
Císař Josef II. v Novém Hrádku 

 

Napsal: Josef Štefan Kubín, sbírka povídek Na vaši radost 

 

Svýho času, dyž císař Jozef jezdil po vlasti, zabrousil taky do Čech, a na Novej 
Hrádek. A první jeho bylo na rychtu. Tak rychtář nechal svolat končele na uvítanou 
Jeho Veličenstva. A jak von byl přístupnej, císař se jich ptá, mají-li nějaký přání, by 
ho projevili, že jim vyhoví. Tu všechny končele s rychtářem udychaně se postavili: 
„Vaše císařská Milosti, nemáme žádný přání, sme spokojený, nic nám tadyt 
neschází.“ 
No, a tu císař pán poudá: 
„To mě těší, že ste spokojený a nic vám nechybí,“ a tak se jim poroučel a šrouboval 
pryč ke Rzum. (Tam je důle kříž u Izidora, anděle voraj za něj.) 
Teď, dyž císař vodjel, rychtář se plácne: 
„Ale jestlipak víte, končele, na co sme v Hrádku zapomněli! My sme měli žádat císaře 
Jozefa, aby nám povolil, abysme tadyk měli jarmark.“ 
Končele vodpovidali: 
„Tak pošli serbusa za nim, že ho necháme prosit, aby nám povolil ve štvrtek jarmark.“ 
Tak serbus se rozběh za císařem, a dyž byl už Na farách, viďal ho, jak jede na koni 
ke Rzum. Tak na něj volá: 
„Počkejte, pane,“ a císař se vobrátil, vidí serbusa, jak za nim bjéži. 
Zastavil koně a čeká, až serbus přiběh, a ptá se ho, co si přeje. Serbus udýchaně 
poudá: 
„Vaše císařská Milosti, rychtář s končelama nechaj vás prosit, abyste jim povolil na 
Hrádku štvrtek.“ 
No a tu císař Jozef se zasmál: 
„Jojo, ten vám povoluju, máte mít štvrtek,“ a dal jim na to paletu. 
 
To jsem už slyšal, dyž sem byl chasou. 
 

Spisovatel J.Š.Kubín pobýval na Novém Hrádku v letech 1909 a 1928, kdy zde 

zapisoval lidové zpěvy a povídky. Jeho hlavním informátorem byl Vilém Klíma (nar. 

1864, zemř. 1942), syn Františky Klímové z Nového Hrádku, původním povoláním 

krejčí, později obecní strážník a listonoš (podle jeho vypravování je i tato povídka). 


