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                                                             XIII.  Marie 

Marie, narozena 11. 8. 1863 

 

 

     Marie se stala v 21 letech svobodnou matkou, když se jí narodil syn Rudolf. 
Jeho otcem byl František Král, syn sedláka z Kutřína. Proč se ale Marie 
neprovdala za Františka Krále? O tom se v rodině říká, že její otec Josef 
Korábek byl velmi přísně založený a nápadníka, který přišel žádat o ruku Marie 
opilý, snad toho dne oslavoval i maturitu, vyhodil, vlastně mu řekl, aby přišel až 
bude střízlivý.  
 
     František potom odjel do Ameriky  a zařídil Marii, dokonce několikrát,  
cestu, aby mohla jet za ním. Rodiče ale tento úmysl včas odhalili a plány dceři 
překazili. František zatím dokončil v Americe studia, získal dobré postavení a 
jeho rodiče prodali v Kutříně usedlost s hospodou a odjeli za ním. Tam také 
zůstali.  
 
 
     Marie se provdala 7. 9. 1884  za Václava Blažka, nějaký čas společně 
hospodařili v Hněvěticích, na podzim tohoto roku jí zemřel otec. Také tam se 
jim roku 1889 narodila dcera Růžena.  Později si pořídili usedlost v Perálci – č. 
33.   
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   Po smrti Václava Blažka  si koupila menší stavení, rovněž v Perálci, číslo 7, 
kam se uchýlila. Věnovala se aktivně háčkování. Měla ráda kočky, kočka jí 
často sedávala na klíně, když háčkovala.  Zimu trávila ve Svépravicích u své 
dcery Růženy. To si sbalila své dva lodní kufry a celou almaru se spoustou 
oblečení. Na svou garderobu kladla velký důraz a jela tam přece na celou zimu! 
Marii se ještě v tomto pozdním věku začal, k nelibosti syna Rudolfa i dcery 
Růženy, kteří se pokoušeli zadržovat dopisy, jimiž se snažil přimět Marii  
k sňatku výhružkami  o sebevraždě, dvořit Jan Černín z Leštiny. Ale Marie asi 
nechtěla být sama a tak se asi ve věku sedmdesáti let za Jana Černína vdala. 
 
 
 

                         
Marie, rozená Korábková   
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     Marie umírá ve věku 77 let dne 4. února 1940.  V zimním večeru se vracela 
večer od sousedů, kde byla na besedě, zřejmě se jí udělalo nevolno – domů 
nedošla nebo se nemohla na manžela dobouchat a pravděpodobně zmrzla, resp. 
zemřela na následky podchlazení.  Našel  jí soused a přivolal syna Rudolfa, ale 
bylo už pozdě.  
 
      Svědectví o jejím pohřbu v dobovém deníku:  

 
 
 
 


