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 Pro značnou část laických čtenářů to znamená horší 
dostupnost zvláště starších textů. 
 Plné texty by byly cenným pramenem pro diachronní 
studium jazyka, nářečí a lidových výrazů a otevřely by další 
dimenzi možností vyhledávání při práci s kramářskými 
texty. Cesta k dalšímu zkvalitnění a rozšíření možností 
využití databáze by v delším časovém horizontu měla vést 
právě tudy.

Iva Bydžovská

Opravený hrob 
Jarmila Krecara z Růžokvětu na Olšanech

Jako poděkování za velkorysý Krecarův dar uměleckých  
a knižních sbírek se Národní muzeum zavázalo v roce 1960 
pravidelně pečovat o jeho hrob na Olšanských hřbitovech. 
V roce 2011 bylo z důvodu neutěšeného stavu Krecarova 
hrobu přikročeno k jeho generální rekonstrukci. Nedosta-
tek finančních prostředků nakonec vedl Národní muzeum  
k vyhlášení veřejné sbírky, díky které se mohla rekonstrukce 
skutečně realizovat. Náhrobek byl celý zbroušen, vysypán 
kamennou drtí a opatřen žulovou destičkou (Impala) s nápi-
sem Jarmil Krecar z Růžokvětu – spisovatel – 1884–1959.  
U hrobu byla umístěna i informační tabule, seznamující 
stručně se životem a dílem této osobnosti. Slavnostního odha-
lení opraveného hrobu, které se uskutečnilo v pátek 9. září 
2011, se zúčastnili sponzoři opravy, pracovníci Knihovny  
NM a členové Matice české, kteří hlavní měrou na opravu 
hrobu přispěli. Za společnost PATRIA zde promluvil její 
předseda Václav Moucha. Petr Kubát z Jihočeské univerzity 
pak stručně představil dílo J. Krecara. O celou akci projevo-
vala zájem i zpěvačka Anna K. (vlastním jménem Luciana 
Krecarová), která je Krecarovou prapraneteří. 

Pavel Muchka

Generální opravu hrobu Jarmila Krecara z Růžokvětu pro-
vedlo za režijní cenu Kamenictví Obelisk, Praha 9 (Tomáš 
Vystyd).
Celkové náklady na opravu hrobu   7 785 Kč
Přehled sponzorů:
Klub pražských spisovatelů   1 000 Kč
PATRIA, 
společnost pro ochranu kulturního dědictví   2 000 Kč
Jitka a Boris Titzlovi, Praha   2 000 Kč
Jarmila Kučerová, Praha   1 000 Kč
Člen Matice české (nechce být uveden)   400 Kč
Pavel Muchka, Praha   600 Kč
Eva Ryšavá, Praha   500 Kč
Miluše Janečková, Praha   100 Kč
Alois Marhoul, spisovatel, Čisovice   185 Kč

Opravený hrob Jarmila Krecara z Růžokvětu s informační 
tabulí – Olšanské hřbitovy IX., 8. oddělení, hrob č. 201. 
Foto: Daniel Poláček.

Účastníci slavnostního odhalení opraveného Krecarova 
hrobu dne 9. 9. 2011 (zleva: Helga Turková, Luboš Anto-
nín, Eva Ryšavá, Anna Konůpková, Marie Jírová, Dagmar 
Semecká, Pavel Muchka, Petr Kubát, Jarmila Kučerová, 
Václav Moucha). Foto: Daniel Poláček.

Informační tabule u Krecarova hrobu. Autorem textu je 
Pavel Muchka.


