Jindřich Fügner (* 12. 9. 1822 - † 15. 11. 1865)
Heinrich Anton Fügner se narodil do vlastenecké
rodiny zámožného obchodníka s látkami. Studoval
gymnázium, ale v 5. třídě musel pro své
svobodomyslné jednání ústav opustit. Věnoval se
obchodu, soukromě se vzdělával a získal všestranné
vzdělání, široký rozhled a ovládal několik jazyků. Svůj
hospodářský i společenský obzor si rozšířil cestami do
Francie, Německa, Belgie, Itálie a Anglie.
V r. 1846 převzal od otce velkoobchod s textilním
zbožím. Práce ho příliš neuspokojovala. O to více se
věnoval svým kulturním a sportovním zájmům.
Vlastnil bohatou knihovnu ze všech vědních oborů,
hrál dobře na varhany a klavír. Stal se však především
nadšeným sportovcem, jenž byl pro svou klidnou a
přátelskou povahu velmi oblíbený. Zásluhou
zkušeností z častých pobytů v cizině byl otevřený
novým myšlenkám a pokroku. Bruslil, šermoval, jezdil
na koni a vlastnil plachetnici s americkou vlajkou, s
níž se rád plavil po Vltavě. Navzdory dobrému
finančnímu zajištění žil velmi skromně.
Padesátá léta měla vliv na upevnění Fügnerova vlasteneckého cítění. Bachův absolutismus,
osud K. H. Borovského, studium českých dějin a příklady antických hrdinů přivodily změnu
v jeho životě. Z polovičního Němce se stal rozhodným a upřímným českým vlastencem. Sám
byl i úspěšným podnikatelem. V r. 1855 založil v Praze odbočku italské pojišťovny Nuova,
jež jako první vydávala pojistné smlouvy v češtině. Stál také u zrodu České hypoteční banky,
v níž byl ředitelem.
S Miroslavem Tyršem se seznámil náhodně v r. 1861 v myslivně Na Králi na Křivoklátsku.
Názorově blízcí muži uzavřeli osudové přátelství, které vyústilo v založení prvního českého
tělocvičného spolku – Sokola Pražského. Od začátku v něm zastával funkci starosty a byl
současně jeho štědrým mecenášem. Zavedl tykání všech jeho členů a oslovování "bratře".
Přišel s nápadem uspořádat velký maškarní ples – šibřinky (dle Jungmannova slovníku to
znamená „frašky, šašky, žerty“). Byl nepostradatelný jako pořadatel spolkových činností
a bez jeho finanční podpory by Sokol jen velmi těžce překonal první léta. Navíc v blízkosti
Žitné brány v Praze zakoupil parcelu se zahradou a nechal zde vystavět tělocvičnu. Velkou
Fügnerovou zásluhou bylo, že do Sokola vnesl a důsledně vyžadoval demokratičnost
a liberalismus. Vyznával heslo francouzské revoluce "Volnost, rovnost, bratrství" a nepřímo
přispěl k demokratizaci české společnosti.
České sokolské hnutí postihla těžká rána, když 15. listopadu 1865 zemřel po krátké nemoci na
otravu krve ve věku pouhých 43 let.
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