Anotace – Jan Pohl, Radnice. Kronika, Rokycany 1905 (reprint 2016)
Radnickým patriotům, laickým obdivovatelům dějin i poučeným odborníkům se dostává
do rukou další publikační počin, který popularizuje bohatou historii města Radnic. V roce
2014 takto dvojice editorů Vilém Karlíček a René Keller zpřístupnila zájemcům Hylákovo
vylíčení tzv. radnické aféry z období Velké války,1] nyní se jedná o Pohlovu kroniku Radnic
vydanou v roce 1905. V obou případech jde o záměr navýsost ušlechtilý a na první pohled
možná i jednoduše proveditelný: obě publikace již byly v minulosti vydány, takže jejich
reprint by měl být poměrně snadným úkolem.
Zasvěceným je však jasné, že tomu tak není. Mýtský rodák a advokát JUDr. Jan
Pohl (1891–1914) byl zapáleným muzikologem, historikem a kronikářem a ve svých pracích čerpal z dostupné literatury a pramenů. Jelikož však od jejich vydání uplynulo již více
než celé století, nebylo možné nabídnout dnešnímu čtenáři pouhý reprint Pohlovy kroniky
Radnic. Byť byla zachována její struktura a došlo k převzetí autentického textu, musely
být zrevidovány a zpřehledněny v mnoha případech dnes již málo srozumitelné odkazy na
použité prameny a literaturu, což se podařilo díky úsilí Mgr. Petra Koláře ze Státního oblastního archivu v Plzni. Také získání základních biografických údajů a fotografií J. Pohla
nebylo úplně jednoduché a v tomto editorům pomohla především ochota a vstřícnost ze
strany zaměstnanců Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze.
Díky snaze mnohých tak vznikla hodnotná publikace zaměřená na regionální dějiny Radnicka. Město, které její vydání podpořilo, jde nesporně správným směrem: podnícením zájmu o jeho historii totiž mezi obyvatelstvem zaselo semínka něčeho ještě důležitějšího, totiž zájmu o jeho přítomnost a budoucnost. Že se jedná o pozitivní počin, nemůže
být pochyb. Přejme proto Radnickým, aby našli ve své minulosti poučení a inspiraci pro
další rozvoj jejich města.
Karel Řeháček
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