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O lhenické nevěstě ze „zámku“

Rodokmeny významných osobností české vědy, techniky a kulturní historie uplynulých staletí někdy poměrně
překvapivě skrývají i malé, zapomenuté příběhy zmizelého světa dávných lhenických obyvatel. Díky i tomu málu náhodně
zachovaných zpráv si čas od času můžeme připomenout „peckářskou krev“ - jak v milé nadsázce a s patřičnou dávkou
hrdosti říkáme rodákům ze Lhenic a okolí. A právě mezi ně patří i Marie Anna Gregorová (1788 - 1856), lhenická babička
proslulého zemského právního historika a spisovatele Dr. Čeňka Pinskera.
Kdo byl Čeněk Pinsker? Pokřtěn jmény Vincenc Josef Václav, po maturitě na píseckém gymnáziu (1864)
absolvoval práva na univerzitách v Praze a Krakově (promován r. 1870). Do historie se zapsal nejen jako odborník
na rodinné a svěřenské právo, nebo mistrný fotograf jihočeských a středočeských památek pro Národní muzeum,
ale především coby zkušený znalec starých archivních materiálů.
Pro vídeňské ministerstvo vnitra ověřoval pravost archiválií, které předkládali žadatelé o udělení šlechtictví.
Prováděl důkazní rozbor listin. Náleží mu i zásluha za podíl na odhalení korupčního podvodu s „výrobou“ nové české
šlechty, kdy různí žadatelé předkládali rodokmeny doprovázené profesionálně pozměněnými matričními doklady včetně
zfalšování původních zápisů v samotných matrikách. Technika padělků byla na vysoké úrovni, přesto původci neunikli
trestům. Pamětníci - jeho profesní kolegové, pak často úsměvně zmiňovali, že jakousi zvláštní neústupnost - „tvrdou palici“
a smysl pro poctivé jednání sám Pinsker přičítal vlohám zděděným po předcích. Vraťme se tedy k jeho babičce.
Marie Anna Gregorová přišla na svět 24. června 1788
ve starobylých zdech někdejší grejnarovské renesanční tvrze (viz fotografii), v rodině Jana Gregory - podnikatele v rukodělné výrobě obuvi
a jeho manželky Dory rozené Kudrnové. O jejím dětství a dospívání
zprávy nejsou. Dá se předpokládat, že vyrůstala bez větší hmotné nouze
v klidném, ale tvůrčím rodinném zázemí, které tou dobou vytvářeli její
pracovití rodiče, starší sourozenci a hlavně i šikovné ruce zaměstnanců
prosperující obuvnické dílny.
Rodný dům opustila jako osmnáctiletá nevěsta v lednu r. 1807,
kdy před oltářem lhenického chrámu sv. Jakuba Většího řekla své „ano“
ženichu Václavu Pinskerovi. Šestatřicetiletý manžel si ji pak odvezl
do Netolic, kde už byl znám jako vážený měšťan, mistr mydlářského
řemesla a zdatný obchodník. Porodila mu pět dětí. Byli to Jan *1809, Bedřich, Marie, Aloisie a Zuzana. Mimo syna Jana,
pozdějšího soudního rady - Čeňkova otce, všichni založili své rodiny v Netolicích. Žádné psané paměti nám Marie Anna
nezanechala, jak to bývá, když je prioritou pohoda a teplo domácího krbu, manžel, výchova pěti dětí a pak vnoučata.
V netolickém domě čp. 53 se dožila 68 let, na věčnost odešla 5. 5. 1856.
Na dnešní cestě proti proudu času se trochu pootevřela vrátka do mikrokosmu jejího snažení, ale jen ve stručném
přehledu pokrevních souvislostí, jak je osvětluje rodopisná tabulka. Ukazuje, že lheničtí Gregorové i volarští obchodníci
Pinskerové měli blízký příbuzenský vztah nejen k rytířskému rodu lesníků Guolfingerů ze Steinsbergu, ale i k netolickým
Kudrnům, kteří také dali svému rodnému místu několik výborných lékařů nebo právníků, z nichž jeden stál celá desetiletí
v čele městské správy, podobně jako lhenický nositel zlatého záslužného kříže Jan Arnošt Alois Gregora (1821 - 1901).
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