
VI. Dušičky 
na Malostranském hřbitově

Zvou Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova a Správa pražských hřbitovů.

Návštěvníci budou mít příležitost uctít památku rozsvícením svíček u hrobů osobností,  
na které v letošním roce vzpomínáme v souvislosti s významným výročím, které uplynulo  
od jejich narození či úmrtí.

Od 15 hodin bude Malostranský hřbitov otevřený pro veřejnost 
(návštěvníci mohou rozsvítit svíčky na náhrobcích).

15.00–16.00 hod.     individuální procházka Malostranským hřbitovem 
16.00–17.00 hod.     komentovaná procházka v menších skupinách s průvodci

Kdo bude mít zájem, může se přidat k následujícímu programu.

17.00–17.30 hod.     průvod  z kostela Nejsvětější Trojice vedený p. ThDr. Lohelem 
       k hrobce premonstrátů, kde se pomodlí za všechny zemřelé  
17.30–18.30 hod.     mše Svatá
18.30–19.00 hod.     individuální procházka svíčkami osvětleným hřbitovem
19.00       uzamknutí hřbitova

Dopravní spojení:
metro B Anděl, dále tram. č. 9, 10, 16 do zastávky Bertramka

www.malostranskyhrbitov.cz
Transparentní účet Sdružení: 2200121201/2010 Fio banka, a.s.

sobota 2. listopadu 2013 od 15 hodin



Osoby, jejichž místa odpočinku známe

1. Stich Punto Jan Václav, virtuóz na lesní roh, Mozartův známý, 1746–1803 (*210 let), 
10 let od osazení pamětní desky 

2. Pinklová Terezie, dobrodějka i chudiny 1773–1835, (*240 let)
3. Girglová Tereza, učitelka, přítelkyně Karla Havlíčka Borovského 1820–1883 (*130 let)
4. Houška Václav, sídelní kanovník u sv. Víta a konsistoriální rada, *1883 (*130 let) 
5. Panzský Jan, pražský měšťan, 1753–1813 (*200 let)
6. Jaroš František, mydlář, mistr, člen rady královského hlavního města Prahy, majitel domu, 

1823–1882 (*190 let)
7. Dušková Josefina roz. Hampacherová, komorní zpěvačka, Mozartova přítelkyně a hostitelka 

na Bertramce, 1753–1824 (*260 let)
8. Nowotný Eduard, jazykovědec, jeden z vynálezců českého těsnopisu 1833–1876 (*180 let)
9. Pfeiffer Benedikt, strahovský opat, rektor pražské univerzity ,1783–1834, (*230 let)
10. Höger Jan Křtitel, lékař, profesor medicíny, *1823 (*190 let)
11. Maulini Dominik, rytec a litograf, 1785–1873 (*140 let)
12. z Hergetů Josef, guberniální rada, majitel Hergetovy cihelny, syn zakladatele rodu Josefa Hergeta 

staršího, 1812–1873 (*140 let)
13. Martinovský Michal, hudební skladatel, varhaník, přítel a spolupracovník K. J. Erbena, 

1808–1873 (*140 let)
14. Weyrauch Ervín, dějepisec strahovského kláštera, 1803–1865 (*210 let)
15. Pfleger Moravský Gustav, spisovatel, zakladatel českého sociálního románu,1833–1875 (*180 let)
16. Stadler z Mildenbachu Antonín, c. k. hejtman, *1883 (*130 let), zeť Vincence Morstadta 

a jeho hostitel v posledních letech života
17. Galvani Caesar Josef, metropolitní kanovník v Modeně, *1863 (*150 let)
18. Wach Antonín, vrchní inženýr pražského místodržitelství, architekt 1803–1883 (*210, †130 let)
19. Zimmermann August, profesor a spisovatel, 1793–1869 (*220 let) 
20. V SRPNU 2013 NALEZENÝ HROB RODIČŮ JANA NERUDY
21. Tomsa Bohumil František, český spisovatel a překladatel, 1793–1857 (*220 let)

Osobnosti, jejichž místa hrobů jsou neznámá, nebo které byly později přeneseny jinam

•	 Bezecný Josef, pedagog, hudební skladatel, učitel slepých, 1803-1871 (*210 let)
•	 Mánes Antonín, 1784–1843 (+170) ,místo neznámé
•	 Mánes Václav, 1793–1858, (* 220), místo neznámé
•	 Nečásek Jan, pedagog a spisovatel, 1813-1866 (*200 let, odvezen na Olšany)
•	 Rilke Johann, dědeček pražského německého básníka Rainera Maria Rilkeho 1788-1853, (+160 let)
•	 Ringhoffer František, zakladatel továrny na železniční vagony 1817-1873, (+140)
•	 Strobach Josef, kapelník Stavovského divadla, 1733-1794 (*280 let) 
•	 Zafouk Gustav, umělecký slévač, 1823-1868, (*190 let)     

Jubilea roku 2013 
Osobnosti a jejich výročí
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