro niž tehdy lékaři ještě neměli určité diagnosy.
Říkalo se tomu "suchá nemoc" a byla to rakovina. Se zárodky této choroby vstoupil Josef Hašek do života a stal se c. a k. suplentem.
Byl-li dosavadní jeho život jakýmsi očistcem, bylo toto suplování na tehdejších c. a k. státních ústavech hotovým peklem. Však také byla napsána hezká hromádka románů o životě těchto mučedníků pod státní egidou.

Honěn s místa na místo, z jednoho města do druhého, dostal se konečně po několika letech mocnou přímluvou a všelikými vlivy do Prahy. Zde konečně jak tak zakotvil.
Se vzrůstající chorobou dostavilo se ještě něco, co se začalo plížit jako tíživý stín kolem jeho těžkého života, jemuž právě začínalo svítat. Aby zahnal a
ztišil stále rostoucí bolesti - naučil se pít. Z počátku velmi střídmě, ale když téměř čtyřicetiletý vstupoval do manželství, byl z něho již skoro notorický
pijan. To ovšem nikdo nevěděl a netušil, neboť Josef Hašek nenavštěvoval veřejných místností a lokálů a protože již odedávna žil samotářsky a uzavřeně, podařilo se mu skrýti svou vášeň, jež nebyla v jeho očích vlastně ničím jiným než lékem, který mu dával zapomenouti na bolest, jíž trpěl.
Když se roku 1881 oženil s Kateřinou Jarešovou [tady se dopouští Menger chyby sňatek se uskutečnil 9.9.1879], pronajal mu jeho vzdálený příbuzný,
tehdy v Praze velmi známý advokát a veřejný i politický činitel dr. Škarda malý byt ve svém domě v Školské ulici 1325. Zde se také za necelé dva roky
jejich manželství narodil prvorozený syn Jaroslav.
S manželstvím, novým bytem a konečně i se synem jako by se opravdu byl naplnil smysl života. Všechno se zdálo veselejší, radostnější a utrpení bývalého života jako by bylo rázem vymazáno. Jen červ choroby, který hlodal v jeho těle, zachmuřoval radost.
Když se Josef Hašek stal suplentem v Praze, měl naději, že se co nejdříve stane i profesorem. To znamenalo nejen více klidu duševního, ale i jistější
zabezpečení hmotné, a když k tomu o něco později vrchněporučenský úřad v Českých Budějovicích ustanovil jej poručníkem a správcem jmění jediné
dcery bratra Martina, Marie, začalo se jim žíti lehčeji. Úroky z jmění 15.000 zlatých, které zde zanechali rodiče Marie, byly jistě velmi slušné a stačily by samotny ne sice k luxusnímu, ale k obstojnému životu vůbec. Jenomže by bývaly musily býti spravovány někým jiným a ne tak úzkostlivým a pedantským člověkem, jako byl Josef Hašek. Nikdy nesvolil k tomu, aby mimo skutečné výdaje na výchovu a živobytí schovanky Marie bylo těchto peněz
nějak použito. Ba naopak, později se s jejími penězi přestalo disponovati a žilo se jenom z toho, co sám vydělal. A když se o dva roky později narodil
ještě druhý syn Bohuslav, došlo to tak daleko, že otec, aby usnadnil rodině živobytí, byl nucen přijmouti práci domů pro pojišťovací banku Slavii.
Dále v knize pokračuje o Kateřině Haškové, rozené Jarešové:
Matka Haškova, paní Kateřina, která přišla do manželství jako křehký, něžný, ale trochu zakřiknutý květ jihočeských lesů a rybníků, přinesla s sebou
dívčí plachost a jakýsi děs ze života v očích, vůni mateřídoušky ve vysokých duchnách a pačule i olivy v bohaté, skoro selské výbavě. Na penězích toho
mnoho nepřinesla, ale stačilo to k tomu, aby si svoje nové hnízdečko mohli zařídit, jak náleží. Kuchyňka a pokoj, třebaže v šerém a nevlídném, vysokém činžáku, svítily jasem a čistotou a s vysoké bytelné skříně usmívaly se rudé renety a šedozelené václavky, jež s pachem pačule a oliv tvořily podivnou směs vůní tak charakteristických pro měšťácké obydlí oněch 1et. Široké chmeláky s modrými pruhy na obou stranách tlumily kroky lépe než jakýkoliv perský koberec, a svatohorská panenka Marie byla dnem i nocí osvětlována ve své prosté nádheře v rohu pokoje věčným světlem. Široké, pohodlné, do hnědi zbarvené pelesti postelí vykouzlily nejednou· modřinu na čele obou kluků, deroucích se divoce do života.
Zdálo by se, že nebylo smutku ani zármutku v tomto jejich idylickém životě a přece byl to jenom povrch dobře i špatně skrývaný, pod nímž se odehrávala všední tragedie.
Oba rodiče, Josef i Kateřina, přísně a v disciplině vychovaní, nikdy se nedovedli vžíti do nějakého života radostnějšího souzvuku a stále bylo mezi nimi jako temná stěna vědomí, že jejich spolužití nebylo z obapolné dobré vůle. Veřejné postavení otce Haška vyžadovalo samozřejmě všechnu representační důstojnost stavovskou a tak bylo často ji nahrazovati strojenou i falešnou okázalostí. Správa jmění a poručenství schovanky Marie nepřineslo také nic dobrého. Zloba a závist příbuzenská vnášely neklid do rodiny a trapné, zbytečné osočování jenom otravovalo život všem a hlavně schovance Marii, která svým dětským instinktem brzo vycítila, že ona je v očích strýcových příčinou všeho zla.

Vliv tety, paní Kateřiny, byl na ni tak veliký, že přijala od ní všechnu plachost i zakřiknutost a dokonce i něco z její podoby se odráželo v jejích rysech.
Šetrná a úzkostlivá paní Kateřina strojila ji do svých obnošených, pracně přešívaných šatů a tak se často zdálo, když kráčely spolu ulicemi, že jsou to
spíše dvě sestry, než teta s neteří. Všechna ta podivná tíha života, bolest, ne dosti jasně uvědomovaná, to všechno je uzavíralo do sebe a obracelo k
Bohu. Bůh, víra a kostel bylo to, kde nacházeli všichni chvíle klidu, usmíření a odvahy. S Otčenášem na rtech se vstávalo a s Otčenášem se chodilo,
spát. Roráty, ranní i velká mše, májová, to všechno byly příležitosti k útěku z domu a k uzavření se do sebe. I pohřby, svatby a křížové cesty byly vítanou příležitostí k tomu, aby si vymodlili u svého boha trochu vnitřního klidu a lepšího budoucího života.Otec Haškův přímo s fanatickou pýchou nosil
baldachýn při Božím těle. Matka s neteří s modrými stužkami pobožné kongregace zavěšenými na krku nesměly scházet při žádné náboženské slavnosti.
Více se mi zatím nepodařilo o předcích Kateřiny
vypátrat. V nalezených materiálech je mnoho nejasností, které si vyţádají delší čas na jejich prostudování. Například, podle všech předpokladů,
by záznam o sňatku Antonína Jareše a Marie Kohoutové měl být v protivínských matrikách v obci
Krč. Záznam jsem však nenalezl. Je docela moţné, ţe Matěj Jareš ţil ve dvoře Rabin č. 32 jak je
uvedeno v zápise o narození bratra Kateřiny Josefa a zde se mohl narodit i František Jareš. Rabin
byla kdysi samostatná obec, později se stala součástí obce Malovice a Vodňan. Rabin leţí na jihozápad od Malovic. Je ale podivné, ţe v záznamu o
narození Kateřiny je Matěj Jareš uváděn jako baštýř z Krče č. 32.
Neţ se dostaneme k osobě Jaroslava Haška je nutné se zmínit o jeho ţeně Jarmile roz. Mayerové.
Narodila se v rodině Josefa Mayera *1855. Podle dochovaných policejních přihlášek pocházel z Ostřetic,
které leţí na severovýchodě od Klatov, na silnici Klatovy Nepomuk. V policejní přihlášce je uvedena
obec jako Wostřetitz. Josef
Mayer byl, podle těchto přihlášek, sochařem a štukatérem. Se
svojí ţenou Josefou *1860, rozenou Einöderovou z Prahy, měli
7 potomků.

Jaroslav Hašek, syn Josefa Haška a Kateřiny rozené Jarešové, si Jarmilu Mayerovou vzal za manţelku v kostele svaté Ludmily na Královských Vinohradech dne 23.5.1910 , spolu pak měli jediného syna Richarda * 1912 , †1980. Jaroslav Hašek umírá v Lipnici †3.1.1923. Jarmila se stala rovněţ spisovatelkou a zemřela †20.9.1931 v Praze.
Na závěr této textové části vkládám opravenou stránku z [1]

Mydlovary v roce 1827, tedy v době hospodaření Františka Haška a jeho ţeny Anny na gruntu č.p.8, na
mapě Josefského katastru

Rok 2010, č.p. 8 z ptačí perspektivy

„O těch skautech rád slyším. Jednou v Mydlovarech u Zlivi, okres Hluboká, okresní hejtmanství České Budějovice, právě když jsme tam měli jednadevadesátí cvičení, udělali si
sedláci z okolí hon na skauty v obecním lese, kteří se jim tam rozplemenili. Chytli tři. Ten nejmenší z nich, když ho svazovali, kvílel, píštěl a naříkal, že my, otužilí vojáci, jsme se
na to nemohli dívat a raději jsme odešli stranou. Při tom svazování ti tři skauti pokousali osm sedláků...."

†6.5.1657 Wondrzej
z Mydlovar

Hassek

Záznam o narození a sňatku Ondřeje Haška nelze dohledat, protoţe
starší matriky neexistují. Narodil se
asi kolem roku 1621. Ondřej byl
asi otec Jiříka Haška a Doroty Haškové jak plyne ze zápisu v matrice
O: ∞ 6.11.1657 Matěj Novák &
Dorota, dcera po †Ondřeji Haškovi,
asi sestra Jiříka

Jiřík Hašek I.

Alžběta Kallašová

Narození: asi 1645, Mydlovary

asi 1645, Olešník

Úmrtí: 26. března 1692, Mydlovary

Otec: asi Ondřej Hašek

Jiřik Kallaš

Matka: ??
Sourozenci:

??

Dorota Nováková ∞ 6.11.1657 &
Matěj Novák

Děti

∞21.11.1657 Jiřík Hašek z Mydlovar & Alţběta dcera Jiříka Kallaše
z Olešníka
Alţběta se podruhé provdala po Jiříkově smrti za Tomáše Herliczku
ze Zahájí dne ∞3.8.1698 ten † 17.11.1707 ve věku 70 let s příjmím
„Starý Hašek“

☼1.4.1663

Marie Hašková

☼1.5.1665

Anna Hašková ∞ 23.1.1690 , Vít syn Mikoláše Valenty z Olešníka

☼7.11.1667

Kateřina Hašková ∞ 13.2.1689 Vavřinec syn neb. Martina Babky ze Zlivi

☼15.1.1670

Dorota Hašková ∞15.1.1692 Jiřík syn neb. Ondřeje Krejčího z Mydlovar

☼13.9.1673

Ludmila Hašková ∞31.8.1698 Petr syn Matěje Janečka z Mydlovar

☼19.3.1676

Joanna Hašková

☼7.7.1678

Mandalena Hašková † 24.1.1698

☼14.7.1682

Jakub Hašek

☼27.12.1690 Tomáš Hašek † 7.11.1707

†26 . 3. 1692 Jirzik Hassek z Midlowar gest Pochovan

Na tomto grafickém znázornění si všimněte, ţe Vít Hašek i Václav Hašek jsou předky Jaroslava Haška. Vzniká zde takzvaná ztráta předků, jakási rodová smyčka, protoţe Vít je
předkem Františka Haška a Václav je předkem Anny Kolářové, Františkovy manţelky. Grafické znázornění je na další stránce

Vznik ztráty předků - rodové smyčky

Jiřík Hašek II.
Narození: Kolem roku 1665, Mydlovary
Úmrtí: 3. listopadu 1705, Mydlovary
†1729 Dne 31 July: Pohřbena Dorota Hasskova ze vsi Mýdlovar, byla zaopatrzena

Dorota ???
Kolem roku 1665, ???
31. června 1729, Mydlovary

Otec: ???

???

Matka: ???

???

Dorota se po smrti Jiříka provdala ∞17.1.1706 za Řehoře Babku ze Zlivi

Děti
☼ 30.8.1693

Matouš Hašek †17.1.1694

☼ 1. 9. 1695 Mikuláš Hašek ∞25.5.1721 & vdova Kateřina Kaplanová, oba z Mydlovar
☼ 12.11.1697 Martin Hašek †20.8.1698
☼ 27.9. 1699 Václav Hašek † 23.10.1699
☼ 20.2. 1702 Mariana Hašková

†3.11.1705 Jiřík Hašek ze vsi Midlovar maje vieku svého 40 let. Po
vykonání s. spoviedi a posledního pomazání jest pochován

☼ ???

Ondřej Hašek †8.12.1700

☼ 8.5.1704

Alžběta Hašková †25.1.1705

☼ 16.8.1712

Bartoloměj Hašek narodil se asi v roce 1705 jako pohrobek, byl však
pokřtěn až po smrti Jiříka. ∞23.6.1737 & Joanna Hajný z Munice

Řehoř Babaka - Hašek
Narození: Kolem roku 1676, Zliv
Úmrtí: 8. března 1756, Mydlovary
Otec: Ondřej Babka
Matka: Alžběta, nebo Marie

Dorota Hašková, rozená ??
Kolem roku 1665, ???
31. června 1729, Mydlovary
???
???

Sourozenci:
☼ 26.9.1666
☼ 7.10.1668
☼ 10.3. 1670
☼ 23.4.1674

Václav Babka
Marek Babka
Marie Babková
Vojtěch Babka
Děti

∞17.1.1706 Řehoř Babka ze Zlivi, syn †Ondřeje
&Dorota vdova po Jiříkovi Haškovi z Mydlovar

☼ 10.11.1706

Martin Hašek

☼ 23.2.1709

Matěj Hašek

†1729 Dne 31 July: Pohřbena Dorota Hasskova ze vsi Mýdlovar, byla
zaopatrzena http://digi.ceskearchivy.cz/cs/8693/244
Ondřej Babka se podruhé oţenil s Marií, jak plyne ze
záznamu o křtu ☼ 26.4.1684 Justiny, dcery jistého
Fojtla, kde jsou uvedeni jako svědkové Ondřej a Marie. Proto není moţné uvést, zda matkou Řehoře je Alţběta, či Marie

† 8.3.1756 Gregorius Řehoř Hašek 80let.
Datum jeho narozeni jsem neobjevil v matrikách N f.ú. Pištín 1656 - 1693
http://digi.ceskearchivy.cz/cs/8699/106

Martin Hašek

Justina Tesařová

10. listopadu 1706, Mydlo29. dubna 1706, Zliv
vary
Úmrtí: 26. ledna 1769, Mydlovary 15. prosince 1766, Mydlovary

Narození:

Otec: Řehoř Babka -Hašek
Matka: Dorota

Matouš Tesař
Anna
Děti:

☼ 16.5.1731 Jan Nepomuk Hašek
☼ 27.9.1733 Václav Hašek
☼ ??.3.1735 Řehoř Hašek † ??.6. 1742
☼ 6.4.1737 Kateřina Hašková †18.4.1737
☼ 1.5.1738 Jakub Hašek †9.7.1738
☼ 9.9.1739 Ludmila Hašková

Martin, sedlák z Mydlovar se ţení podruhé dne 26.5. 1767 s Alţbětou Blaţkovou ,
dcerou Víta Blaţka z Velice. Po jejich potomcích jsem nepátral

☼ 16.12.1741 Tomáš Hašek †12.1.1742
☼ 16.2.1743 Josef Hašek †1.9.1749
Matěj Hašek ∞20. 10. 1776 & Marie Anna dcera Ondřeje Hovorky
☼ 22.2.1745
z ???
* kolem roku
Vít Hašek
1746
Karel Hašek ∞29.1.1767 & Voršila dcera Vojtěcha Sikory, sedláka
☼ 3.11.1749
z Olešníka.
☼ 20.12. 1751 Anna Hašková
Sourozenci:
☼ 30.8.1693 Matouš Hašek

☼ 16.10.1696 Eva Tesařová

☼ 1. 9. 1695 Mikoláš Hašek

☼ 19.1.1698 Karel Tesař

☼ 12.11.1697 Martin Hašek †20.8.1698

☼ 31.3.1700 Mariana Tesařová

☼ 27.9. 1699 Václav Hašek †23.10.1699

☼ 21.1.1702 Pavel Tesař

☼ 20.2. 1702 Mariana Hašková

☼ 29.1.1704 Veronika Tesařová

☼ 8.5.1704 Alžběta Hašková
☼ 16.8.1712 Bartoloměj Hašek
☼ 23.2.1709 Matěj Hašek

☼ 11.3.1708 Řehoř Tesař

Pátral jsem téţ po předcích Justiny, ale sňatek Matouše Tesaře a Anny jsem hledal
1668 - 1696 v Pištíne bezvýsledně. Bude nutné prohledat okolní farnosti.

Martin Hašek & Justina Tesařová

∞18. 9. 1729 Mládenec Martin vlastní syn Řehoře Haška z Mydlovar, s dievečkou Justýnou vlastní dcerou Matouše Tesaře se Zlivi

Martin Hašek

☼ 10.11.1706 Pokřtěn syn Martin Řehoře Haška z Mydlovar Doroty manţelky jeho. Kmotrové Martin Prchlík Matěj Piskáček Kateřina Prchlíková všichni z Olešníka

† 26.1. 1769 V Mydlovarech zemřel Martin Hašek ve věku 62 let. Pohřben v Zahájí 28. 11.

Justina Hašková , rozená Tesařová , manţelka Martina Haška
☼ 29. 4. 1706 Eadem die [téhoţ dne] pokřtěno dítě Justina otec Matouš Tesař ze Zlivi Matka Anna,
Kmotrové : Levans [ten kdo drţel dítě na rukou] Voršila Jyndrlka stará ze Zlivi Testes[svědkové] Pavel Jyndrle
odtud starý a Mariana Vavřinka z Pištína. Křtíl P:

†5. 12. 1766 Justina Hašková sedlačka
z Mydlovar zermřela ve věku 64let

První sňatek Víta Haška s Marií Šmejkalovou ∞29. l. ledna 1769
Vít Hašek

Marie Šmejkalová aliter Zachar

kolem roku 1746
1.1.1745 Olešník
(nenalezeno)
Úmrtí: 3. března 1813, Mydlovary 8 ~1790, Mydlovaryy ( nenalezeno)

Narození:

Otec: Martin Hašek
Matka: Justina Tesařová

∞29. l. ledna 1769 Vít Hašek, syn Martina Haška z Mydlovar sedlák & Mariana
dcera po neboţtíkovi Janu Šmejkalovi, sedlákovi z Olešníka . Vítův první sňatek.
Protoţe se mi nepodařilo nalézt nikde v záznamech skutečnost, ţe je syn Martina, je tento záznam důkazem, ţe tomu tak je.
V tentýţ den se také ţenil jeho bratr Karel

☼ 17.11.1769
☼ 25.7. 1772
☼ 3.10. 1773
☼ 18.11. 1775
☼ 27.12.1777
☼ 7. 9. 1779
☼ 1.3. 1783

Děti:
Ondřej Hašek †28.1.1783
Anna Hašková
Voršila Hašková †21.1.1792 na votok
Jan Hašek
Marie Anna Hašková
František Hašek † 24.6.1795 na zimnici
Kateřina Hašková

∞29. l. ledna 1769 Vít Hašek, syn Martina Haška z Mydlovar sedlák & Mariana
dcera po neboţtíkovi Janu Šmejkalovi, sedlákovi z Olešníka . Vítův první sňatek.

Protoţe se mi nepodařilo nalézt nikde v záznamech skutečnost, ţe
je Vít syn Martina, je tento záznam důkazem, ţe tomu tak je.
V tentýţ den se také ţenil jeho bratr Karel

☼ 16.5. 1731 Jan Nepomuk Hašek
☼ 27.9.1733
☼ ??. 3. 1735
☼ 6.4.1737
☼ 1.5.1738
☼ 9.9. 1739
☼ 16.12.1741
☼ 16.2.1743
☼ 22.2.1745
☼ 3.11.1745
☼ 20.12. 1751

Jan Zachar aliter Šmejkal
Veronika Šmejkalová

Sourozenci:
Nebylo pátráno po sourozencích
Marie

Václav Hašek
Řehoř Hašek
Kateřina Hašková
Jakub Hašek
Ludmila Hašková
Tomáš Hašek
Josef Hašek
Matěj Hašek ∞20. 10. 1776
Karel Hašek ∞29. 1. 1767
Anna Hašková

Marie Šmejkalová aliter Zachar, první ţena Víta Haška

☼1.1.1745 Olešník Marie Anna dcera Jana Zachara a Veroniky ??? ??? Ondřeji Šmejkalovi z Olešníka
Pátral jsem po záznamu o úmrtí Marie v období od narození jejího posledního dítěte Kateřiny (*1.3. 1783) aţ do sňatku Víta Haška s Marií Dvořákovou ∞8.2.1792, bezvýsledně

V záznamech je někdy uváděna jako Šmejkalová po své matce, nebo Zacharová po příjmi svého otce.

Druhý sňatek Víta Haška s Marií Dvořákovou ∞14.2.1792
Vít Hašek

Marie Dvořáková

Úmrtí: 3. března 1813, Mydlovary 8

30. června 1769, Česká
[Prašivá] Lhota
po roce 1813 (nenalezeno)

Otec: Martin Hašek
Matka: Justina Tesařová

Ondřej Dvořák
Barbora Davidová

Narození: kolem roku 1746 (nenalezeno)

Děti:
Josef Hašek † 3.3.1800 na psotník
Matěj Hašek †25.5.1795
František Hašek
Anna Hašková †14.9.1800 na neštovice
Marie Anna Hašková
Veronika Hašková †28.3.1812 na spálu
Martin Hašek
Matěj Hašek

☼13.2. 1793
☼19. 1. 1795
☼6.10.1796
☼8. 6. 1799
☼12.10. 1801
☼2.6.1806
☼28.10.1808
☼30.1.1813

∞14. 2. 1792; Prašivá Lhota; Wyt Hassek sedlak z Midlovar katolík; 43 roků;
vdovec ; Mariana Dvořáková z Lhoty; katolička; 26 roků; svobodná.

☼ 16.5. 1731
☼ 27.9.1733
☼ ??. 3. 1735
☼ 6.4.1737
☼ 1.5.1738
☼ 9.9. 1739
☼ 16.12.1741
☼ 16.2.1743
☼ 22.2.1745

Jan Nepomuk Hašek
Václav Hašek
Řehoř Hašek
Kateřina Hašková
Jakub Hašek
Ludmila Hašková
Tomáš Hašek
Josef Hašek
Matěj Hašek ∞20. 10. 1776

☼ 3.11.1749 Karel Hašek ∞29. 1. 1767
☼ 20.12. 1751 Anna Hašková

Sourozenci:
☼ 16.3.1759
☼ 25.12.1762
☼ 25.2.1767

Josef Dvořák
Štefan Dvořák
Václav Dvořák

Marie Anna Dvořáková

Prašivá Lhota [Česká Lhota] 30. června 1769 byla pokřtěna ve farnim kostele v
Nákří Marie Anna vlastní dcera Andrea [Ondřej] Dvořák, sedlák a jeho ţeny
Barbary dcery Mathia [Matěje] Davida z Velice
Záznam o úmrtí Marie jsem nenalezl.

Vít Hašek

† 3..3..1813 Vít Hašek sedlák z Mydlovar zemřel ve věku 60 let.
Z toho lze usuzovat, ţe se narodil v roce 1753. Avšak podle data sňatku by se narodil v roce 1749 to se však narodil jeho bratr Karel . Protoţe mezi narozením Karla 1749 a jeho
bratra Matěje 1745 je čtyřletý interval, se, ţe se Vít musel narodit v tomto období. Prohlédl jsem několikrát celou matriku N, ale bohuţel jsem jeho záznam o narození neobjevil.

František Hašek
Narození: 6. října 1796, Mydlovary 8

Kateřina Koupalová aliter Klikar či
Krikar
14. října 1800, Mydlovary 19

Úmrtí: 12. srpna 1865, Mydlovary 8 23. května 1836, Mydlovary 8
Otec: Vít Hašek
Matka: Marie Dvořáková

Bartoloměj Koupal aliter Klikar či Krikar
Weronika Krikarová
Děti:

☼ 9. 9. 1822

Matouš Hašek †28.9.1822 na psotník

☼ 12.9.1824

Václav Hašek

☼ 8.5.1826

Jan Nepomuk Hašek †31.8.1854 na Wodnateldnost

☼ 24.5.1828

Mariana Hašková

☼ 4.5.1830

František Hašek

☼ 19.4. 1834

Vojtěch Hašek †14.5.1834 na psotník
Sourozenci:

∞ 6. 2. 1820 ; Franz syn Víta Haška sedláka z Mydlovar 8; kat; 22 let; svob;
& Kateřina dcera Bartoloměje Koupala sedláka z Mydlovar 19; kat; 21 let;

☼ 17.11.1769

Ondřej Hašek

☼ 25.7. 1772

Anna Hašková

☼ 3.10. 1773

Voršila Hašková

☼ 18.11. 1775

Jan Hašek

☼ 27.12.1777

Marie Anna Hašková

☼ 7. 9. 1779

František Hašek

☼ 1.3. 1783

Kateřina Hašková

☼13.2. 1793 Josef Hašek
☼19. 1. 1795 Matěj Hašek
☼8. 6. 1799 Anna Hašková
☼12.10. 1801 Marie Anna Hašková
☼2.6.1806 Veronika Hašková
☼28.10.1808 Martin Hašek
☼30.1.1813 Matěj Hašek

Nepátral jsem po sourozencích

Kateřina Koupalová aliter Krikarová, či Klikarová I. ţena Františka Haška
Takto různě je uváděna na různých dokumentech. Po otci Koupalová, po matce Klikarová či Krikarová.

☼14.10. 1800 Mydlovary 19; Kateřina; katol; ţensk; manţel; Otec Bartoloměj Kaupal sedlák; Matka Veronika dcera Jana Krikara sedláka z Mydlovar

† 23.5.1836 po porodu mrtvého dítěte zesnula ve věku 34 let Kateřina manţelka Františka Haška

František Hašek
Narození: 6. října 1796, Mydlovary 8

Anna Kolářová
14.července 1811, Olešník 13

Úmrtí: 12. srpna 1865, Mydlovary 8 9.listopadu 1878, Mydlovary 8
Otec: Vít Hašek

Vít Kolář

Matka: Marie Dvořáková

Rozálie Činklová
Děti:

☼ 8.2.1838

Anna Kolářová †27.11.1838 na psotník

☼ 13.4.1840

Vojtěch Hašek

☼ 26.2.1842

Josef Hašek †26.4.1842 na psotník

☼ 17.10.1843

Josef Hašek †26.2.1896

☼ 28. 6. 1846

Anna Hašková †1.7.1846 na psotník

☼ 9.10.1849

Martin Hašek

☼ 14.1. 1850

Matěj Hašek † 17.1. 1850 na psotník
Sourozenci:

☼ 17.11.1769

Ondřej Hašek

☼ 25.7. 1772

Anna Hašková

☼ 3.10. 1773

Voršila Hašková

☼ 18.11. 1775

Jan Hašek

☼ 27.12.1777

Marie Anna Hašková

☼ 7. 9. 1779

František Hašek

☼ 1.3. 1783

Kateřina Hašková

☼13.2. 1793 Josef Hašek
☼19. 1. 1795 Matěj Hašek
☼8. 6. 1799 Anna Hašková
☼12.10. 1801 Marie Anna Hašková
☼2.6.1806 Veronika Hašková
☼28.10.1808 Martin Hašek
☼30.1.1813 Matěj Hašek

Nepátral jsem po sourozencích

František Hašek & Anna Kolářová

∞13.9.1836; Mydlovary Nro 8 panství Hlubkoá; František Hašek syn † Víta Hašek, sedláka z Midlovar Nro 8 panstvi Hluboká, a Mariany rozené Dvořák z Prášlivý Lhoty
Nro 2 panství Hluboká; Anna, dcera Víta Kolář, chalupníka z Olešníka Nro13 panství Hluboká, a † Rozálie rozené Cynkl z Olešníka Nro14 panství Hluboká

František Hašek

*6.10.1796; Mydlovary 8; František ; otec Vít Hašek sedlák; matka Mariana dcera po Ondřeji Dvořákovi, sedlákovi z [České, dříve Prašivé Lhoty]

† 12.8.1865; pochován 16; Mydlovary 8 kraj Budějovic okres Hlubocký; František Hašek, výminkář z Mydlovar č.8 syn Víta Haška a manţelky jeho Marie roz. Ze Lhoty Praštivé
č.- obe kraje Budějovic okresu Hlubockého; zesnul věkem ve stáří 69 let.

Anna Kolářová

☼ 14.7.1811; Olešník č. 13; Anna; katol; ţensk; manţelsk; Otec : Vít Kolář Chalupník; Rozálie dcera Matěje Cinkla z Olešníka a Kateřiny Holubářo?? Ze Zaháje č. 14.

†9.11.1878; Mydlovary č.8; Anna Hašková výminkářka z Mydlovar č.8 vdova po †Františku Haškovi, sedláku z Mydlovar č.8 dcera Víta Koláře chalupníka z Olešníka Mydlovar
č. 13 a Rozalie Cinklové Olešníka

Rodový vývod Anny Kolářové, druhé ţeny Františka Haška
Zde je vidět celý zjištěný rodový vývod Anny Kolářové a její vazba na předky Haškova rodu. Tam, kde je uveden pouze rok narození s otazníky, tak platí, ţe se jedná o přibliţné
datum roku narození, neboli, ţe se mohli narodit v tomto roce, nebo před tímto rokem.

Vít Kolář & Rozalie Czinkelová, rodiče Anny Kolářové, druhé manţelky Františka Haška

∞ 26. 9. 1809 Vít syn Pavla Koláře chalupníka z Olešníka N.13; katol; 30 let; svob; & Rozalie dcera Mateje Czinkl sedláka z Olešníka Matky Kateřiny rozené Haškova N.14
[ podle zápisů dětí matka pocházela ze Zahájí ]

Vít Kolář

☼6.9.1773

Olešník 13 Vít; syn Pavla Koláře sedláka a Marie rozené z Řehoře Valenty ze Zahájí; Katolík

Rozálie Czinglová
Příjmí Czinkgl se na záznamech vyskytuje v různých podobách : Czinkl, Czynkel, Czynkl, Cinkl Cynkl. Domnívám se, ţe se původně četlo jako Činkl a jak dokazuje zápis o úmrtí
dcery Anny se pouţívalo jiţ úřední, dědičné příjmení Cinkl

☼ 4.3.1789; Olešník č 14 ; Rozálie dcera Matěje Czingla a Kateřiny.
Jak dokazují podrobnější záznamy o narozenich sourozenců, matka Kateřina je dcera Václava Haška - Holubáře a Kateřiny Holubářové. Václav Hašek * 27.9.1733 je syn Martina Haška

Pavel Kolář

☼ 14.1.1742 Olešník; Pavel, syn Víta Koláře, sedláka a Marie Anny dcery Václava Hovorky sedláka z Olešníka

Václav Hašek, syn Martina Haška a Kateřina Holubářová,
rodiče Kateřiny provdané Cinklové

∞17.10.1756 Václav Hašek z Mydlovar a Kateřina dcera Mikoláše Holubáře ze Zahájí

Václav Hašek

☼27.9.1733 Václav, syn Martina Haška a Justiny rozené Tesařové ze Zlivi

Josef Hašek
Narození: 17. 10. 1843, Mydlovary 8
Úmrtí: 26. 2. 1896, Praha

Otec: František Hašek
Matka: Anna Kolářová

Kateřina Jarešová
3. 11. 1849, Krč u Protivína 32
??. 1. 1912, Praha

Antonín Jareš
Kohoutová Marie
Děti:
Jaroslav Hašek
* 1886 Bohuslav Hašek
Sourozenci:
Zatím jsem nenalezl žádné sourozence

☼ 9. 9. 1822

Matouš Hašek

☼ 12.9.1824

Václav Hašek

☼ 8.5.1826

Jan Nepomuk Hašek

☼ 24.5.1828

Mariana Hašková

☼ 4.5.1830

František Hašek

☼ 19.4. 1834

Vojtěch Hašek

☼8.2.1838

Anna Hašková

☼ 13.4.1840

Vojtěch Hašek

☼ 28. 6. 1846

Anna Hašková

☼ 9.10.1849

Martin Hašek

☼ 14.1. 1850

Matěj Hašek

Josef Hašek & Kateřina Jarešová
rodiče Jaroslava Haška

∞ 9. 9. 1879 Protivín č.d. 158; ţenich: pan Josef Hašek, profesor na reálních školách v Novém městě Praţském Marianská ulice č 14 bytem v Protivíně, syn Františka Haška, gruntovníka z Mydlovar č. 8 a Anny Rozené Kolářové z Volešníka č. 13; stár 36 roků;katolík; svobodný; nevěsta: Kateřina dcera Antonína Jareše kníţecího schvarcenbergského
bastyře v Protivíně č. 158 a Marie rodem Kohoutové z Krče č. 18

Josef Hašek, otec Jaroslava. Policejní přihláška ještě zaznamenává celou rodinu. Jsou zde Josef i
jeho ţena Kateřina i jejich synové Jaroslav a Bohuslav. Také je zde i Marie, dcera Josefova bratra
Martina, která se stává po Martinově smrti chráněnkou svého strýce, jak je uvedeno v rubrice Charakter : Mündel [něm. Svěřenka, chráněnka] . Pod Jménem Josefa Haška je uvedeno i datum jeho
úmrtí † 26.2. 1896. Zemřel v Praze, Štěpánské ulici č.p. 644 po operaci ledvin. Josef Hašek byl
suplentem na reálném gymnáziu

Josef Hašek

*17.10. 1843 narozen a pokřtěn; Midlovary 8 *Josef Hašek; katolík; muţ; manţelský; otec: Františk Hašek sedl. Pod N8 syn †Víta Haška sedl. pod tím N8 z Mydlovar a Marye
roz. Dvořák z pra. Lhoty N2 matka: Anna dcera †Víta Koláře z Volešníka [Olešník] N13 a † Rozalie roz. Cynkl z Volešníka N14

Kateřina Hašková rozená Jarešová a bašta Schwarzenberského
rybníka v Krči u Protivína, kde se Kateřina dne *4. 11. 1849
narodila. Fotky z alba Jomar Hønsi>Anabase - Protivín to Písek. Zemřela v Praze na Vinohradech ve Velehradské ulici č.p.
1411, v lednu 1912
Z dopisu Jarmily Mayerové Jaroslavu Haškovi
Praha II 24. 1. 1912
Míťuško!
Trápí mne velice, ţes nepřišel. Hledali tě v redakci a nenašli. Vím, ţe budeš mít velkou bolest, pospěš alespoň, abys přišel včas na pohřeb. A hleď na to, abys byl byl slušně a vhodně
oblečen. Budou si Tě pořádně prohlíţet, to víš, ţe kaţdý ví, ţes tam nebyl, ačkoliv Ti Boţa řekl,
ţe maminka je těţce nemocna. Prosím Tě, nezmeškej alespoň pohřeb. Bylo by to hanebné a
neodpustitelné. Opatři si tvrdý klobouk. A večer přijď ke mně, nebo si budu myslet, ţe mě
chceš taky docela opustit. Víš, ţe Tě mám jediná na světě ráda a nikoho jiného nenajdeš. A je
mi Tě lito. Telefonuj mi, dostal - lis včas zprávu. Líbá tě Tvoje Jarmila

Narozena 3. pokřtěna 4. listopadu 1849, Krč 32 [u Protivína] Kateřina [náboţenství katolického, pohlaví ţenského,loţe manţelského] Otec: Antonín Jareš knjţecj baštýř z Krče
N32 syn Matěje Jareše baštýře z Krče Nro 32 a Rozalie roz Kovařjk z Nowewsy panstvj Libejickeho N4 Matka: Maria dcera Matouše Kohouta chalupnjka z Krče N18 a Kateřiny
rozené Bjlkova z Krče N18

Jaroslav Hašek
Narození: 30.4.1883, Praha
Úmrtí: 3.1.1923 Lipnice n. Sázavou
Otec: Josef Hašek
Matka: Kateřina Jarešová

Jarmila Mayerová
28. 6. 1887, Praha
20. 9. 1931, Praha
Josef Mayer
Josefa Einedörová
Děti:

*1912 Richard Hašek † 1980
*1886 Bohuslav

Sourozenci:
*1879, †1885
*1881
*1883
*1885
*1889
*1893

Zdenka Mayerová
Josef Mayer
Milena Mayerová
Vratislav Mayer
Jaroslav Mayer
Vladimír Mayer

∞ 18.5.1910 Ţenich : Pan Hašek Jaroslav Spisovatel a redaktor časopisu Svět zvířat, narozen v Praze č
1325-II ?? př Mydlovary ??ˇBudějovice syn Josefa Haška ck profesora v Praze ?? A Kateřiny rod. Jarešové z Protivína.
Nevěsta : Mayerová Jarmila naroz. Na Královských Vinohradech č. 276 ?? Dcera Josefa Mayera, sochaře a štukatéra na Král. Vinohradech č.276 a Josefy rod. Einöderova z Prahy č 563-II

Ve straně mírného pokroku v mezích zákona

Jaroslav a Zdeněk Matěj Kuděj

Jaroslav Hašek

Jarmila Hašková, rozená Mayerová

Jarmila se synem Richardem

Policejní přihlášky rodiny Mayerových. Vlevo
starší přihláška z dob,
kdy Mayerovy ţili na
Vinohradech a vpravo je
přihláška z jejich nového bytu v Dejvicích z
roku 1911. Zde také ţila
Jarmila a syn Richard
po rozchodu s Jaroslavem Haškem. Na fotografiích jsou Manţelé
Mayerovi, Jarmila Hašková a syn Jarmily a
Jaroslava, Richard

Richard Hašek, syn Jaroslava Haška * 1912 †1980

S otcem Jaroslavem v roce 1921

Se ţenou Dagmarou
roz. Kovářovou

Se synem Richardem

S dětmi Richardem a Dagmarou

Setkání generací
Jaroslav Hašek a jeho vnuk Richard

