
Čestné občanství města Hodkovice nad Mohelkou – František Květoslav Lang

V pátek 14. září 2018 bylo uděleno Čestné občanství města Hodkovice nad Mohelkou panu 
Františku Květoslavu Langovi, in memoriam. Z rukou paní starostky jej převzal RNDr. Milan Práger, 
CSc., vnuk oceněného. Návrh na udělení čestného občanství vzešel od členů Spolku rodáků a přátel 
Hodkovic, kteří po malém detektivním pátrání dohledali potomky, žijící v hlavním městě.

František Lang se narodil  21. února 1874 v Hodkovicích v budově bývalé Rychty.  Jméno 
Květoslav  si  připojil  až  později,  pravděpodobně  jako  vzpomínku  na  otce.  Jeho  rodiče,  Florián 
a Františka, rozená Pekařová, se sem přistěhovali z Citeř, kde ještě v nedávné době žili potomci 
rodu Langů -  Lanků. Ačkoliv rodina nesla německy znějící  jméno,  řadili  se mezi  Čechy a jejich 
domov byl  centrem setkání  stejně  smýšlejících  vlastenců.  Společně  s  nimi  založil  Florián  Lang 
hodkovický odbor Ústřední matice školské, kde působil jako pokladník a bojoval za zřízení české 
školy v Hodkovicích. 

Malý František  vyrůstal  v  době,  kdy vrcholila  germanizace školství  i  Hodkovic,  a  za své 
statečné  přihlášení  k  české  národnosti  byl  často  bit  od  spolužáků,  ba  dokonce  i  od  ředitele 
měšťanské školy.  Jako dvanáctiletý se  zúčastnil  delegace ke Karolíně Světlé,  pro kterou se stal 
příkladem  poněmčování  českých  dětí  v  německých  školách.  Přímluva  známé  spisovatelky 
a vlastenky u turnovského rodáka doktora Riegera, předsedy ÚMŠ, napomohla získat povolení pro 
založení hodkovické české školy. Následovalo ještě několik roků boje o budoucí školní budovu, ale 
v roce 1890 byla česká matiční škola otevřena. Tou dobou již František studoval na české reálné 
škole v Jičíně, kam jej otec vozil bryčkou, protože železniční trať tam ještě nevedla. Poté úspěšně 
absolvoval  studium  na  učitelském  ústavu  a  svůj  výtvarný  talent  chtěl  rozvíjet  na  Umělecko-
průmyslové škole v Praze. Tu však musel z finančních důvodů zakrátko opustit a odejít do učitelské 
praxe. Nejdříve působil na školách v Podještědí, poté byl přeložen do Rovenska pod Troskami (kde 
se oženil s Annou Bubákovou a narodila se jim první dcera) a nakonec do Turnova (kde se narodily 
další čtyři děti). V roce 1914 musel narukovat a byl odveden na ruskou frontu, naštěstí se kvůli 
nemoci ještě před koncem války vrátil. 

Po válce se stal inspektorem menšinových škol v Rakovníku a od března 1920 v Liberci. 
Při pravidelných  kontrolách  na  hodkovické  škole  poskytoval  učitelskému  sboru  cenné  rady 
i povzbuzení.  Pomáhal  také  při  řešení  administrativních  zádrhelů,  které  zdržovaly  stavbu  nové 
školní budovy. Velkým zadostiučiněním se pro něj stalo slavnostní otevření moderní české školy 
v Hodkovicích dne 27. září 1925. Stejnou měrou však pečoval i o celou svěřenou oblast a v českém 
pohraničí se zasloužil o založení 150 škol obecných a 15 měšťanských.  V roce 1928 byl přeložen 
do Prahy  na  Ministerstvo  školství  a  národní  osvěty,  odkud  po  šesti  letech  odešel  do  penze. 
Zasloužený odpočinek  trávil  s  rodinou,  péčí  o  zahrádku a  také  návštěvami  archivu,  ve  kterém 
studoval historii svého rodného města. Nalezené listiny a kresba městské pečetě se staly podkladem 
pro změnu názvu města na Hodkovice nad Mohelkou, kterou prosadil v roce 1949 ve spolupráci 
s hodkovickým městským archivářem Aloisem Frintou. Také mu poskytl podklady pro vydání knihy 
"Hodkovice nad Mohelkou – městečko pod Javorníkem". Měl ještě mnoho plánů, ale bohužel 10. září 
1950 po krátké nemoci zemřel.

Pan Práger na svého dědečka vzpomíná takto:  "Můj úzký kontakt s dědečkem přišel, když 
jsem měl jít do školy. Naučil jsem se ze zvědavosti písmena a celkem jsem četl a také docela počítal.  
Děda věděl, jako odborník, že je možné požádat, aby dítě bylo přijato hned do druhé třídy. A tak  
jsem chodil ještě v předškolním věku k dědečkovi pravidelně každý den dopoledne „do školy“. Učil  
jsem se zejména psát a získat v psaní  trochu rutiny. Mé první  setkání  se školou byla zkouška.  
Dopadlo to dobře a začal jsem chodit hned do druhé třídy. ...  Když jsem byl po válce na vyšším 
gymnáziu,  vyhledal  dědeček  v  Praze  svého  spolužáka  z reálky  Ing.  Langera.  Ten  přispíval  
do Rozhledů  Matematicko-přírodovědeckých  soutěžními  úlohami  z matematiky.  Byla  to  vlastně 
předchůdkyně dnešní  matematické olympiády.  Dědeček mně ten časopis předplatil  a já jsem ty  
úlohy začal řešit. Úlohy nebyly rozděleny podle věku nebo podle třídy. A tak jsem jich vyřešil v sextě  
pár, v septimě víc a nakonec se mi podařily v oktávě všechny. A bylo jasné, co půjdu studovat. Dnes  
si uvědomuji, jak mě k tomu nenápadně dědeček přivedl, ale nikdy jsem toho nelitoval, ba naopak.  
Myslím si, že to byl výborný český učitel a že měl své povolání opravdu rád. Při různých debatách  
a názorech na školu a výuku si vždycky vzpomínám na jeho zásadu „školu dělá učitel“ a dávám mu  
za pravdu."

RNDr. Milan Práger, CSc. pracoval v Matematickém ústavu Československé akademie věd 
v Praze,  přednášel  na  Karlově  univerzitě  i  v  zahraničí,  publikoval  mnoho  vědeckých  prací 
(např. napsal kapitolu také do Rektorysovy velké knihy "Přehled užité matematiky" - dobře známé 
zejména  vysokoškolským studentům).  Mimo matematiku  se  zajímá  o  historii,  hudbu  a  je  velmi 
dobrým šachistou. V době německé okupace se navzdory nebezpečí stal skautem. 

Je zřejmé, že jako červená niť se celým příběhem prolínají vlastnosti předávané z generace 



na generaci – čestné jednání, laskavost k lidem, matematické a technické nadání. Můžeme být hrdí 
na to, že pan František Květoslav Lang pochází z našeho města a věnoval mu kus své práce. Naše 
současnost je také jeho zásluhou. Děkujeme.

Martina Pelantová

Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele-hodkovic.cz

 

František Květoslav Lang Pan Milan Práger a manželkou v Hodkovicích n. M. 
(foto: J. Čermák)
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