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I I I .  č á s t  

 

 

 

Poznáte horu ležící severoseverovýchodně od Mladé Boleslavi? 

O jakou horu se jedná? Na jejím vrcholu v současnosti můžeme nalézt kamenný pomník: 

Kdy byl vybudován? Jakou událost připomíná? 

Tato událost byla součástí většího vojenského střetu. Jakého? S jakým výsledkem dopadl? 

Na jakých dalších místech na Mladoboleslavsku nalezneme jeho připomínky? 

Rytina zachycuje jinou významnou událost, která se na tomto místě odehrála. O co se 

jedná, co bylo cílem této akce a jaké byly její příčiny? 

Na tomto místě se podobných shromáždění uskutečnilo několik. Vyjmenuj je a vysvětli 

důvody jejich svolání. 

Kromě kamenného pomníku na vrcholu hory po přechodnou dobu stála i dřevěná stavba. 

Jaký byl její účel? 

 

Odpovědi posílejte do pondělí 6. června 2022 na e-mail futtera@pekargmb.cz. 

mailto:futtera@pekargmb.cz


II. část – řešení 

 

Kde se nachází tento pomník a jakou osobnost připomíná (uveď povolání a životní data)? 

Kdy byl pomník odhalen? 

Pomník je umístěn na návsi v Katusicích na památku rolníka, podnikatele, politika a 

podporovatele české vlastenecké a občanské společnosti Jana Nepomuka Krouského (14. 

února 1814 – 4. října 1876), odhalen byl roku 1878. Roku 1953 byl odstraněn. Obnoven 

byl roku 1990. (5 b.). 

Tento člověk byl znám jako velký podporovatel českých vlastenců a majitel rozsáhlé 

knihovny. Jaký byl její nejcennější kus? Uveď autora, název díla a rok vydání. 

Nejcennějším kusem byl „rukopis“ Máje od Karla Hynka Máchy z roku 1836. Toto 

tradiční označení ale není zcela přesné. Jedná se sice o Máchův autograf (text Máje 

pořízený Máchovou rukou), nikoliv ale o přípravný text předcházející knižními vydání, 

nýbrž o opis knižního vydání (4 b.). 

V okolí svého bydliště tento člověk přispěl k zřízení dvou průmyslových podniků. Které to 

byly a jaké byly jejich následující osudy? 

Jedná se o spolkový rolnický cukrovar v Dolním Cetně (1868) a o pivovar v Podkováni 

(1872). V těchto podnicích byl Krouský členem správní rady, případně jí přímo předsedal. 

Zatímco dolnocetenský cukrovar – již znárodněný po roce 1948 – byl uzavřen roku 1958 (v 

roce 1970 pak byl zastaven provoz na železnici Skalsko – Dolní Cetno – Chotětov, která 

sloužila k návozu cukrové řepy do podniku), podkováňský pivovar po privatizaci a 

několikaletém přerušení výroby z důvodu rekonstrukce zůstává v provozu i v současnosti. 

Většina jeho výstavu ale směřuje na export (4 b.). 



Nejlepším přítelem a posléze i švagrem tohoto člověka byl farář v nedaleké Kováni, ve své 

době známý člen české obrozenské společnosti. Jak se jmenoval, jakému typu čtenářů byla 

určena většina literárních děl, která tvořil (uveď též názvy některých z nich), jakou 

významnou funkci zastával v revolučním roce 1848? 

Jednalo se o Karla Aloise Vinařického (1803–1869), autora a překladatele klasicistně 

laděných veršů (např. Varito a lyra, Milina), který je ale významný přededvším jako 

zakladatel české literatury pro děti, autor slabikářů, bajek a říkadel (nejvýznamnější 

sbírka Kytka česká, jež obsahuje mj. později zlidovělá říkadla Tluče bubeníček či Ivánku 

náš). V roce 1848 byl Vinařický za Mladoboleslavsko zvolen poslancem říšského sněmu 

v Vídni (4 b.). 

Jaké byly další osudy rodinné knihovny v průběhu 20. století? 

V roce 1951 byl potomek Jana Nepomuka Krouského, Karel Krouský, odsouzen ve 

vykonstruovaném procesu a uvězněn. Rodina byla z Katusic vystěhována a majetek – 

včetně knihovny – byl zabaven. „Rukopis“ Máje ukryla matka Karla Krouského, na nátlak 

Státní bezpečnosti jej rodina vydala v 60. letech 20. století. Po roce 1989 byl potomkům 

v rámci restitucí majetek vrácen, ovšem drtivá většina Krouského knihovny byla ztracena. 

Podle dochovaných katalogů knihovnu rekonstruuje další z členů rodiny Jiří Krouský (3 

b.). 


