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seďákovi. Někteťi badatelése pčikláněiík názoru, že autorem obou těchto
traďčních textťrobrozensk:i'chloutkáiťr nebyl Matěj Kopeckf, nfbrž jeho
současníkProkop Konopásek, kantor z olešnéu Rakovníka.

Matěi Václav Kramerius
/1753-1808/
osvícenskf novináÍ,.pÍek|adate|
a vydavatelknih pro lid,
zakIadate|prosIuléčeskéexpedice.
Narodil se |2.2. 1753v Klatovech jako neistarší
syrrkrejčíhoa kostelníka' Studoval na klatovskémjezuitskémgymnáziu, od roku |773 v Praze
na filozofii; stuďa na právnickéfakultě nedokončil.osobním stykem s pražskfmi vlastenci byl získán pro osvícenskémvšlenky, národně obrozenské
snahy a iidově osvětovou činnost. Na pŤímluvuJ. Dobrovského se stal
knihovníkem u rytíťeJ. Neuberka, sběratele a vydavatele star]í/ch
českj'ch
knih. v Neuberkově domě se scházeli pÍaŽšfívzdělanci, naklonění josefínskfm reformám, zejménanáboŽenskésnášenlivosti,rozumovému uvědomovánía povznášeníprostéholidu. Kramerius se pokusil poďe německé
piedlohy v Knize Josefwě (1784) vyložit a mezi lidem zpopularizovat
dějinnf vlznam těchto reforem, ježodstraĎujícefeudálnípiežitky, neopráv.
něné církevnívfsady a ponižujícínevolnictví, slibovaly snesitelnějšíživot.
Kniha Josefova nalezla veďÍeNovllch kalend í toleranci(1787-98) ,,v lidu
takovou milost, že v krátkém časupo čtyňikrátk vytištěnípťišlaa vŽdy
v drahném počtu exempláÍťr..,jak twdí dobovf posudek v novinách.
Po smrti J. Neuberka pťijal Kramerius místo v SchÓnfeldově tiskárně,
později se stal redaktorem Schtinfeldsklchcis. krdl, pražskllchnooin. Záby
se osamostatnil a od r. 1789 vydával v tj.denníchintervalech vlastní noviny, jejichž názvy se měnily, nejdéle se udržoval titu| Krameriusoz'lyc. k.
olastenskénoainy. Zásady osvícenskéhojosefinismu uplatrloval jak v komentáŤíchk domácím a zahraničnímudálostem, tak i v zábavn ch a poučnfch pčíloháchk novinám (Večerni shromdžděnidobrooickéobce, |8O1i
Pražskjl posel' |80244; PŤítellidu, |80647). Je považovánza zakladatele
českého
novináiství.
Na sklonku 18. stoletísi Kramerius zčídilvlastní tiskárnu, nakladatelswÍ
a knihkupectví, tzv. Českouexpeďci, s promyšleněorganizovanj'm risilím
o šíňenÍ
dobr ch knih mezi českjm i slovensk1imčtenáčstvem.
V České
expedici na StarémMěstě, qi'znamnémstčediskubuditelskéa vzdělavatelské práce, se scházela vlastenecká literární a vědecká společnost (mj.
J. Dobrovsk; , B. J. Dlabač, J. NeiedlÝ). Její Život beletristicky zpodobil
A. Jirásek v románu F. L. Věk.
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K'aŠirsitro zájmu nežnoviny a kalendáie dosáhly v lidovfch vrstvách
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Václav Rodomil, také spisovatel a vydavatel knih

Eliška Krásnohorská
/I8+7-1926/
pracovnlcc
Smetanova libretistka, pÍekladatelka světovépoezie,
se stala
ženskéhohnutí.Svou básnickoutvorbou i titerární kritikou
literatuÍe
na
jež
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národní
tzv.
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prÓz
historicbfcb
romantickfch
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seďákovi. Někteči badatelése pŤiklánějík názoru, žeautorem obou těchto
tradičníchtextťrobrozenskfch loutkáitr nebyl Matěj Kopeckf, nfbrŽ jeho
současníkProkop Konopásek, kantor z otešnéu Rakovníka.

Matěi Václav Kramerius
/1753-1808/
osvícenskf novináÍ,pŤek|adate|
a vydavatelknih pro |id,
zak|adate|proslu|éCeskéexpedice.
Narodil se 12,2. 1753 v Klatovech jako neistaršísyn krejčíhoa kostelníka. Studoval na klatovskémjezuitskémgymnáziu, od roku 1773 v Praze
na filozofii; studia na právnickéfakultě nedokončil.osobním stykem s praŽskfmi vlastenci byl získán pro'osvícenskémvšlenky, národně obrozenské
snahy a lidově osvětovou činnost. Na pňímluvu J. Dobrovského se stal
knihovníkem u rpÍie J. Neuberka, sběratele a vydavatele star:fch česk!'ch
knih. V Neuberkově domě se scházeli pražšrívzdělanci, naklonění josefínskjm reformám, zejménanáboženskésnášenlivosti,rozumovému uvědomovánía povznášeníprostéholidu. Kramerius se pokusil poďe německé
piedlohy v Knize Josefot'lě(1784) vyložit a mezi lidem zpopularizovat
dějinnf vlznarn těchto reforem, iežodstra ujícefeudáInípťežitknneoprávněnécírkevnív:fsady a ponižujícínevolnictví, slibovaly snesitelnějšíživot.
Kniha Josefova nalezla ved\e Notlllch kalenddŤ tolerancí(1787-98) ,,v lidu
takovou milost, že v krátkém časupo čtyňikrátk vytištěnípiišla a vždy
v drahném počtu exempláŤir..,jak twdí dobovf posudek v novinách.
Po smrti J. Neuberka piijď Kramerius místo v SghÓnfeldově tiskárně,
později se stal redaktotem Schiinfeldskllchcis. krtil, pražskllchnotlin. Záby
se osamostatnil a od r. 1789 vydával v tydenních intervalech vlastní noviny, jejichž názvy se měnily, nejdélese udržoval tiÍI| Krameriusoz;9c. k.
tslastenské
noainy. Zásady osvícenskéhojosefinismu uplatIloval jak v komentáčíchk domácím a zahraničrrím
událostem, tak i v zábavn ch a poučnfch pčilohách k novinám (Veěerni shromrižd(nidobrooickéobce, I8O!;
Pražskll posel' |80244; Pžitel lidu, L8o647). Je považovánza zak|adatele
českého
novináiství.
Na sklonku 18. stoletísi Kramerius zťíďl vlastnítiskárnu, nakladatelství
a knihkupectvi,Ízv. Českouexpeďci, s promyšleněorganizovanj'm silím
o šíňenÍ
dobrfch knih mezi českjn i slovenskjm čtenáŤswem'V České
expedici na StarémMěstě, vfznamném stŤediskubuditelskéa vzdělavatelské práce, se scházela vlastenecká literární a vědecká společnost (mj.
J. Dobrovsky, B. J. Dlabač, J. NeiedlÝ). tejí Život beletristicky zpodobil
A. Jirásek v románu F. L. věk.
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KleŠirsitro zájml nežnoviny a kalendáňe dosáhly v lidovfch vrstvách
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Eliška Krásnohorská
/ 1847 -7926 /
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