
Svatopluk Čech: Le šetínský kov ář
Lešetínský kovář
chlapík jak se sluší:
Ocel rukou láme,
pěstí kámen kruší,
hračkou zvedne statný strom,
jeho perlík jako hrom
v kovadlinu buší.

Když mu v rukou dílo
jiskří, kouří, syčí
a mrak sazí tváře
na černo mu líčí,
vlaje temný vous a vlas:
v rudé záři jako ďas
do stropu se týčí.

Ku kovárně zděné
zubovatým štítem
chaloupka se tulí
s došků sivých krytem;
v ní je pěkná světnička,
čistá jako kaplička,
a v té anděl bytem.



Lešetínský kov ář (olej na plátn ě)



Sv. Čech: Nový epoch ální výlet …



Sv. Čech v Praze -Tróji

Praha–Troja, vila Havránka



Josef V áclav Sládek (1845 – 1912)

• nar. ve Zbirohu
• stud. akad. G, FF
• redaktor Lum íra
• 1868 – 1870 v Americe
• poezie
• verše pro d ěti
• výuka angli čtiny na ČAO
• překlady z angli čtiny 

(33 her W. Shakespeara)



Českoslov ansk á akademie obchodn í
Resslova , Praha 2



J. V. Sládek: Selsk é písně
a České znělky 

To bylo v horách. Příval strhal pole.
U jednoho, kde zbyla holá skála,
stál starý sedlák, tvář se kámen zdála,
jak zkoušel půdu bodcem svojí hole.

Rozhléd se nahoru po údole:
ani ten mezník voda nenechala!
A mlčel; - šedá hlava zakývala
a pevně kráčel domů po výmole.

Co dělat? – Chalupa na spadnutí
a prodlužena, věřitelé krutí,
děti jsou malé, nevěsta nic nedbá,
syn rozmařilec, na všem jako kletba. –
„Co vnuk můž´ za to?“ – Setřel s čela chmůru
a ještě večer vez tam země fůru.



J. V. Sládek - dílo

• poezie: Básně
(b. Na hrobech indiánských)
Jiskry na mo ři
Selské písn ě a České znělky

• poezie pro d ěti: Zvony a zvonky
Zlatý m áj

• překlady: Shakespeare, Byron, Lermontov



Eliška Krásnohorsk á (1847 – 1926)

• vl. jm . Alžběta Pechová
• nar. v Praze
• redaktorka Ženských list ů, 

Osvěty
• 1890 zal. dívčího gymnázia 

(Minerva)
• poezie
• próza
• libreta 
• překlady 
• liter. kritika



Budova školy ve Vodi čkově ulici 
na Nov ém Městě



Eliška Krásnohorsk á - dílo 

• poezie: Ze Šumavy
Ke slovanskému jihu

• próza: Svéhlavi čka

• libreta: Hubička
Tajemství
Čertova st ěna

• překlady: Mickiewicz, Puškin, Byron

• publicistika: Ženská otázka česká (1881)

• paměti: Co přinesla léta



Ruchovci a lum írovci
60. – 80. léta XIX. stol.

RUCHOVCI x LUMÍROVCI
(směr „národní“) (směr „sv ětový“)

almanach Ruch časopis Lum ír
časopis Osv ěta

S. Čech J. Vrchlický
J. V. Sládek

E. Krásnohorská J. Zeyer


