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Jiřina Dvořáková Marešová

Varhanní recitál: (Nejen) staří čeští a moravští mistři
KDY: sobota ??. ?. 2021 v 17:00 hod.

KDE: Chrám Panny Marie na Nábřeží / Maria am Gestade, Salvatorgasse 12, 1010 Wien

S podporou Ministerstva kultury ČR, rektorátu chrámu Panny Marie na Nábřeží 
a České duchovní služby Arcidiecéze Vídeň.

Pondělní promítání filmů ve spolupráci s Českým centrem a Velvyslanectvím ČR
v kině velvyslanectví Čr, Penzinger Straße 11-13, 1140 Wien

Předběžné termíny promítání 2021:
8. 3. ?, 12. 4. ?, 10. 5., 14. 6., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.

Začátek přestavení, pokud není jinak uvedeno, vždy v 19:30, prosincová pohádka v 18:00.
Změna programu vyhrazena.

Česká hudební Vídeň 2020/21: Cyklus koncertů staré hudby
Pořádá Nadace pro dějiny kultury ve střední evropě (Praha)

ve spolupráci s kulturním klubem Čechů a Slováků v rakousku

Vážené čtenářky a čtenáři,
věříme, že se nám co nejdříve podaří realizovat pláno-

vané koncerty staré hudby, navazující na úspěšný koncert-
ní cyklus „Česká hudební Vídeň 2019“. Nové náhradní ter-
míny budou oznámeny na klubových webových stránkách 

www.kulturklub.at. Ohlásit je časopisecky bohužel prav-
děpodobně nestačíme. Všichni, kteří se u kolegyně Mag. 
Evy Zemanové přihlásili, budou osobně vyrozuměni.

K detailní programové náplni viz Kulturní klub 11-
12/2020, str. 4-5.

Hof-MuSiCi

antonio Draghi: L’Abelle di Boemia, overo S. Wenceslao
Oratorium k poctě hlavního patrona zemí Koruny české od dvorního kapelníka císaře Leopolda I., 

které bylo poprvé provedeno v kapli Všech svatých na Pražském hradě roku 1680 
a reprízováno roku 1688 ve vídeňské dvorní kapli (Hofburgkapelle).

KDY: ??. ?. 2021 v 19:30 hod.
KDE: kostel sv. karla Boromejského / karlskirche, Karlsplatz, 1040 Wien

S podporou Ministerstva kultury ČR a rektorátu kostela sv. Karla Boromejského.

MuSiCa fiGuraliS

Symfonie ve službách moravské církve
anton Neumann (1720?-1776), Joseph Puschmann (1738-1794)

Wenzel Müller (1767-1835)

KDY: sobota ??. ?. 2021 v 17:00 hod.
KDE: Český kostel Nejsvětějšího vykupitele / erlöserkirche, Rennweg 63, 1030 Wien

S podporou Ministerstva kultury ČR, rektorátu kostela Nejsvětějšího Vykupitele 
a České duchovní služby Arcidiecéze Vídeň.

Musica figuralis je vokálně-instrumentální těleso zaměře-
né na stylovou interpretaci hudby zejména druhé polovi-
ny 18. století, které založil v roce 1997 dirigent, cembalis-
ta a varhaník Marek Čermák, viz www.musicafiguralis.cz.

Obsazení: Marek Čermák – umělecký vedoucí, cembalo; 
Eleonora Machová – housle; Jiří Sycha – housle; Vojtěch 
Zajíc – housle; Petra Machková Čadová – violoncello; Ján 
Krigovský – kontrabas.

Jiřina Marešová Dvořáková patří mezi nejzajímavější osobnosti mladé generace českých varhaníků.

Nad všemi koncerty převzala záštitu velvyslankyně ČR 
v Rakousku J. E. JUDr. Ivana Červenková.
Akce se uskuteční za podmínek aktuálně platných omeze-
ní kvůli pandemii covid-19.

Prosíme Vás o předchozí nahlášení Vaší účasti z důvodů 
redukovaného počtu míst na e-mailu evazeman@gmx.at 
nebo na tel. 0664 5143329.
Prosíme, nezapomeňte na roušky!
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, členové Klubu,
máme pro vás pozitivní zprávu. Dotace Spolkového kancléřství byly navýšeny, 

a my můžeme proto Kulturní klub vydávat častěji. Na to, že se nezabýváme shrnu-
tím minulého roku, jste si již zvykli, zato přinášíme v hojné míře nové články. Měsíc 
leden je každoročně pro představitele Klubu ve znamení náročných úkolů, tj. přede-
vším vyúčtování loňských projektů a žádostí o projekty nové, a tak nám na časopis 
zbývá velmi málo času.

Bohužel máme pro vás také smutné zprávy. S paní Blankou Freyovou jsme minulý 
rok 2020 ztratili dlouholetou členku a čtenářku Kulturního klubu. Jezdila s námi na vý-
lety a navštěvovala, pokud mohla, klubové akce. Měla vždy pro nás milá slova a po-
chopení. Když jsme na českém velvyslanectví promítali film Vyšší princip, vyšlo naje-

vo, že i ona byla studentkou onoho gymnázia, ale pokud si pamatuji, snad o třídu níž.
V prosinci minulého roku 2020 nás nečekaně v nedožitých jedenasedmdesáti letech opustil další člen 

a příznivec Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku, význačný ekonom pan ing. Petr Havlík.
Koncem loňského roku jsme také ztratili zakládající členku Klubu paní Ludmilu (Lidušku) Líbalovou, kte-

rá byla klubovou pokladní, revizorkou a čestnou členkou výboru. A aby těch smutných zpráv nebylo málo, 
začátkem ledna 2021 jsme obdrželi zprávu o skonu pana prof. Josefa Symona, autora plastiky T. G. Masa-
ryka, kterou vytvořil pro Klub a která je umístěna na Peterském náměstí ve Vídni. Pan profesor byl taktéž 
dlouholetým členem Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku a čtenářem našeho časopisu.

Čest jejich památce!
Skoro nic z toho, co jsme si na minulý rok naplánovali, se nám nepodařilo dovést kvůli pandemii k cíli. 

Doufáme, že se nám něco z připravovaných programů podaří převést do nového roku 2021. Snad Vás bu-
deme moci pozvat na plánované koncerty, ovšem ten loňský májový již nenahradíme. Všem, kteří se u ko-
legyně Mag. Evy Zemanové přihlásili, budou o nových termínech vyrozuměni. Aktuální termíny budou také 
uvedeny na klubových webových stránkách, ohlásit je v klubovém časopise asi nestihneme. Protiepide-
mická nařízení se velmi často v České republice i v Rakousku mění, což nás nutí využívat „okýnka“, o kte-
rých se dozvíme až na poslední chvíli. Snad vás zase budeme moci zvát na pravidelná promítání, přeruše-
ná korona virem, každé druhé pondělí v měsíci, do kinosálu českého velvyslanectví, nadále ve spolupráci 
s Českým centrem a českým velvyslanectvím. Snad budeme mít možnost realizovat Májový koncert na čes-
kém velvyslanectví, jehož brány se zase, doufáme, jak je velvyslanectvím plánováno, v květnu mají otevřít.

(dokončení na str. 5)
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n Moderní státy zřizují etické komise, jejichž doporučeními se vlády do jisté míry řídí: někdy více, někdy 

méně rády. V Rakousku i v Německu to byly právě etické komise, které doporučily postup při očko-
vání: podobně jako v České republice mají být očkováni nejdříve staří lidé (většinou více než osmde-
sátiletí) – ti nejohroženější, potom nemocniční a vůbec zdravotnický personál, dále jiné pro systém 
důležité skupiny obyvatelstva, jako například učitelé, požárníci atd. Vlády vesměs tato doporučení 

přijaly a rozhodly o nich ještě konkrétněji, než to tady popisuji.
Pořadí pro očkování bylo podle mě uměřené, solidární. Jenže hned poté, co očkování začalo, se ukázalo, že různí „vyčůraní“ si 

stejně poradí a zařídí si to, aby se dostali na řadu dříve a tak ty jiné „přečůraly“. Je to bohužel lidské a myslím, že my, vynalézaví Češi, 
v praktikách „přečůrávání“ vynikáme. A potěšilo mě, že český ministr zdravotnictví Blatný okamžitě zareagoval a bez prodlení od-
volal svoji hříšnou náměstkyni i ředitele Státního zdravotnického ústavu. Ale co mě překvapilo: v Rakousku jsou taky různí „přečůrá-
vači“, jedním z nich je starosta Feldkirchu ve Vorarlbergu. A ten zatím neodstoupil, a pokud vím, dosud ho také nikdo neodvolal. Že 
by český politicko-správní systém už fungoval lépe než rakouský?

Ti švindlíři, kteří se snaží získat očkovací látky dříve než oprávněně potřební, zřejmě nechovají naději, že k proočkování dojde, 
než oni sami onemocní. Mají strach. Ale ten strach, i když o něm hlasitě nemluví, mají ostatní taky. Kromě těch, kteří kolem dokola 
a bez ostychu tvrdí, že covid-19 je humbuk atd. Jenže naštěstí se většina obyvatel chová zodpovědně a čeká. Ani pořád dokola „ne-
okecávají“ své strachy. Dovedou si vypočítat, že poté, co se stalo málem něco jako zázrak a na světě je proticovidová očkovací lát-
ka, nemohou být kapacity na proočkování všech obyvatel země, Evropy, světa hned „k mání“. A že s výrobou a zásobováním očko-
vací látkou je obrovská spousta práce a všem, kteří jsou v těchto věcech angažováni, bychom měli držet palce, ať se jim jejich prá-
ce v našem společném zájmu daří.

Vědomě nepíšu, že v to doufám. Ne, já jim držím palce. A jsem si dost jistý, že to zvládnou. Tak jako si jsem jistý, že napíšu tento 
svůj fejeton zavčas, aby ho paní Baslerová dostala do rukou, ještě než bude odevzdávat materiály tiskárně.

Psát o naději je v němčině jednodušší než v češtině. „Ich hoffe“ je téměř totožné s podstatným jménem „die Hoffnung“. Já vím, 
v obou řečech mají tato slova spoustu synonym, ale významová zabarvení synonym – to je zase jiné téma. Jenomže psát o mém 
vztahu ke slovu naděje, reagovat na to speciálně v době pandemie pořád dokola opakovaným „doufám, doufáme, doufají“, to už 
tak jednoduché není. Ptám se dost často sám sebe, proč mají lidi naději, nebo dokonce oplývají nadějí, proč doufají v něco, o čem 
neví, jak toho dosáhnout. To německé „ich hoffe“ a české „doufám“, kolem dokola opakované v televizi, v rádiu, známými v rozhovo-
rech atd., ta častá frekvence toho slovíčka, těch slůvek, mně už tak trochu leze na nervy. Já vím, naprostá většina lidí to myslí dobře, 
když řeknou, že doufají ve zdraví těch ostatních (většina nepředbíhá v rámci očkovacího systému, například), ale pochybuji, že vů-
bec myslí na to, co říkají. Zdá se mně, že „doufám“ je stále vyprázdněnější slupka slova, že se slovo používá stále bezmyšlenkovitěji.

Představa, že je něco možné, třeba i nějaká událost, přání, aby k této události došlo, to všechno vede k použití onoho „doufám“. 
A často právě v situacích, kdy na výsledek, realizaci onoho touženého nemám ani já ani oslovený vůbec žádný vliv. A oním doufám 
vyjádřená pasivní naděje pak stejně často končí (možná téměř vždycky) v pasivním, nečinném čekání. Kořeny této podoby „realiza-
ce naděje“ jsou ve víře, v přesvědčení, že dosažení cíle je mimo kontrolu, a často také v částečné iluzi, že k dosažení rezultátu (něče-
ho) nemám(e) prostředky, že je to mimo naše možnosti.

Naděje (ono doufání) hraje důležitou psychologickou roli, jde přece o to, abychom se dobře cítili a byli tak psychicky zdrávi. Ne-
vězí ovšem právě v tom „oblbování“ sebe sama?

V křesťanství jde o to mít naději (doufat v něco) v to, co vychází z bible. Podle papeže Benedikta XVI. se máme snažit o překoná-
ní našich těžkostí, ale zcela se nám to stejně nemůže podařit, už proto, že jsme koneční – takže řetězec našich nadějí pokračuje až 
do naší konečnosti, do našeho úmrtí. Podle Luthera je jen Bůh zdrojem naší víry, naší naděje, a pokud mu rozumím dobře, jiné na-
děje než té v Boha není. Naprostá většina lidí je přesvědčena, že se něco vydaří, dobře to dopadne, ale to je podle mého soudu ne-
smysl, je to jen výraz naší pasivity, našeho odevzdání se (ať už do rukou Božích, nebo vrcholných politiků či vědců, neboť jim věříme).

Podle Václava Havla je naděje vnitřní jistota, že něco má smysl. Ta definice se mně líbí. Jen si nejsem jist, zda se v tomto přípa-
dě dá mluvit o doufání. Ta jistota prostě je, ona se do našeho nitra dostaví, nebo ne. A já v takovou jistotu nedoufám, já ji mám, je 
tak řečeno součástí mého já.

Podle filosofického velikána Immanuela Kanta jsou vědění, jednání a naděje jakýmisi základy našeho lidství, jsou zájmem ro-
zumu. Naděje je u něj ovšem spojena s náboženstvím, s věroukou. Co děláme a v co doufáme, nám přinese uspokojení. Moc mě ta 
kantovská propracovaná teorie neuspokojuje.

Ernst Bloch mě ovšem uspokojuje ještě méně. Je to marxistický filosof z první poloviny 20. století. A ten tvrdí, že naděje je něco 
jako filosofický princip. Jde mu o společenské boje, které jsou „neseny na křídlech naděje“, táhnou se společenskými procesy jako 
„teplý proud“. Tato religiozita marxistických myslitelů a jejich pendantů, jako byl například Bertolt Brecht nebo vídeňská městská 
radní pro kulturu Ursula Pasterk, je pokusem o sblížení či možná i využití původního křesťanského principu ke zdůvodnění únosnos-
ti společenských zápasů.

Už starověký filosof Hésiodos varoval před „prázdnými nadějemi nečinného člověka, jehož optimistická očekávání nemají zdů-
vodnění, nebo se často ukazují jako klam“. Ano, už od starého Řecka je tedy naděje spojena s pozitivním očekáváním často méně 
racionálního a iluzorního. Friedrich Nietzsche Hésioda radikalizoval, když řekl, že naděje je nejhorší ze špatného, protože jen pro-
dlužuje lidské utrpení. A myslel na transponování křesťanského očekávání Boží říše do ideje příštího zbožštění člověka. Tyto kritické 
úvahy o naději se mně líbí. Hlavně proto, že Nietzscheho „štěstí v beznaději“ nevede k fatalismu nebo k rezignaci, ale k intenzivnější-
mu jednání. To samo o sobě je podle mě důležitá úvaha. Má ovšem slabinu v tom, že má často také důsledky v přesvědčení člověka 
o převaze našich JÁ nad osudem, nad světem, že nás vede k myšlenkám o tom, že jsme pány světa, a to nám pak nezabraňuje zbro-
jit, nezřízeně těžit nerostné suroviny, válčit s těmi, kteří naše mínění nesdílejí, vypouštět škodliviny do Bečvy atd.

Sympatická je mně Amanda Garmen. Mladá kalifornská básnířka, která přednesla svoji báseň „The Hill We Climb“ v průběhu 
inaugurace nového amerického prezidenta a viceprezidentky (první v historii, což je jistě důležité, ale dovolím si poznamenat, že da-
leko lidnatější Indie měla už před desetiletími předsedkyni vlády Indiru Gándhíovou). Je to báseň o těžké době, o hoře, kterou nejen 
že je třeba zdolat, ale kterou zdoláme. To se mně líbí. Ale nedoufám v lepší časy. Držím se zpátky, nevyhledávám nadbytečné kon-
takty. Dělám, co můžu. Chovám v sobě vnitřní jistotu, že to má smysl. Ludvík Kavín, Vídeň, 21. 1. 2021

O naději 
poněkud jinak
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editorial

Na přední straně obálky:
antonín CHittuSi: Jihlava v zimě, 1889

Práce Antonína Chittusiho (1. 12. 1847, Ronov nad Doubravou – 1. 5. 1891, Praha) se orientovala na krajinomalbu. Pohledy na Jihlavu namaloval Chit-
tusi několikrát. Obraz zasněžené Jihlavy s dominantou chrámu sv. Jakuba zaujme pečlivým zobrazením starobylého města, především však zachycením 
zimní nálady městské krajiny, jemnou malbou a decentní barevností.

Časopis je vydáván s pod-
porou Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí.

Bohužel jsme byli také nuceni někam do „budoucna“ přesunout naši valnou hromadu. O termínu koná-
ní schůze a o dalších programech, které připravujeme, Vás budeme průběžně informovat v březnovém čísle 
Kulturního klubu a na naší domácí stránce www.kulturklub.at.

Děkujeme všem, kteří již zaplatili předplatné přiloženými poukázkami v minulém čísle. Opakované zasí-
lání složenek zvyšuje nejen naše náklady, ale znamená i zbytečné pracovní zatížení.

Omlouváme se za chybu na str. 7 minulého dvojčísla v článku Nová socha Marie Terezie v parku U Praš-
né brány nedaleko Pražského hradu. Zmíněná socha není umístěna, jak jsme chybně uvedli, U Prašné brány, 
ale u Prašného mostu, jak nás informovala pozorná čtenářka. Dále nám napsala: „...anebo by se k té zmí-
něné informaci o Marii Terezii hodilo sdělit, kdo to ten Morávek byl (pomník nepřipomínal náhodného chod-
ce usmrceného při přestřelce, nýbrž důstojníka československé armády udržujícího kontakt s Londýnem bě-
hem války). Mnohokrát se mu podařilo před gestapem utéct na poslední chvíli, nakonec ho dostihli. Podle 
mého názoru přejmenování ošumělého parčíku na Park M-T jednak degraduje císařovnu, jednak odsouvá 
do pozadí čsl. novodobou historii. Právě v Dejvicích, kousek od Generálního štábu a budov spjatých s budo-
váním první republiky.“

V článku jsme sice uvedli, že Václav Morávek byl člen protinacistického odboje, ale více jsme tuto infor-
maci nerozváděli. Děkujeme za zaslané doplnění, které určitě bude zajímat čtenáře, a za upozornění na ne-
správné určení místa.

Všem srdečně děkujeme za zaslání přání k novému roku!
Přejeme Vám šťastný a zdravý nový rok!
Hezké a osvěžující posezení nad stránkami Klubu přeje

redakce a ing. Helena Baslerová

Na zadní straně obálky:
Bedřich HavráNek: Italská krajina, 1878

K životu a dílu Friedricha Havránka viz str. 11.

kultura

Virtuální výstava Miroslava Pangráce
Koncem roku 2020 představil výtvarník Miroslav Pan-
grác ml. výběr ze své nejnovější tvorby v Galerii Prádelna 
při Komunitním centru Prádelna v Holečkově ulici v Pra-
ze 5. Stalo se tak již počtvrté, ale poprvé si výstavu návštěv-
níci mohli prohlédnout pouze virtuálně, neboť z důvodů 
vyhlášených opatření kvůli pandemii je provoz komunitní-
ho centra přerušen.

Autor se narodil v Praze jako syn sochaře Miroslava 
Pangráce. Od dětství navštěvoval otcův ateliér, kde v poz-
dějším věku získával zkušenosti ve výtvarném umění. Díky 
společnosti výtvarníků, neboť malíři, sochaři a grafici jsou 
četnými rodinnými přáteli, si upevňoval vztah k malbě i so-
chařskému stojanu. Přesto si však při rozhodování o bu-
doucím zaměstnání prosadil vlastní cestu.

V mládí navštěvoval malířskou školu Heleny Slaví kové-
Hruškové v Praze 5, vystudoval SOU nábytkářské pro by-
tové zařízení. Po absolvování vojenské služby realizoval ně-
kolik společných výstav s otcem. Pro odlišení své a otcovy 
tvorby začal používat pseudonym „Grác“. Přestože jeho 
díla vznikají v ústraní, je návštěvníkem ateliérů rodinných 

výTvarné umění

přátel. Pravidelně vystavuje, je zván ke kolektivním výsta-
vám, jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách v Čechách 
i cizině, stal se členem Nového Sdružení pražských uměl-
ců. V roce 2011 byl zařazen do Slovníku Rakovnických vý-
tvarníků a Artarchivu – informačního systému pro moder-
ní umění. V současné době je spolumajitelem malé firmy. 
Velikou výhodu vidí v možnosti organizovat si čas tak, aby 
mohl jeho velkou část věnovat malování.

Ze sochařských děl Pangrácova otce jsou známé pře-
devším portréty významných osobností, jen namátkou Jo-
sef Zítek na kolonádě v Karlových Varech, reliéfy Eduar-
da Basse a Jana Drdy na Jiráskově náměstí v Praze, Bed-
řich Václavek v Třebíči, Antonín Slavíček a J. V. Rais v Ka-
meničkách, Karel Čapek v pantheonu Národního muzea, 
z jiných například figurální tvorba Lidická žena instalova-
ná v památníku Terezín.

Syn však prosazuje vlastní umělecký směr, od krajin 
a portrétů přechází až k abstraktní malbě. Mezi používa-
né výtvarné techniky patří jak olejové a akrylové barvy, 
tak i koláže, tzv. asambláže, zhotovené z vlastních rozře-
zaných obrazů. Struktury, linie, obrazy inspirované hiero-
glyfy, symboly života i smrti především zaujmou fascinující 
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ra Osvěžující výstava v Chemistry Gallery
Pražská soukromá výstavní instituce The Chemistry Galle-
ry nabízela před koncem loňského roku ve svých holešo-
vických prostorách velmi zajímavou výstavu, v níž se potka-
ly malby Lucie J. Skřivánkové a sochy Patrika Adamce. Ná-
zev Colorful Downer podle umělců představuje metaforu, 
v níž rezonuje aktuální období pandemie koronaviru, hlu-
boce poznamenané pocity nejistoty a nestability.

Rozsahem nevelká, ale vtipně a se stálým ohledem 
na diváka nainstalovaná výstava představila ve své úvod-
ní části oba umělce v jejich charakteristických polohách. 
Lucii J. Skřivánkovou, sedmatřicetiletou absolventku praž-
ské Akademie výtvarných umění (AVU), jako vynalézavou 
a ne ustále experimentující malířku, v jejíchž obrazech se 
odráží inspirace z krajiny a architektury, v poslední době 
se však zabývá převážně intuitivní malbou, odpoutanou 
od reálných vnějších podnětů. Volí pastelové i intenzivní 
tóny, při své tvorbě používá omítkové stěrky a maluje prs-
ty, štětci i špachtlemi. Zcela novým prvkem, poprvé veřej-
ně vystaveným, je zakomponování svítících barevných ne-
onových trubek do malby.

Šestadvacetiletý Patrik Adamec po studiích architektu-
ry a průmyslového designu na ČVUT nyní pokračuje v so-
chařském ateliéru na AVU, přičemž ve své sochařské tvor-
bě převážně čerpá inspiraci z osobního života. Zajímá se 
o lidské tělo, pracuje buď s celou figurou, ale i s jejími frag-
menty. Využívá a spojuje nejrůznější materiály jako dřevo, 
kov, beton, textil, ale i plasty a různé hmoty, jako montážní 
pěny. Důležitým prvkem, který jeho práce sbližuje s intui-
tivními malbami Skřivánkové, je přitom barva. „Rád maluji 
materiálem, použiju modrý barel, žlutý textil, často barvy 
volím automaticky a nad jejich výběrem předem moc ne-
přemýšlím,“ vysvětluje Adamec, který se v úvodní části vý-
stavy představil souborem lidských hlav, k nimž našel in-
spiraci při svém studentském zaměstnání.

„Pracoval jsem v baru, kde jsem denně potkával spous-
tu zajímavých lidí, ale vídal je i ze stránky, kterou jsem vidět 
nechtěl. Jsou to hlavy opilců, deformované, dehydrované, 
lapající po vodě i po vzduchu. Tohoto účinku, výrazu, do-
cílím vakuováním, kdy se forma hmoty zabalené v plasto-
vém sáčku zbortí do sebe.“ Lidské hlavy tvaruje Patrik Ada-
mec s pomocí vakuování: hmotu zataví do plastového sáč-
ku, z něhož pak odsává vzduch.

Původní záměr obou umělců vytvořit pro výstavu jedno 
společné dílo – sochu, přesměroval kurátor výstavy Radek 
Wohlmuth jinam. „Protože nikdy dřív společně nic nedě-
lali, asi by to bylo příliš improvizované, a tak mi přišlo za-
jímavější, aby v jedné práci spojili to, v čem jsou oba silní, 
tedy ve své volné tvorbě,“ vysvětluje.

A tak vznikla abstraktní malba, do níž jsou vkompo-
nované plastické hlavy, jejíž název Colorful Downer nese 
i celá výstava. „Moc nás to bavilo, ty tváře jsou jako ně-
jací malí démoni, které míváme všichni v sobě a občas 
na nás vyskakují. Rezonuje to tedy i s názvem, kdy slovo 
»downer« obecně vyjadřující pocit deprese či zklamání, 
se běžně překládá jako sedativum, jinak řečeno oblbovák,“ 
vysvětluje Skřivánková.

Jenže tady o žádné sedativum nejde, právě naopak. Její 
obrazy i Adamcovy sochy působí jako osvěžující a vzpurná 
výzva vůči často až příliš pochmurné a depresivní pande-
mické době. Ono také to slovo „downer“ se nemusí překlá-

až mystickou hrou barev. Pangrác do maleb minimálně za-
řazuje figury a portréty. Nebojí se experimentovat a kom-
binovat, ze spontánně vzniklých struktur a nevšedních tva-
rů pak dotváří obrazy do finální podoby. Takřka všemi mal-
bami prostupují temné barvy.

Kromě malby se zabývá také plastikou, která bývá pro-
vedena v klasických materiálech – sádra, hlína, bronzový 
odlitek.

„Miroslav Pangrác aka Grác patří mezi zavedené uměl-
ce, kteří pravidelně představují část své aktuální tvorby 
kromě renomovaných galerií také v naší Galerii Prádelna, 
čehož si osobně velmi vážím. Letošní výstava byla naplá-
nována již počátkem roku, přičemž nikdo v té době netu-
šil, co se bude nyní odehrávat. Nicméně ani v těžkých do-
bách je třeba nerezignovat na kulturu, neboť přínos umění 
je právě v takovýchto chvílích zvláště významný. Proto jsem 
rád, že se Pangrácova výstava uskuteční, byť samozřejmě 
s ohledem na situaci ve zcela jiné podobě nežli normálně. 
Autor si expozici sám nainstaluje a poté ji pracovníci Ko-
munitního centra Prádelna zdokumentují a připraví k pre-
zentaci veřejnosti ve virtuálním světě internetu.

Je to další krok po zavedení on-line kurzů pro seniory, 
které zaznamenávají u svých absolventů kladný ohlas, tu-
díž věřím, že si i tato forma přiblížení aktuálního dění na 
výtvarné scéně najde své příznivce. Nová situace, v které 
se naše společnost ocitla, nám kromě elementárního ohro-
žení a řady omezení nabízí také příležitost k novému pří-
stupu ke světu i sobě samým, což si můžeme mj. vyzkou-
šet na nezvyklém pojetí výstavy uměleckých děl. Nicméně 
společným přáním naprosto všech je co nejdřívější návrat 
do režimu fungování, kde základem bude osobní setkává-
ní, kontakt a interakce s lidmi napřímo. Konečně to je pře-
ce základním principem samotných komunitních center,“ 
řekl JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5. (mk)

Ve veřejném prostoru se objevují i nové sochy
V Praze se objevují i nové sochy. Nedávno byla v parku 
Marie Terezie nedaleko Prašného mostu odhalena socha 
habsburské panovnice, která byla jedinou ženou na čes-
kém trůnu.

V Praze 6 na Vítězném náměstí teď nově stojí i socha 
s názvem Meteorit. Měří asi tři metry a váží přibližně tři 
tuny. Jejím autorem je sochař Michal Gabriel. Autor sochu 
městské části zdarma zapůjčil při příležitosti 100. výročí 
symbolického vzniku městské části.

Před novou budovou Národního muzea byla odhalena 
bronzová plastika Plamen na Palachově pylonu. Třicetime-
trový ocelový sloup jako podstavec pod sochu stojí před 
budovou bývalého Federálního shromáždění v Praze, kde 
část muzea sídlí, již čtyři desítky let. Plastiku odhalil ministr 
kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) spolu s generálním ře-
ditelem Národního muzea Michalem Lukešem a jejím au-
torem, akademickým sochařem Antonínem Kašparem. Při 
dostavbě objektu Federálního shromáždění počítal s při-
pomínkou Palachova činu kousek od místa, kde se stal, 
autor pylonu Karel Prager. Důkaz jeho původního určení 
byl teprve nedávno objeven v Pragerově archivu. Národ-
ní muzeum stožár, který byl navržen jako obrovská skulp-
tura, restaurovalo. Nyní jej osadilo plastikou připomínající 
plameny od Antonína Kašpara.
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dat jen slovníkově jako sedativum. V americkém pouličním 
slangu je to opak výrazu „upper“, který znamená stimulan-
ty jako amfetamin a podobně, přičemž „downer“ je pro-
středek, který mj. pomůže zklidnit stavy znepokojení i de-
prese. To může být třeba i umění, aspoň pro někoho. Auto-
ři výstavy nechávají překlad jejího názvu na návštěvnících.

Vrcholný bod výstavy pak představovala rozměrná mal-
ba Lucie J. Skřivánkové s názvem Changes, která je sou-
částí staršího cyklu inspirovaného krajinou Bretaně. „Na 
loňskou, takzvaně bretaňskou výstavu se tento obraz kvůli 
rozměrům nevešel, ale zrovna sem krásně padl, a tak jsem 
ráda, že ho mohu ukázat. Je to jakási syntéza prostoru 
a krajiny, zejména mořského pobřeží, protože architektu-
ra v té době z mých maleb zmizela,“ dodává Skřivánková.

Také v případě Patrika Adamce nasměroval kurátor 
právě do poslední místnosti jeho sochu, která je mimo-
řádně působivá, a jak se vzápětí ještě ukáže, k níž má au-
tor i bližší vztah. Temná postava nazvaná Mrzák se opírá 
čelem o zeď, protože by na svých dlouhých tenkých no-
hách ztratila rovnováhu. „Přesně tak jsem se jednou cítil, 
to jsem já,“ řekl autor.

Podle kurátora bylo cílem právě v závěrečné části výsta-
vy co nejvíc ztělesnit sdílený pocit obou umělců, a tak se tu 
potkávají Adamcovy expresivní temné hlavy vytvořené va-
kuováním v nejrůznějších průhledech s expresivními, bar-
vami hýřícími malbami Lucie J. Skřivánkové.

V zákoutích pozorný divák nachází drobné lidské figu-
ry nebo tváře či abstraktní plastické prvky umístěné poblíž 
stropu či vzduchotechniky, které ho mají překvapit a při-
mět, aby zbystřil smysly. Podobným způsobem pak vede 
tato hravá a vtipná instalace diváka i zpět. Teprve když ná-
vštěvník vystoupá ze suterénní části po schodišti nahoru, 
spojí se hlava umístěná nad ním s obrazem, který zespo-
du nebyl vidět. Při cestě ven se tak tvorba obou autorů 
opět propojí.

Již úspěšná vernisáž výstavy v Chemistry Gallery doká-
zala, že v době pandemie oslovuje umění lidi ještě víc než 
v době klidu, kdy zdánlivě o nic nejde. (mk)

Ve Zlíně vzniká streetartové dílo, 
zachycuje baťovský fenomén
Nedaleko Baťovy vily ve Zlíně vzniká na stěně podcho-
du streetartové dílo, ve kterém jsou zobrazeni zakladatel 
obuvnického impéria Tomáš Baťa, jeho žena Marie, Jan An-
tonín Baťa a nechybí ani kolonie baťovských domků a ba-
ťovská hesla. Do výběrového řízení sympozia se přihlási-
lo osm umělců, každý zpracoval vlastní návrh. Autorem ví-
tězného návrhu je Dalibor Vybíral. Vznik díla iniciovala Na-
dace Tomáše Bati, jde o první ročník Streetartového sym-
pozia, řekla ČTK zástupkyně nadace Gabriela Končitíko-
vá. Nadace každoročně pořádá sochařské sympozium, le-
tos však muselo být kvůli epidemii koronaviru a souvisejí-
cím opatřením zrušeno.

přeDsTavujeme

Jan Nálevka (* 19. 1. 1976, Jablonec nad Nisou).
V letech 1994-2000 studoval na Fakultě výtvarných umě-
ní VUT Brno. Ve svých konceptuálních dílech využívá řadu 
technik a médií od kresby, instalace a objektové tvorby až 

po video a digitální fotografii. Na obecné rovině se zabý-
vá rolí jednotlivce ve společnosti, každodenností a globa-
lizací. Řada jeho děl obsahuje institucionální kritiku nebo 
ironizuje a zpochybňuje samotnou kategorii umění. Často 
reflektuje sociální situaci umělce a s nadhledem komentu-
je důležité momenty dějin umění. Ke svým realizacím vždy 
přidává jasné a stručné návody na čtení díla, které kontra-
stují s emocionálně zabarvenými názvy, odvozenými z ci-
tátů z populárních písní. Jan Nálevka absolvoval rezidenč-
ní pobyty v ženevském Centre d’Art Contemporain, nebo 
v Triangle Arts Association v New Yorku. Jeho práce jsou 
zastoupeny v několika českých sbírkách a kromě renomo-
vaných českých institucí prezentoval svá díla v rámci řady 
samostatných i skupinových výstav v zahraničí.

Vilém Kabzan (* 5. 1. 1971, Ostrava)
Vilém Kabzan začínal původně jako malíř, který během 
svého studia na pražské AVU prošel ateliéry Jiřího Davi-
da, Milana Knížáka a Michala Bielického. Toto klasické 

Jan Nálevka: Bez tebe nejsem nic, 2002,
digitální tisk, speciální plastikové plátno

Vilém Kabzan: Pejsek, 2002, lightbox, digitální tisk
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ra mé dium ho ale postupem času přestalo umělecky uspo-
kojovat a začal hledat nové možnosti uměleckého vyjád-
ření. Přes zajímavé pokusy na poli instalací a objektů ob-
jevil také specifický svět digitálních médií, videa a fotogra-
fie. Snaží se být jakýmsi objevitelem či průkopníkem ve vy-
užívání digitálních technologií v rozsáhlé a nevyzpytatel-
né říši umění.

Více viz: https://www.novagalerie.cz/artists/vilem-
kabzan/.

Petr Lysáček (* 8. 2. 1961, Ostrava)
Pro tvorbu Petra Ly-
sáčka je typický po-
hyb mezi médii a je-
jich mísení. Humor, 
ironický odstup a ab-
surdní pointy, ale 
také až dětská nene-
chavost charakteri-
zují jeho malbu, ob-
jekty, instalace i akce. 
S Jiřím Surůvkou tvo-
řili akční duo Předka-
pela Lozinski, účast-
nil se ostravských ka-
baretů Návrat mis-
trů zábavy, společně 
s Kamerou skurou za-
ložili parodický diva-
delní soubor Národní 
divadlo revival band 
(1998). Ve svých sa-
mostatných akcích 

naplňoval konceptuální rámce pádnou a přitom lyrickou 
improvizací, pro niž byl pohyb na hranici banality, trap-
nosti a nonsensu podepřen výraznou vizuální složkou vy-
značující se estetikou divnosti, fetiše a nalézání. V součas-
né době se performanci věnuje již pouze ve skupině Fran-
tišek Lozinski, o. p. s. Partnerem v médiu fotografie se mu 
stal David Horan.

Doc. Mgr. Petr Lysáček je od roku 1994 vedoucím 
atelié ru intermediálních forem na katedře výtvarné tvor-
by Ostravské univerzity.

František Skála (* 7. 2. 1956, Praha)
František Skála je český sochař, malíř, ilustrátor dětských 
knih, hudebník a tanečník. Vystudoval řezbářství na Střed-
ní uměleckoprůmyslové škole v Praze, pak televizní a fil-
movou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Je členem divadla Sklep, zakládajícím členem sku-
piny Tvrdohlaví, členem tajné skupiny B. K. S. (Bude Ko-
nec Světa), komturem Řádu zelené berušky, členem ně-
kolika hudebních těles (Malý Taneční Orchestr Universal 
Praha, Finský Barock, Tros Sketos). Je nositelem Ceny Jin-
dřicha Chalupeckého (1991). František Skála je také auto-
rem jednoho z prvních českých komiksů, jenž vyšel v na-
kladatelství Albatros už v roce 1987, nazvaného Velké pu-
tování Vlase a Brady.

Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. (* 9. 1. 1941, České Budě-
jovice)
Tomáš Vlček je český historik, teoretik umění a fotograf, 
v minulosti působil jako ředitel Sbírky moderního a sou-

Petr Lysáček: Banal, 2007, sokly, beton, molitanové gumové holínky

František Skála: Lesojan, kůže, dřevo, žárovka

Tomáš Vlček: Listopad, podzim 1969 na louce u Staré cesty
ze Svachova do Svatého Jana nad Malší
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časného umění Národní galerie v Praze. V současné době 
je vedoucím katedry teorie a dějin výtvarného umění a ar-
chitektury na Fakultě umění a architektury Technické uni-
verzity v Liberci. Je znalcem umění doby secese, historikem 
umění se zaměřením na moderní umění a jeho vztahy s li-
teraturou, galerijním pracovníkem a vysokoškolským pe-
dagogem. Od roku 2009 je profesorem pro obor výtvarná 
výchova – teorie a tvorba na Fakultě užitého umění a de-
signu UJEP Ústí nad Labem, vedoucím Katedry dějin umě-
ní a architektury Fakulty architektury na Technické univer-
zitě v Liberci.

Jiří Sopko (* 20. 2. 1941, Dubová na Podkarpatské Rusi)
Jiří Sopko je předním představitelem české grotesky. Ve 
stále vnitřně živé struktuře obrazů a kreseb, v malířské kva-
litě a hloubce lidské reflexe světa jsou hodnoty, kterými 
Jiří Sopko zaujal přesvědčivé místo mezi současnými čes-
kými malíři.

V roce 1987 vstoupil do umělecké skupiny 12/15 Poz-
dě, ale přece (Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, 
Kurt Gebauer, Ivan Kafka, Vladimír Novák, Jiří Načeradský, 
Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Tomáš Švéda). 
Od roku 1990 působí na AVU v Praze jako docent, pozdě-
ji profesor v ateliéru malby. V roce 2002 se stal jejím rek-
torem na dvě funkční období.

děti. Svoji činnost začal ve zlínských filmových ateliérech 
a v roce 1945 začal pracovat v barrandovském studiu Bra-
tři v triku pod vedením Jiřího Trnky.

Josef Wagner (2. 3. 1901, Jaroměř – 10. 2. 1957, Havlíč-
kův Brod)
Josef Wagner byl český sochař a kreslíř, žák Jana Štursy 
a Josefa Mařatky, profesor na Umělecko-průmyslové ško-
le v Praze. Pocházel ze staré kamenické rodiny v Hořicích, 
kde také absolvoval kamenosochařskou školu u sochaře 
Quido Kociána a s otcem se podílel na restaurování soch 
Matyáše Brauna v blízkém Kuksu. Jeho ženou byla sochař-
ka Marie Kulhánková, s níž měl dva syny, rovněž výtvarné 
umělce. Z jeho žáků vynikl zejména sochař Olbram Zou-
bek.

Jaroslav Seifert: „Wagner miloval hudbu a básně a ty 
mu lásku vracely. Jeho sochy dívek jsou vylehčeny milost-
nou písní, kterou poslouchají lidské oči. Byl sochařem, kte-
rý psal básně do kamene, a básníkem, který místo rytmů 
tesal sochy.“

František Vobecký (9. 11. 1902, Trhový Štěpánov – 13. 4. 
1991, Praha)
František Vobecký byl malířem stylu kubismu a surrealis-
mu. Jeho tvorba z let 1926-1938 jej včleňuje do dějin čes-
kého moderního umění. 

Josef Šejnost (30. 5. 1878, Těšenov – 9. 2. 1941, Praha)
Po studiích na keramické škole v Bechyni nastoupil Josef 
Šejnost do továrny na keramiku v Rakovníku. Studoval 
u Stanislava Suchardy a Vojtěcha Preislera. V roce 1911 
se definitivně rozhodl věnovat se výhradně medailérství. 
Ra lizoval návrhy mincí včetně jubilejního svatováclavského 
dukátu. Na medailích vytvořil galerii velkých českých osob-
ností včetně politiků. Vytvořil desky například na rodném 
domě Bedřicha Smetany v Litomyšli, Karla Havlíčka Borov-
ského v Humpolci a řadu dalších, plakety Babičky, Mikolá-
še Aleše, Jana Husa, Vojtěcha Hynaise. Panteon Národního 
muzea zdobí jeho podobizna Pavola Országha-Hviezdo-
slava. Vytvořil přes tři sta děl, z toho asi dvě stě medailí. 
Jeho práce vynikají mimořádnou plasticitou a jsou sběrate-
li mimořádně ceněny. Věnoval se i teorii a v roce 1924 na-
psal dílo Problém pokroku v sochařství, byl členem Spol-
ku výtvarných umělců Mánes.

V jeho díle pokračoval i jeho syn Zdeněk, který vytvořil 
pamětní bustu Josefa Lady pro Hrusice a kromě sochařské 
a medailérské tvorby se věnoval i restaurování.

Alois Bílek (15. 6. 1887, Tábor – 18. 1. 1961, Praha)
Je jedním z prvních doložených tvůrců nefigurativního ma-
lířství. Z jeho díla se zachovalo jen málo prací. V závěru ži-
vota se vrátil k figurativnímu projevu. 

Po absolvování Akademie výtvarného umění v Praze 
získal Hlávkovo stipendium a odjel přes Holandsko a Bel-
gii do Paříže. V Paříži zůstal až do roku 1928. Mezi lety 
1913-1928 se pod vlivem F. Kupky začala jeho tvorba 
orien tovat k abstrakci. V Paříži se zúčastňoval každoroč-
ních oficiálních výstav, např. Galerie des Arts Décoratifs, 
Galerie des Beaux-arts, Galerie La Boëtie aj. Po návratu do 
vlasti se s rodinou usadil v Praze. Významná je také jeho 
práce pro architekturu. Vytvořil řadu výzdob reprezenta-
tivních budov, zvláště figurální řešení oken, např. v budově 

Jiří Sopko: Vánoce, 1991, akryl, plátno

vZpomínka

Zdeněk Miler (21. 2. 1921, Kladno – 30. 11. 2011, Nová 
Ves pod Pleší)
Zdeněk Miler byl výtvarník, režisér animovaných filmů pro 
děti, ilustrátor dětských knížek, tvůrce krtečka. V České 
republice i v zahraničí se nejvíce proslavil seriálem o Krt-
kovi, které získaly velikou oblibu. V roce 1956 vznikl prv-
ní a asi nejslavnější Krtkův příběh o tom, jak ke kalhotkám 
přišel. Ve stejném roce za něj Miler získal Benátského lva. 
Do roku 2002 vytvořil Miler přes padesát Krtkových dob-
rodružství. Vedle toho namaloval další populární zvířecí 
postavičky Cvrčka a Štěňátko a ilustroval řadu knih pro 
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spořitelny v Lounech, Krajského úřadu Středočeského kra-
je ve Zborovské ulici v Praze 5 atd. 

Alois Kirnig (10. 6. 1840, Praha – 25. 1. 1911, Praha)
Alois Kirnig studoval na pražské Akademii a v Mnichově. 
Vedle Čech, Moravy a Slovenska procestoval Německo, ra-
kouské země, Itálii, kde pobýval převážně v Neapoli a Cap-
ri. V Praze si otevřel soukromou krajinářskou školu.

v Praze, zastával též funkci předsedy Svazu českosloven-
ských výtvarných umělců. Patřil k představitelům tzv. sociál-
ního umění. Je autorem monumentálních děl (Sbratření, 
Božena Němcová). Po druhé světové válce došel ve snaze 
o věrohodnost až k historismu a Pokorného monumentální 
plastická forma se uplatnila v oficiální pomníkové tvorbě. 
Jeho dílo bylo považováno za vzor socialistického realismu.

Hugo Ullik (14. 5. 1938, Praha – 9. 1. 1881, Praha)
Hugo Ullik studoval na praž-
ské Akademii a v Mnichově, 
přivydělával si jako malíř diva-
delních dekorací. 18. září 1878 
byla v jeho výpravě provede-
na premiéra Smetanova Ta-
jemství. Jeho záznamy hradů 
a zřícenin mají i dokumentární 
cenu, zachovaly nám do dneš-
ní doby jejich tehdejší vzhled 
a stav.

Alois Bílek: Melodie Chopin, 1913, olej, plátno

Alois Kirnig: Tisíciletý dub z Choltic,
šedesátá léta 19. století, olej, plátno

Karel Pokorný (18. 1. 1891, Pavlice – 14. 2. 1962, Praha)
Vyučil se zámečníkem ve Vídni, navštěvoval mistrovskou 
školu pro umělecké zámečnictví, absolvoval Umělecko-
průmyslovou školu v Praze a Akademii výtvarného umě-
ní u prof. Josefa Václava Myslbeka. Byl pět let asistentem 
v ateliéru J. V. Myslbeka, např. dokončovali spolu sousoší 
sv. Václava určené pro Václavské náměstí v Praze. Od roku 
1920 byl členem SVU Mánes, s nímž pravidelně vystavoval. 
Pedagogicky působil na Českém vysokém učení technic-
kém v Praze, kde učil modelování. Od roku 1945 působil 
jako profesor Akademie výtvarných umění. V letech 1948-
1950 pracoval jako rektor na Akademii výtvarných umění 

Karel Pokorný: Padlý, 1926, patinovaná sádra

Hugo Ullik: Zvířetice (původní gotický hrad,
renesančně přestavěný), 1872, olej, plátno

Petr Maixner (13. 3. 1831, Hořice v Podkrkonoší – 22. 10. 
1884, Praha)
Petr Maixner byl žákem Christiana Rubena na pražské 
Akademii, poté korektor tamtéž. Pobýval v Itálii a ve Vídni. 
V Itálii ho výrazně ovlivnili němečtí nazaréni. V roce 1880 
byl jmenován profesorem kreslení na pražské technice. Byl 
vyhledávaným autorem dekorací a historizujících nástěn-
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Bedřich Havránek (Friedrich Hawranek, 4. 1. 1821, Pra-
ha – 1. 3. 1899, Praha)

Bedřich Havránek studo-
val na pražské Akademii. 
Patřil k organizátorům ple-
sů pražských umělců. Učil 
kreslení arcivévodu Lud-
víka Salvátora Toskánské-
ho a ilustroval jeho cesto-
pisné knihy. Přírodu zachy-
coval s maximální snahou 
o přesnost, věcnost a de-
tailní věrnost. Hodně ces-
toval (Polsko, Německo, 
Švýcarsko, Anglie, rakous-
ké země).

5. 2. 1796 v Praze vznikla Společnost vlasteneckých 
přátel umění, která téhož roku zakoupila Šternberský pa-
lác na Hradčanech a zřídila v něm veřejně přístupnou Ob-
razárnu – přímou předchůdkyni Národní galerie.

Petr Maixner: Dívčí boj, studie, 1852-1854

ných a nástropních maleb, četných restaurátorských pra-
cí, ale byl i činný jako portrétista, vynikl svými žánrovými 
a pohádkovými výjevy.

archITekTura & DesIGn

Za odvážnou dostavbu roubenek 
domem ze skla mají architekti cenu
Hlavní cenu České ceny za architekturu získali Jiří Opo-
čenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov architekti za rekon-
strukci a dostavbu sídla firmy Lasvit v Novém Boru. Auto-
ři pro sklářskou firmu rekonstruovali několik tradičních se-
veročeských dřevěných staveb z počátku 19. století a do-
plnili je dvěma novými objekty podobného tvaru, ale v ji-
ných materiálech, z nichž jeden je skleněný. Mezi šesticí fi-
nalistů byla také revitalizace pražských náplavek, vinoté-
ka, mateřská škola, rodinný dům a dílny pro zemědělské 
stroje. Ve finále 5. ročníku ceny porota vybírala ze 191 při-
hlášených děl.

Fragment v Karlíně
V Praze vzniká pozoruhodná stavba, a to v Karlíně. Bude 
se jmenovat Fragment a podpírat ji bude socha ženy. Měla 
by být dostavěna na podzim 2022. Na návrhu se podílel 
známý sochař David Černý a architektonické studio Qar-
ta. Celý objekt bude podpírán sochami nebo jejich částmi. 
Ústřední socha dívky bude vysoká 28 metrů a novou bu-
dovu bude podpírat především svým poprsím. A proč se 
dům jmenuje Fragment? Je totiž tvořený netradičními blo-
ky, fragmenty.

Bude sloužit pro nájemní bydlení, obchody a služby. 
Zajímavostí projektu jsou například zelené střechy, auto-
matické stínění oken, nabíjecí stanice pro elektromobily 
nebo fotovoltaická elektrárna. Budoucí Fragment bude 
stát proti národní kulturní památce Invalidovna, jejíž re-
konstrukce se právě chystá.

Měnit se začíná i bývalé nákladové nádraží na Smícho-
vě. V rámci největšího developerského projektu v Praze 
vznikne nová čtvrť s kilometrovým bulvárem. Nové město 

se dvěma parky má vyrůst v průběhu dvanácti let. Develo-
per projektu, Sekyra Group, odhaduje, že nová čtvrť bude 
stát 20 miliard korun.

Do přípravy se zapojila i veřejnost, a právě na základě 
jejích připomínek se projekt částečně upravil. Například 
původně kamenný bulvár získal po změně parkovou podo-
bu. Investoři předpokládají, že se Smíchov City stane alter-
nativou k historickému centru a bude novým centrem Pra-
hy. Podle městského Institutu plánování a rozvoje je tako-
vých pozemků v Praze ještě celá řada.

Tomáš Pancíř, redakčně zkrácenopřeDsTavujeme

Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř = Atelier A-Plus
Atelier A-Plus vytvořili představitelé tří doplňujících se pro-
fesí – architekt, statik a ekonom, všichni absolventi Vysoké-
ho učení technického v Brně v roce 1990. Od počátku své 
společné tvorby se soustředili na rozvíjení vlastního pojetí 
architektury s vysokou technologií a možností nově použí-
vaných stavebních materiálů.

Jaromír Černý (* 1962), Karel Tuza (* 1948), Petr Uhlíř (* 1941): Sklad 
jihomoravské plynárenské v Brně, 1996, hliník, plexisklo, plasty, model
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Zůstává-li dnes architekt a pedagog Antonín Balšánek v šir-
ším povědomí, pak jen jako spoluautor pražského Obec-
ního domu. Byl ovšem také významným urbanistou (most 
Legií, regulace Malé Strany a Hradčan), teoretikem, vyni-
kajícím kreslířem a akvarelistou. Ušlechtilost historické ar-
chitektury – zejména renesanční a barokní – ovlivnila i jeho 
stavby. První část jeho tvorby je vedena v neorenesanč-
ním směru, později se stává čelným autorem české secese.

Antonín Balšánek byl též autorem celkové slavnostní 
výzdoby Prahy při císařově návštěvě v roce 1901, zčásti 
také při další návštěvě roku 1907; pražští primátoři nosí 
řetěz podle jeho návrhu. Byl prvním redaktorem časopisu 
Architektonický obzor, v němž později publikoval několik 
Studií o Velké Praze.

Svůj činžovní dům na Újezdě odkázal spolku Svatobor 
k bezplatnému bydlení zasloužilých českých spisovatelů.

Josef Hlávka (15. 2. 1831 – 11. 3. 1908)
Josef Hlávka byl český stavitel, politik, mecenáš a mimo-
řádná osobnost. Jeho stavební firma realizovala mimo 
jiné řadu staveb na tehdy budované vídeňské Ringstraße, 
v Praze porodnici u Apolináře, Dvorní operu ve Vídni, re-
zidenci biskupa v Černovicích na Ukrajině aj. Později se 
stal hlavním zakladatelem a mecenášem České akademie 
věd a umění.

vZpomínka

Bořek Šípek (14. 6. 1949 – 13. 2. 2016) byl světoznámý 
český výtvarník, architekt, designér a vysokoškolský učitel, 
známý zejména jako tvůrce skleněných uměleckých objek-
tů a nábytku nebo jako hlavní architekt správy Pražské-
ho hradu z období prezidenta Václava Havla (1992-2002). 
Byl také uměleckým ředitelem společnosti Czech Deco 
Team – sdružení architektů, designérů, výrobců a dovoz-
ců de signo vého nábytku, kteří se rozhodli spolupracovat 
na společných realizacích a přispět k propagaci českého 
designu. Bořek Šípek zemřel před pěti lety.

V roce 1999 byl jmenován profesorem architektury 
a designu na Univerzitě průmyslového designu ve Vídni. 
V roce 2004 vytvořil scénu a kostýmy pro operu Nagano. 
V roce 2007 vytvořil výhry pro soutěž ČT O korunu krále 
Karla. V září 2008 instaloval první velkou výstavu českých 
umělců v čínském Pekingu. V březnu 2012 otevřel (v rámci 
projektu Šípek Team) novou sklárnu v Novém Boru – Stu-
dio Anežka jako jediné místo výroby svých skleněných ob-
jektů a originálního designového skla. V roce 2013 vysta-
voval v rámci kolekce svítidel firmy Lasvit na veletrhu Sa-
lone Internazionale del Mobile v Miláně, výstavě Tortona 
Design Week a veletrhu Index v Dubaji.

Žil v Praze a v letech 2005-2012 byl děkanem Fakulty 
umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Tady 
založil zcela nový studijní obor „Environmental Design“. 
Jeho díla je možné nalézt v mnoha stálých sbírkách světo-
vých galerií a muzeí (New York, Amsterdam, Paříž, Lon-
dýn, Soul, Bejrút, Tokio, Bangkok, Šanghaj).

„Baví mě dávat věcem duši, vytvářet ze zdánlivě pod-
řadných a často jen praktických objektů naše hodnotné 
partnery. Objekty s duší nás oslovují a provokují k reak-
ci – můžeme je nesnášet, odsoudit nebo obdivovat, milo-
vat či se jich zmocnit. Mohou se stát doprovodem našeho 
každodenního i svátečního života.“

František Cubr (8. 1. 1911, Praha – 30. 6. 1976, Praha)
František Cubr byl architektem bruselského pavilonu. Vy-
studoval vysokou školu architektury u prof. Josefa Gočá-
ra. Pracoval v ateliéru se Zdeňkem Pokorným (pro baťov-
skou vývozní společnost Kotva, zúčastnili se světové vý-
stavy v New Yorku či trienále v Miláně a společně s Jose-
fem Hrubým vyhráli soutěž na čs. výstavní pavilon v Bru-
selu), od roku 1949 vedl ateliér ve Stavoprojektu. Poté se 
roku 1961 stal profesorem architektury na Českém vyso-
kém učení technickém, od 1968 přednášel na Akademii vý-
tvarných umění v Praze.

František Cubr – Josef Hrubý – Zdeněk Pokorný: 
Československý pavilon na světové výstavě Expo 58 v Bruselu, model
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Z poslední vůle Josefa Hlávky, datované v Lužanech 
25. ledna 1904: „Poroučeje toto se vší upřímnou odda-
ností a vší dobrou vůlí ku povznesení a sesílení národa Čes-
kého ustanovené »Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávko-
vých« s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do 
vůle Boží – v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blaho-
dárný výsledek jich spočívá – končím pln důvěry v Prozře-
telnost Božskou a v sílu svého národa s úpěnlivou pros-
bou: Aby Nejvyšší Vládce nade všemi lidmi a národy vzal 
»Nadání« toto, jeho úkoly a cíle nejmilostivěji pod nejmoc-
nější Svou ochranu, aby je chránil ode všeho zlého, nedal 
zahynouti jim zkázou.“

Od 6. června 2016 má architekt a stavitel Josef Hláv-
ka ve Vídni svou pamětní desku, která je umístěna jen pár 
kroků od vídeňské Opery na domě Opernring č. 6. Slav-
nostního odhalení se zúčastnil tehdejší starosta města Víd-
ně Michael Häupl a prezident Rakousko-české společnosti 
ve Vídni, ministr kultury ČR Daniel Herman, delegace na-
dace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v čele s předse-
dou Hlávkova Nadání Václavem Pavlíčkem, tehdejší před-
seda AV ČR Jiří Drahoš a členové Akademie věd z Prahy, 
komerční rada Eduard Harant z Rakousko-české společ-
nosti, zástupci velvyslanectví ČR a česko-vídeňských spol-
ků a další vzácní hosté. Autorem pamětní desky je český 
akademický sochař Michal Vitanovský.

Přestože Opera patří k nejznámějším vídeňským bu-
dovám, jen málokdo ví, že jejím stavitelem byl právě Jo-
sef Hlávka. Po nešťastné smrti architektů Eduarda van der 
Nülla a téměř vzápětí poté i Augusta Siccarda Siccardsbur-

ga na něm dokonce spočinula celá její dostavba. Hlávkovi 
byl udělen Řád císaře Františka Josefa a byl jmenován cí-
sařsko-královským stavebním radou. Pomáhal také archi-
tektovi Heinrichu von Ferstelovi při vypracování soutěžní-
ho návrhu votivního chrámu. Archivní prameny uvádějí, že 
během třinácti let uskutečnil ve Vídni jako stavitel 142 sta-
veb od reprezentačních veřejných budov po ekonomicky 
úsporné činžovní domy hlavně ve třetím okrese, jako na-
příklad v Löwengasse a Hetzgasse. Stavby velkých repre-
zentačních sídel podél okružní třídy zařadily Hlávku mezi 
spolutvůrce známé vídeňské Ringstraße. Připomeňme mj. 
také palác arciknížete Viléma na Parkringu 8 nebo budo-
vu akademického gymnázia, kterou navštěvoval T. G. Ma-
saryk.

Zajímavé historické stavby
1551-1569 Italskými architekty byl v Opočně v rene-
sančním stylu vybudován zámek pro Viléma Trčku z Lípy. 
V téže době vzniká řada dalších renesančních zámeckých 
staveb, např. v Litomyšli, Bučovicích, Moravském Krum-
lově, Telči aj.
1771-1722 V Chlumci nad Cidlinou byl postaven zámek 
Karlova Koruna. Stavbu provedl František Maxmilián Kaň-
ka podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
2. 2. 1956 Byl zahájen první přesun stavebního objek-
tu v republice, kaple Maří Magdalény u mostu Svatoplu-
ka Čecha byla při úpravách nábřeží kapitána Jaroše přesu-
nuta o 30,75 m.

výsTavy

Národní muzeum prodloužilo 
výstavu Sluneční králové do června
Výstava Sluneční králové v pražském Národním muzeu 
(NM) je prodloužena do 6. června. Vzácné artefakty z ar-
cheologických nálezů z Egypta měly být původně k vidě-
ní do 7. února. Kvůli epidemii nemoci covid-19 byla výsta-
va přístupná veřejnosti jen 65 dní, za které si ji stihlo pro-
hlédnout přes 35 000 lidí. Výstavu budou moci lidé navští-
vit, jakmile to epidemická situace dovolí.

Výstava Sluneční králové byla v hlavní budově Národ-
ního muzea slavnostně zahájena na konci loňského srp-
na. O možnosti prodloužení začalo vedení muzea jednat 
s Nejvyšší radou pro památky Egypta a dalšími zahraniční-
mi i českými zapůjčiteli koncem loňského roku. Muzeum 
si muselo vyjednat také prodloužení pojistky vystavených 
artefaktů a další zajištění státní garance.

Výstava, která se připravovala dlouhá léta, zahrnuje 
soubor 300 exponátů včetně 80 předmětů nalezených čes-
kou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír, kde čeští věd-
ci působí už pět desítek let. Výstava také připomíná před-
loňských sto let české egyptologie.

Národní technické muzeum 
připomíná architekta Loose
V den 150. výročí narození Adolfa Loose zahájilo Národ-
ní technické muzeum (NTM) výstavu věnovanou právě to-

muto významnému architektovi. Realizace jednoho ze za-
kladatelů moderní evropské architektury lze najít v hojné 
míře ve Vídni, výstava Adolf Loos – světoobčan se zamě-
řuje ale na jeho českou stopu. Sleduje ji prostřednictvím 
trojrozměrných modelů, fotografií i audiovizuálních prv-
ků. Vedle budovy muzea navíc vyroste dům podle posled-
ního, už nerealizovaného Loosova návrhu.

Autoři výstavy by rádi návštěvníkům přiblížili i myšlen-
kové zázemí, z něhož Loosova tvorba vychází. Představitel 
architektonického purismu se svým oborem zaobíral i teo-
reticky. V muzeu si proto lze poslechnout audionahrávky 
Loosových textů, vystaveno je také první české vydání kni-
hy Řeči do prázdna, která shrnuje jeho názory.

Zajímavostí je blok mramoru Cipollino ze švýcarské-
ho lomu. „Zbyl“ ze stavby Müllerovy vily. Funkcionalistic-
ký dům na pražské Ořechovce si od Adolfa Loose a Karla 
Lhoty nechal postavit podnikatel ve stavebnictví František 
Müller na konci dvacátých let. Dnes je zde umístěno stu-
dijní a dokumentační centrum a vila je přístupná během 
prohlídek i veřejnosti.

Nahlédnout do Müllerovy vily umožňuje výstava také 
díky trojrozměrnému modelu. Podobně lze prozkoumat 
i další Loosovy realizace, například cukrovar v Hrušova-
nech či úřednické řadové domy v Náchodě-Babí.

Exteriéry i interiéry dochovaných budov s Loosovým 
rukopisem dokumentují navíc fotografie. Architekt na-
vrhoval i design bytového zařízení, což dokládají vystave-
né originální kusy nábytku.
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ra Trojrozměrnou podobu dostaly také neuskutečněné 
návrhy, jakým je dům pro dceru Müllerových. Loos jej na-
vrhl nedlouho před svou smrtí – realizace se dočká až té-
měř devět desítek let poté. Vedle Národního technické-
ho muzea ho v měřítku 1:1 postaví studenti architektury 
ČVUT. „Stavba je poměrně malá, přesto v ní Loos uplatnil 
Raumplan, tedy různé prostorové úrovně. Zajímavostí také 
je, že na rozdíl od jiných Loosových staveb, které jsou po-
staveny ze železobetonu a cihelného zdiva, se jedná o dře-
vostavbu, což je téma v této době aktuální,“ připojil po-
drobnosti generální ředitel NTM Karel Ksandr.

Novostavba bude sloužit jako exponát. „Ale možná to 
bude i námět pro nějakou firmu, může vymyslet něco ob-
dobného,“ nevylučuje Ksandr.

Výstava vznikla ve spolupráci Muzea hlavního města 
Prahy a Národního technického muzea. S tvorbou světo-
občana Adolfa Loose se zájemci mohou seznamovat až do 
konce července 2021. A to nejen virtuálně, pokud to epi-
demiologická situace dovolí.

Pohled do výstavních síní
České výstavní síně, galerie a muzea jsou až do odvolá-
ní uzavřeny. Ve svých prostorách nicméně mají připrave-
né výstavy, jež nabídnou ihned, jak to pandemická situa-
ce umožní.

Například Východočeská galerie v Pardubicích sídlí na 
pardubickém zámku a ve svých prostorách má připravenu 
výstavu o tvorbě a životě básníka, grafika a překladatele 
z francouzštiny a němčiny Bohuslava Reynka (1892-1971). 
Pod názvem Ruka v rouně měla být tato expozice otevřena 
pro veřejnost od 3. února do 30. května. K tomu však zřej-
mě kvůli trvajícím pandemickým opatřením nedojde a ter-
mín bude muset být posunut.

Tvorba a život Bohuslava Reynka jsou spjaty především 
s Petrkovem u Havlíčkova Brodu. V prosinci loňského roku 
se vláda rozhodla, že Reynkův zámeček koupí stát a vznik-
ne v něm Česko-francouzské centrum literatury a výtvar-
ného umění.

Podle historičky umění a kurátorky výstavy Lenky Do-
lanové Reynek kromě pár let v Jihlavě a pár měsíců v Pra-
ze v době studií, několika pobytů ve francouzském Gre-
noblu, odkud pocházela jeho žena, básnířka Suzanne Re-
naud, a ročního pobytu v průběhu války ve Staré Říši tvo-
řil v relativní izolaci petrkovského statku. Od raných kre-
seb tužkou a pastelem přešel ve třicátých letech postupně 
ke grafice, věnoval se technikám suché jehly a leptu, často 
v kombinaci s monotypem.

„Tematické okruhy zůstávají konstantní, zejména pas-
torální motivy, zátiší z bezprostředního okolí domu a za-
hrady a biblické výjevy, zrcadlené v petrkovském časopro-
storu. Klíčovým aspektem je rozhraní, přechod mezi vnitř-
ním a vnějším, často zviditelňované prostřednictvím moti-
vu oken, dveří či vrat, ale i zrcadel a odrazů,“ uvedla Do-
lanová.

Ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích se 
nachází soubor 113 grafických listů, vytvořených v le-
tech 1950-1971. Kromě obsáhlého výběru z těchto sbírek 
představuje výstava též materiály odkazující k pardubic-
kému kontextu. Jedná se o tiskoviny k pardubickým výsta-
vám v letech 1929 a 1987, knihy z Vokolkovy tiskárny, na 
nichž Bohuslav Reynek spolupracoval, rukopis Reynkova 

překladu či dopisy Vlastimila Vokolka. Prostředí Petr kova 
připomenou také fotografie pardubického fotografa Ště-
pána Bartoše. (mk)

Jan Amos Komenský a jeho svět
v Jízdárně Pražského hradu
Na loňský rok připadlo 350. výročí úmrtí učence, pedago-
ga a teologa Jana Amose Komenského (1592-1670), a tak 
měla být 20. prosince otevřena výstava v Jízdárně Pražské-
ho hradu nazvaná Jan Amos Komenský a jeho svět. Nesta-
lo se tak.

Kvůli covidu-19 je téměř všechno zavřené. Výstava je 
ale připravena, a jakmile to bude možné, přivítá první ná-
vštěvníky. Ti se mohou těšit na projekt, který připravila 
Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu 
s Moravským zemským muzeem.

„Stěžejní témata prolínající myšlením J. A. Komenského 
přibližuje množství exponátů z českých i zahraničních sbí-
rek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé. Před-
staven je též Komenský v optice historické tradice a sou-
časně jsou ukázány proměny, jimiž procházel obraz jeho 
osobnosti v průběhu uplynulých století,“ uvedl tiskový 
mluvčí výstavy Jan Stolár.

Informoval, že je výstava rozdělena do šesti oddílů, kte-
ré prezentují Komenského a jeho dobu v časových a pro-
storových souvislostech. První oddíly, Velké theatrum: Ob-
razy člověka a světa, Rozdělená společnost a Evropa ve 
válce a míru se soustřeďují hlavně na dobu, v níž se ode-
hrával Komenského život, a na ústřední témata kulturních 
dějin 16. a 17. století.

Část výstavy nazvaná Dílna lidskosti pak ukazuje Ev-
ropu jako prostor intelektuální komunikace a plodné kul-
turní výměny. Osu výstavy představuje Životní pouť Jana 
Amose Komenského, na řadě unikátních předmětů přibli-
žující jeho osudy.

Závěrečný oddíl výstavy Komenský jako symbol, iko-
na a pomník se zabývá měnícími se obrazy jeho osobnosti 
a díla během tří a půl staletí po jeho smrti: od slávy, zapo-
mnění a nepochopení až po konečnou apoteózu. Samo-
statnou část tvoří reprezentativní výběr z malířských i so-
chařských podobizen Jana Amose Komenského a výjevů 
z jeho života.

 (mk)

Výstava připomene Rychlé šípy
Román Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu slaví osmde-
sát let. V časopise Mladý hlasatel začal vycházet na pokra-
čování v roce 1940. Připomíná to i hravá výstava v ulicích 
staré Prahy. 

„Skautská nadace Jaroslava Foglara, která spravuje dě-
dictví a odkaz spisovatele, si toto výročí nyní připomíná 
řadou aktivit. První je projekt na pomezí venkovní výsta-
vy a rodinné hry nazvané Záhada hlavolamu 80 let. Malí 
i velcí se mohou až do 8. března vydat po stopách Rych-
lých šípů do křivolakých uliček pražského Starého Města, 
předobrazu Stínadel, a pátrat po předmětech spojených 
se stínadel skou trilogií,“ informoval za pořadatele Jiří Sed-
lák.

„Věříme, že tato aktivita pomůže rodičům s dětmi pro-
žít venku smysluplně a dobrodružně, ale zároveň bezpeč-
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ně společný čas,“ uvedl Pavel Trantina, předseda správní 
rady Skautské nadace.

„Za okny, ve výlohách či průjezdech Starého Města na-
jdete ježka v kleci, létající kolo, Široka, Rychlé šípy, TAM-
TAM, žlutý špendlík, deník Jana Tleskače, plán na létají-
cí kolo, vontskou kroniku a mnohé další,“ doplnil Roman 
Šantora ze Skautské nadace.

Konkrétně artefakty lze najít v uličkách mezi Revoluč-
ní ulicí a Národní třídou. Nejlépe se hledají s herním de-

níkem, kde jsou i úkoly, za které lze vyhrát dobrodružné 
odměny.

Skautská nadace také vydala Deník Jana Tleskače. Vět-
šinu textu tvoří reprodukce rukopisu Záhada hlavolamu 
Jaroslava Foglara. Dále nově vycházejí Záhada hlavolamu 
a Stínadla se bouří s ilustracemi Jiřího Gruse a chystá se 
Tajemství Velkého Vonta. Vyšlo také výroční vydání Záha-
dy hlavolamu textově shodné s rokem 1940, které je do-
plněné dobovými ilustracemi Jana Fischera. (mk)

lITeraTura

Cena Knihovna roku letos putuje 
do Halenkova ve Zlínském kraji
Knihovnou roku 2020 se stala Knihovna Halenkov ze Zlín-
ského kraje. V kategorii informační počin pak získala hlav-
ní cenu Městská knihovna v Praze. Ceny udílí ministerstvo 
kultury. Ocenění Knihovna roku se uděluje k ohodnocení 
dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mi-
mořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a in-
formačních služeb. Knihovna Halenkov byla oceněna za 
vytvoření otevřeného a inspirativního prostoru pro všech-
ny obyvatele obce, spolupráci s vedením obce, výborné 
výsledky při plnění knihovnických standardů, propagaci 
čtenářství mezi mládeží a spolupráci se spolky a sdružení-
mi v obci. Městská knihovna v Praze získala cenu za pro-
jekt CENTRAL jako rychlou centrální katalogizační služ-
bu. Zvláštní ocenění v kategorii základní knihovna získaly 
Obecní knihovna Jaroměřice a Místní lidová knihovna Kos-
tomlaty pod Milešovkou v Ústeckém kraji.

Činohra Národního divadla 
na cestě k evropskému domu
Zachytit proměnu činoherního souboru pražského Národ-
ního divadla od listopadu 1989 do roku 2015 si dala za 
cíl dramaturgyně, redaktorka Českého rozhlasu a spisova-
telka Alena Zemančíková v knize Zpětné zakreslení cesty, 
Čino hra Národního divadla v letech 1990-2015 (Akropo-
lis 2020, 360 stran, 399 Kč). Autorka sleduje Činohru Ná-
rodního divadla ve třech kapitolách odpovídajících vedení 
souboru Ivanem Rajmontem, Josefem Kovalčukem a Mi-
chalem Dočekalem.

Daný prostor využila autorka maximálně. Zvolila objek-
tivní metodu, při níž se co nejvíc opírá o citované recen-
ze, rozhovory i interní texty z archivu Národního divadla. 
Objem prostudovaných materiálů je úctyhodný. Ve snaze 
o objektivnost ale musí čtenář vlastní názory autorky hle-
dat v drobnějších komentářích a hodnoceních.

První kapitola nazvaná Vpád barbarů se věnuje sna-
ze o razantní proměnu podoby a naplnění smyslu „první 
scény“. Toto období by si zasloužilo samostatné pojedná-
ní v daleko detailnější podobě, než jakou kniha umožňuje. 
Takto utkví v paměti čtenáře nejvíc Rajmontův zápas s od-
půrci jeho vedení, kteří z obrazu vycházejí jen jako staro-
milští zastánci konzervativního, obrozeneckého pojetí Ná-
rodního divadla.

Skutečnost přitom byla složitější, hrála v ní roli i nepři-
pravenost jeho týmu na vedení divadla, obecné drama-

turgické tápání devadesátých let i ne vždy šťastný postup 
vedení vůči souboru vyplývající ze vzrušené doby. Cenné 
jsou výstižné charakteristiky stěžejních inscenací daného 
období.

Nejstručnější kapitola Dramaturg z Moravy se pokou-
ší pochopit a do jisté míry obhájit Josefa Kovalčuka, ne-
spornou osobnost českého, respektive moravského diva-
dla, která se však s pojetím Národního divadla nedoká-
zala identifikovat, natož ji někam posunout. Zemančíková 
se snaží uvést jeho problematickou éru do kontextu doby, 
přinášející celkový úpadek kulturnosti v politice i médiích 
a příklon ke konzumnímu způsobu života a bulvarizaci.

Dobré je připomenutí, že za Kovalčukova šéfování 
vstoupili do Činohry Národního divadla v pozici režiséra 
nejen Ivo Krobot, ale i J. A. Pitínský, Roman Polák, Vladi-
mír Morávek, opětovně i Otomar Krejča.

Největší plocha je věnována dvanácti letům šéfování 
Michala Dočekala, během nichž urazila Činohra Národní-
ho divadla největší část cesty k „progresivnímu evropské-
mu domu“, jak bylo od něho očekáváno.

Kapitola Šéf nové generace si všímá nejen výrazných 
inscenací (včetně Dočekalových režií a vstupu nových re-
žisérů, především Jana Nebeského), ale i projektů Bouda, 
dramaturgie 20. století na Nové scéně nebo pozvání reži-
séra Roberta Wilsona.

Za problematické lze v knize označit třeba zbytečné 
charakteristiky Rudolfa Hrušínského, Miroslava Macháč-
ka, Luďka Munzara či Jany Hlaváčové, u četných kvalitních 
fotografií by se lépe vyjímaly informativní popisky místo ne 
vždy výstižných citací z textu.

Každopádně se zdá, že se objevila poctivá, o studium 
materiálů opřená a na informace bohatá publikace, z níž 
budou nepochybně čerpat ti, kteří se budou daným obdo-
bím nadále zabývat. A že také po ní může sáhnout i nepo-
učený čtenář bez obav, že bude zahlcen suchopárnou od-
borností. (mk)

Knihovna Václava Havla obnoví 
udílení Ceny Toma Stopparda
Knihovna Václava Havla bude udílet výroční Cenu Toma 
Stopparda pojmenovanou po význačném britském dra-
matikovi českého původu. Cenu za vynikající původní ese-
jistickou práci v českém jazyce do roku 2017 organizova-
la Nadace Charty 77, v posledních letech nebyla udělena. 
Příspěvky k posouzení pro Cenu Toma Stopparda lze za-
slat do 31. března 2021 na adresu Knihovny Václava Hav-
la, uvedla instituce v tiskové zprávě.



16

ku
ltu

ra Cena se bude udílet za původní, knižně nevydanou esej 
v českém jazyce, přispívající mimořádným způsobem k po-
chopení stavu současné společnosti a společenských pro-
cesů, civilizace a civilizačních okruhů, mezinárodního pro-
středí, lidských práv, literárních a uměleckých děl a jejich 
tvůrců, nových vědeckých objevů, moderní historie a pro-
cesů odehrávajících se v lidské duši, uvedla knihovna. Cena 
bude spojena s odměnou 50 000 korun, kterou pro ten-
to účel poskytuje Tom Stoppard. Členství v porotě pro le-
tošní ročník Ceny se ujímají překladatelka Anna Karenino-
vá, právník a sociolog Jiří Přibáň a spisovatelka a historič-
ka umění Kateřina Tučková. Slavnostní vyhlášení Ceny se 
uskuteční počátkem léta 2021 při příležitosti 85. naroze-
nin Sira Toma Stopparda.

Cena Toma Stopparda byla založena už v roce 1983. 
Poslední laureátkou za rok 2016 se stala Sylvie Richtero-
vá, porota ji ocenila za knihu Eseje o české literatuře, výbor 
otištěných, přednesených i dosud nezveřejněných textů za 
posledních čtyřicet let. K dalším laureátům ceny patří Pa-
trik Ouředník, Petr Rezek, Václav Cílek, Martin Hilský, Já-
chym Topol, Milan Uhde nebo Eva Kantůrková a Zdeněk 
Urbánek, kteří cenu dostali jako první v roce 1984.

Zemřel Vojtěch Steklač
Ve věku pětasedmdesáti let ze-
mřel spisovatel a překladatel Voj-
těch Steklač. Psal hlavně knížky 
pro děti, nejznámější je asi série 
Boříkovy lapálie, příběhy čtveřice 
kamarádů z pražských Holešovic.

Steklač vystudoval sociologii 
a filozofii na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. Řadu let byl 
redaktorem dětských časopisů 
Ohníček a Pionýr, kde byl šéfre-

daktorem. V devadesátých letech se Steklač začal spiso-
vatelské dráze věnovat naplno, zároveň působil jako tele-
vizní scénárista. Byl například mezi autory scénáře seriálu 
Nováci, který vysílala televize Nova.

Zemřel bohemista Jan Stachowski
Ve věku devětašedesáti let zemřel v Katovicích po těžké ne-
moci na Štědrý den polský bohemista a bývalý diplomat 
Jan Stachowski, který do polštiny přeložil mimo jiné knihy 
Bohumila Hrabala. 

Stachowski vystudoval bohemistiku na Jagellonské uni-
verzitě v Krakově a po krátké kariéře vysokoškolského uči-
tele se věnoval překládání české literatury. Kromě Hrabala 
do polštiny převedl například knihy Arnošta Lustiga, Jana 
Pelce, Oty Filipa, Oty Pavla, Josefa Škvoreckého, Ivana 
Klímy a dalších. Jako někdejší představitel polské Solida-
rity byl v roce 1981 po vyhlášení výjimečného stavu něko-
lik týdnů internován. „V devadesátých letech i na počátku 
nového století pomáhal česko-polské vzájemnosti během 
dvou misí v diplomatických funkcích na velvyslanectví,“ na-
psal v e-mailu překladatelův přítel Jiří Čepelák.

V roce 2019 obdržel Stachowski cenu Jiřího Theinera, 
určenou pro osobnosti, které svým dlouhodobým snaže-
ním výrazně přispívají k šíření a propagaci české literatury 
mimo Českou republiku. (mk)

jubIlea

Josef Jelen (6. 2. 1921, Strakonice – 13. 8. 2006, Nové 
Strašecí) – katolický básník, dramatik, později lyrik nor-
malizačních let.

Zdena Tominová (* 7. 2. 1941) – publicistka a spisovatel-
ka. V roce 1968 ukončila studia herectví a filozofie, po roce 
1968 pracovala jako tlumočnice, v roce 1978 podepsala 
Chartu 77, po roce 1978 byla propuštěna ze zaměstnání, 
od roku 1980 žila ve Velké Británii, kde působila jako spi-
sovatelka. Od 8. února 1979 do 1. února 1980 byla mluv-
čí Charty 77.

Jaroslav Holoubek (* 24. 2. 1946, Nová Ves u Chotěbo-
ře) – básník, prozaik a novinář. Od roku 2006 působí jako 
pedagog na Vysoké škole hotelové v Praze a od roku 2008 
je šéfredaktorem odborného časopisu GastroMagazín.

Jaroslav Rumpli (* 7. 1. 1971 Bojnice)
Jaroslav Rumpli vyrastal 
v Laskari, v súčasnosti už ne-
jestvujúcej časti Novák. Štu-
doval na gymnáziách v Topoľ-
čanoch a Novákoch; násled-
ne na Vysokej škole pedago-
gickej v Nitre (odbor sloven-
ský jazyk a literatúra – anglic-
ký jazyk a literatúra). Vystrie-
dal viacero povolaní, dlhší čas 
pôsobil v zahraničí (Anglicko, 
Iz rael, Španielsko, Írsko). De-

butoval roku 1991 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ 
knihou Svet je trest, v ktorej otvoril tému opatrovania detí 
a chorých v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ ang-
lického jazyka a literatúry na Obchodnej akadémii v Prievi-
dzi. Je finalista súťaže Anasoft litera 2009 (V znamení hov-
na) a Anasoft litera 2011 (Kruhy v obilí).

„Keď píšem, snažím sa nečítať. Aj tak už mám dávno 
pocit, že som možno okrem niekoľkých restov všetko, čo 
potrebujem, prečítal. Pri písaní ide už len o mňa, o moju 
vetu a o to, či v sebe dokážem potlačiť kazateľa. Pretože 
nič nie je v literatúre odpornejšie, ako rozdávať rozumy, 
navyše cudzie.“

vZpomínka

leDeN
Oldřich Vyhlídal (4. 1. 1921, Holešov – 14. 5. 1989, Pra-
ha) – básník a překladatel.
Věnoval se rovněž překladům poezie z arménštiny, ru-
munštiny, starokorejštiny, slovenštiny, bulharštiny, něm-
činy a maďarštiny (publikovaným převážně časopisecky).

Ladislav Štoll (26. 6. 1902, Jablonec nad Nisou – 6. 1. 
1981, Praha) – literární kritik a historik, ideolog.
Byl správcem pozůstalosti Julia Fučíka, Stanislava Kostky 
Neumanna a Zdeňka Nejedlého.
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Zdeněk Jirotka (7. 1. 1911 – 12. 4. 2003)
Spisovatel a fejetonista, autor humoristických románů, 
povídek, soudniček a rozhlasových hříček. Kouzlo Jirot-
kova humoru tkví v inspiraci „suchým“ anglickým humo-
rem a často v kouzlu nedořečeného a skrytého. Jeho nej-
známějšími díly jsou humoristický román Saturnin (1942), 
který vypráví příběhy svérázného sluhy Saturnina, jeho 
pána a dalších (zfilmováno), a Muž se psem (1944) – hu-
morná parodie na detektivní román o hloupých podvod-
nících a neomylném amatérském detektivovi, který odha-
lí zločince.

Jaroslav Seifert († 10. 1. 1986)
Básník, spisovatel, novinář a překladatel. Patřil mezi členy 
hnutí Devětsil, stál na počátku českého uměleckého smě-
ru poetismu. Je jediným českým nositelem Nobelovy ceny 
za literaturu.

Václav Hanka († 12. 1. 1861)
Básník, filolog, národní buditel, „objevitel“ Rukopisu krá-
lovédvorského a zelenohorského.

Jiří Mařánek (12. 1. 1891, Milevsko – 4. 5. 1959, Praha)
Bankovní úředník, prozaik, autor poetických próz, histo-
rických románů a scénárista. Byl rovněž členem Devětsilu. 
Část svého života přebýval v Českém Krumlově.

František Serafínský Procházka (15. 1. 1861, Náměšť 
na Hané – 28. 1. 1939, Praha)
Básník, redaktor a překladatel z angličtiny, francouzštiny 
a němčiny.

Vladimír Škutina (16. 1. 1931, Praha – 19. 8. 1995, Praha)
Autor reportážní a humoristické prózy, scénárista, autor 
televizních seriálů. V letech 1962-1963 byl vězněn za uráž-
ku hlavy státu. V šedesátých letech působil jako televizní 
autor. Po srpnové okupaci moderoval improvizované vy-
sílání. V letech 1971-1974 byl znovu vězněn, v roce 1978 
se vystěhoval do Švýcarska. Tam žil v Curychu, spolupra-
coval s exilovými nakladatelstvími Konfrontace a Polygon. 
Do roku 1990 vedl časopisy Magazín a Reportér a edice 
oddechové četby. V roce 1990 se vrátil do vlasti.

Jaroslav Hilbert (19. 1. 1871, Louny – 10. 5. 1936, Praha)
Technik, český dramatik a spisovatel.

Edvard Valenta (22. 1. 1901, Prostějov – 21. 8. 1978, Pra-
ha)
Prozaik, básník a v neposlední řadě vynikající publicista, 
který od dvacátých let až do roku 1948 působil v brněnské 
redakci Lidových novin. V době studií na reálném gymná-
ziu redigoval Edvard Valenta spolu s Jiřím Wolkrem Sbor-
ník českého studentstva na Moravě a ve Slezsku. V letech 
1936-1937 podporován Janem Antonínem Baťou cesto-
val po USA, Kanadě, ostrovech Západní Indie, Guayaně 
a Madeiře. Poté Baťu provázel jako tajemník po USA. Za 
nacistické okupace nesměl Valenta v novinách pracovat, 
po válce se vrátil do Lidových novin a od roku 1948 se 
věnoval pouze literatuře. V roce 1948 byl krátce vězněn, 
v padesátých letech publikoval většinou pod pseudonymy. 
V sedm desátých letech se opět na nějaký čas nuceně od-
mlčel. Jeho prvním významným spisovatelským počinem 

je knižní zpracování příběhů českého polárníka Jana Welz-
la z třicátých let, na kterém pracoval společně s přítelem 
Bedřichem Golombkem. Je také autorem románu o živo-
tě českého cestovatele Emila Holuba (Druhé housle), ba-
ladické kroniky Kvas aj. Na jeho počest natočili prostějo-
vští amatérští filmaři dokument podle stejnojmenné knihy 
Život samé psaní.

Jiří Karásek ze Lvovic (24. 1. 1871, Praha – 5. 3. 1951, 
Praha)
Básník, prozaik, dramatik a překladatel, představitel čes-
ké dekadence, sběratel umění. Byl jedním z největších čes-
kých soukromých sběratelů, zakladatelem velmi cenné Ka-
ráskovy galerie. Podařilo se mu shromáždit ojedinělou ko-
lekci kreseb, obrazů, soch, knih, medailí, map, bankovek 
a jiných reálií. Karásek ji roku 1922 věnoval Českosloven-
ské obci sokolské a v Tyršově domě v Praze ji až do smr-
ti osobně spravoval. Od poloviny dvacátých let se sbírka 
rozrůstala přispěním řady členů Sokola a dary od českých, 
polských, ruských a dalších slovanských umělců. Od roku 
1950 byla galerie řízena Kuratoriem. Výnosem minister-
stva školství a kultury se Karáskova galerie v roce 1955 
stala součástí muzejních sbírek Památníku národního pí-
semnictví.

Otto František Babler (26. 1. 1901, Zenica, dnešní Bos-
na a Hercegovina – 24. 2. 1984, Olomouc)
Původním jménem Otto Franjo Babler, český překlada-
tel, spisovatel, básník, literární historik, knihovník, kultur-
ní publi cista a polyglot.

Julius Zeyer († 29. 1. 1901)
Prozaik, dramatik a básník, přední představitel lumírovské 
generace. Je označován za jednoho z nejvýraznějších čes-
kých novoromantiků či předchůdce dekadentů. Je autorem 
hry Radúz a Mahulena, situované do slovenských Tater.

Jan Balabán (29. 1. 1961 – 23. 4. 2010)
Prozaik, publicista a překladatel, od dětství žil v Ostravě. 
Na Filozofické fakultě UP v Olomouci vystudoval obor češ-
tina – angličtina. V roce 2005 získal ocenění Magnesia Li-
tera za povídkovou knihu Možná že odcházíme. Zabýval 
se i výtvarným uměním, psal pro časopis Ateliér, byl teo-
retikem výtvarné skupiny Přirození a uvedl desítky výstav. 
Dílo Jana Balabána je v kontextu české literatury prvního 
desetiletí 21. století ojedinělé.

ÚNor
Ladislav Grosman (4. 2. 1921, Humenné – 25. 1. 1981, 
Tel Aviv)
Ladislav Grosman byl slovenský spisovatel židovského pů-
vodu. Vstoupil do literatury roku 1965 novelou Obchod 
na korze, která tragikomicky líčila atmosféru klerofašistic-
kého Slovenského štátu. Text měl mimořádný ohlas, Gros-
man ho přepracoval i do podoby filmového scénáře, kte-
rý byl natočen Jánem Kadárem a Elmarem Klosem. Film 
pak získal v roce 1966 dokonce Oscara, jako dosud jediný 
slovenský film v historii. Podobnou tematiku jako Obchod 
na korze měla i sbírka povídek Nevěsta. V exilu vydal ještě 
jednu sbírku kratších próz nazvanou Hlavou proti zdi, kde 
se objevují již i nová prostředí. Z pozůstalosti byla vydána 
próza Z pekla štěstí.
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ra Jan Procházka (4. 2. 1929, Ivančice – 20. 2. 1971, Praha)
Politik, spisovatel, scénárista a publicista.

Bedřich Golombek (5. 2. 1901, Hrušov – 31. 3. 1961, 
Brno)
Prozaik a novinář spjatý s historií Lidových novin.

Pavel Hanuš (8. 6. 1928, Praha – 8. 2. 1991, Praha)
Dramatik, scénárista, prozaik a publicista.

Jakub Deml (20. 8. 1878, Tasov – 10. 2. 1961, Třebíč)
Jakub Deml byl básník a tvůrce české moderní básně v pró-
ze, deníkových próz a jiných svébytných žánrů, překlada-
tel, publicista a nakladatel. Po vysvěcení na kněze působil 
v církevní správě, v níž prosazoval své osobité pojetí kněž-
ského poslání. V roce 1921 vstoupil do Sokola veden sna-
hou uskutečnit na jeho půdě svou vizi národní pospolitosti 
(Sokolská čítanka, 1923, Sestrám, 1924). Po rozchodu se 
Sokolem a smrti Otokara Březiny a Pavly Kytlicové prožíval 
osobní krizi, která po útocích na jeho knihu Mé svědomí 
o Otokaru Březinovi, soudních stíhání (1930 pro urážku 
T. G. Masaryka) a konfiskace některých děl vyústila v pocit, 
že je vyobcován z národa. Problémům unikl cestováním. 
Za války mu byla zakázána publicistická činnost, přesto byl 
v roce 1945 prošetřován za své projevy z let 1939-1941 
a v roce 1948 byl postaven před lidový soud, ten ho však 
v plném rozsahu obžaloby zprostil. Navzdory tomu jeho 
knihy nesměly po dalších čtyřicet let vycházet.

Boleslav Jablonský (vl. jm. Karel Eugen Tupý, 14. 1. 
1813, Kardašova Řečice – 27. 2. 1881, Krakov)
Tvůrce sentimentální poezie a autor písňových textů.

Jarmila Urbánková, provd. Galandauerová (23. 2. 1911, 
Horní Vilémovice – 13. 5. 2000, Praha)
Lyrická básnířka a překladatelka.

Ludvík Aškenazy (24. 2. 1921, Český Těšín – 18. 3. 1986, 
Bolzano, Itálie)
Spisovatel, reportér a rozhlasový pracovník, který polovi-
nu svého života prožil v emigraci.

Pocházel z česko-židovské rodiny v Českém Těšíně 
a jeho tvorbu to později významně ovlivnilo. Za druhé svě-
tové války působil v 1. československém armádním sboru 
v SSSR vedeném Ludvíkem Svobodou, bojoval i u Sokolo-
va. S vojskem se vrátil do vlasti a hned po návratu, v květ-
nu 1945, se seznámil a poté oženil s Leonií, dcerou němec-
kého spisovatele Heinricha Manna. Narodili se jim synové 
Heinrich a Ludwig Mann, budoucí režiséři. Po roce 1945 
působil až do začátku padesátých let v pražském rozhla-
se jako reportér a zahraničně politický komentátor. Poz-
ději byl spisovatelem na volné noze. Roku 1968 emigro-
val s rodinou do západního Německa, dál byl spisovate-
lem na volné noze, po nějaké době obcházel nutný překlad 
z češtiny a začal psát německy. Až do roku 1976 žil v Mni-
chově. Pak se odstěhoval do Itálie, kde roku 1986 ve věku 
pěta šedesáti let v Bolzanu zemřel.

Arnošt Lustig (21. 12. 1926, Praha – 26. 2. 2011, Praha)
Arnošt Lustig byl v roce 1941 byl vyloučen ze škol, v listo-
padu 1942 transportován do Terezína, pak do Osvětimi. 
Při převozu do Dachau se mu s přítelem podařilo utéct 

(povídka Tma nemá stín). V roce 1945 vstoupil do KSČ. 
V roce 1958 nastoupil do Mladého světa, od roku 1960 
pracoval jako scénárista na Barrandově (Transport z ráje, 
Démanty noci, Dita Saxová aj.) Po okupaci 1968 zůstal 
nejprve v Jugoslávii, pak v Izraeli, od roku 1970 žil v USA. 
Po roce 1989 se vrátil do Prahy.

„Život není to, co chceme, ale to, co máme a vy držíme.“

František Herites (27. 2. 1851, Vodňany – 19. 1. 1929, 
Praha)
Lékárník, revizor účtů, básník, redaktor a spisovatel.

NěKOLiK DAT
1571 první slovenský lyrik Ján Silván vydává v Praze Písně 
nové a sedm žalmů.
1761 vyšlo kritické vydání prvního dílu České kroniky Vác-
lava Hájka z Libočan. Editorem díla byl Gelasius Dobner, 
zakladatel české kritické historiografie.
1771-1772 byly v Praze vydávány Prager gelehrte Nach-
richten, první pražský kritický vědecký časopis.
1. 1. 1831 byla založena Matice česká v Praze, české mu-
zejní nakladatelství.
1. 1. 1861 Julius Grégr vydal první číslo Národních listů.
1871 byl vydán Napred – literární almanach mladých au-
torů pod redakcí P. Országha Hviezdoslava a K. Bankšel-
la. Byl ostře odmítnut, generační spor se později vyhranil.
1881 začaly vycházet každý druhý měsíc v Turčianskom 
Svätom Martině Slovenské pohľady s podtitulem Časopis 
pre literatúru, vedu, umenie a politiku.

Před deseti lety zemřela básnířka 
a historička umění Věra Jirousová

Před deseti lety, 27. února 
2011, zemřela básnířka, histo-
rička umění a signatářka Char-
ty 77 Věra Jirousová. Byla první 
manželkou výtvarného teoretika 
a kritika, historika umění, básní-
ka českého undergroundu a kul-
turního publicisty Ivana Martina 
Jirouse.

Jirousová, roz. Vařilová, se 
narodila 25. února 1944 v Pra-

ze. Nejprve vystudovala elektrotechnickou průmyslovku, 
ale jejím životním zájmem se stalo výtvarné umění. Vystu-
dovala kunsthistorii, ve své diplomové práci objevila čás-
tečně zapomenutého grafika Bohuslava Reynka. Už bě-
hem studia na filozofické fakultě se seznámila s Ivanem Ji-
rousem, taktéž studujícím dějiny umění.

Od roku 1965 byla také tajemnicí Křížovnické školy čis-
tého humoru bez vtipu, jíž tvořili výtvarníci, literáti, pře-
kladatelé, filozofové a divadelníci, vedení „řediteli“ Karlem 
Neprašem a Janem Steklíkem. S Ivanem Martinem Jirou-
sem se podílela na formování českého undergroundu oko-
lo hudební skupiny The Plastic People of The Universe.

V letech 1971-1975 pracovala v oddělení bibliografie 
Ústavu dějin umění ČSAV. Po podpisu Charty 77 nemohla 
veřejně publikovat a až do roku 1989 nesměla v oboru pra-
covat. Její básnické sbírky vycházely v samizdatu. Její pod-
pis ji degradoval ze zaměstnání v Akademii věd na uklízeč-
ku a toto povolání se stalo jejím zdrojem obživy na několik 
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dalších let. Bezprostředně po podpisu Charty 77 Věru Ji-
rousovou minimálně jednou měsíčně vyslýchala StB, opa-
kovaně prováděla důkladné domovní prohlídky a sledova-
la každý její pohyb. Osmdesátá léta přinesla do života Věry 
Jirousové zásadní změnu. Přestěhovala se do Kostelního 
Vydří, kde měla malé hospodářství se zvířaty, psala básně 
a vychovávala své děti Tobiáše a Sáru.

Po listopadu 1989 se z Vysočiny opět vrátila do Prahy 

a tím i do veřejného života. Působila v redakcích časopisů 
Ateliér (1990-1991) a Výtvarné umění (1992-1993), v od-
boru umění ministerstva kultury (1994-1995), v kulturní 
rubrice Lidových novin (1995-1998), ve Sbírce moderního 
a současného umění Národní galerie v Praze (1999-2000) 
a v Památníku národního písemnictví (2001-2003).

Věra Jirousová zemřela nečekaně ve věku sedmašede-
sáti let.

DIvaDlo

Thálie za činohru získali 
Groszmannová a Štěpán
Ceny Thálie za mimořádné výkony v činohře získali Tere-
za Groszmannová a Petr Štěpán. Groszmannovou porota 
ocenila za titulní roli Mirandolíny v inscenaci Národního 
divadla Brno. Štěpán si odnesl skleněnou plastiku se styli-
zovanou hereckou maskou za roli Satana v inscenaci Ztra-
cený ráj (Zpráva o člověku) Městského divadla Brno. Pro 
Štěpána, už je držitelem muzikálové Thálie za rok 2007, to 
je druhé ocenění. Vyhlášení Cen Thálie 2020 se uskutečni-
lo v přímém on-line přenosu.

Za mimořádný výkon v oboru muzikál dostala Thálii 
Erika Stárková za roli Dívky v inscenaci Lazarus pražské-
ho Divadla Komedie. V téže kategorii z mužů uspěl Pavel 
Režný, cenu obdržel za roli Smrti v inscenaci Elisabeth Di-
vadla J. K. Tyla Plzeň.

Již dříve pořádající Herecká asociace oznámila, že ceny 
za celoživotní dílo získají v činohře Hana Bauerová a Jo-
sef Abrhám, Jan Malík za operu, tanečnice Aneta Voleská 
a muzikálová herečka Hana Talpová.

„Je to pocta, úžasné a jsem ráda, že ta pocta přišla do 
jižních Čech a oblastního divadla,“ řekla devětaosmdesá-
tiletá herečka Bauerová. Když herečka dostala jako mladá 
takzvanou umístěnku a váhala, do jakého divadla jít, Ka-
rel Höger jí poradil České Budějovice, protože v Liberci „je 
zima“. V Jihočeském divadle vytvořila Hana Bauerová přes 
150 rolí, miluje otáčivé hlediště, kde se potkala i s Františ-
kem Hrubínem. Pražská rodačka, holka z Pankráce, jak 
říká, začínala v Národním divadle, kde se objevovala v dět-
ských rolích, později jako posluchačka AMU. S manželem, 
hercem Josefem Bulíkem, patřila čtyřicet let k osobnostem 
budějovické činohry.

Na Biskupském dvoře 
se sejde Churchill s Napoleonem
Kultura dostává na frak stejně jako mnoho dalších odvětví 
dříve běžného života. Ale jako i jinde, tak ani v divadlech 
život neustal, byť se zkouší „do šuplíku“, tedy na dobu, kdy 
se konečně opět v sálech objeví diváci. Tak tomu bylo na-
příklad u poslední vytvořené situace Světáci, která měla 
pobavit v divadle v Lidické ulici na Silvestra. Ovšem ani 
tvůrci neskládají ruce do klína. Na dobu, kdy opět ožije 
venkovní scéna pod věžemi Petrova na Biskupském dvo-
ře v Brně, se připravuje i osvědčená trojice Městského di-
vadla Brno Stanislav Slovák, Jan Šotkovský a Petr Štěpán, 
kteří téměř každý rok překvapují inscenací, která obvykle 
sice vychází ze skutečností spojených s Brnem, ovšem je 

vždy podaná velmi svérázným způsobem. Ta pro příští rok 
bude zvláště zajímavá. Potkají se v ní totiž slavný vojevůdce 
s neméně slavným britským politikem. A zatímco Napoleo-
nův pobyt v Brně i jeho slavnou bitvu u Slavkova zná kaž-
dý, o skutečnosti, že Winston Churchill pobýval ve městě 
nad Svratkou dokonce opakovaně, se zase tak moc neví.

„Nechci vůbec přemýšlet o tom, že by to mělo být jinak, 
a s naprostým, pozitivním přesvědčením říkám, že na po-
slední květnový týden připravujeme s kolegy Šotkovským 
a Štěpánem představení na Biskupský dvůr, které zatím 
nese pracovní název Napoleon. Text i samotná inscenace 
určitě potěší všechny diváky, kteří náš styl a rukopis znají 
z našich předchozích autorských počinů. Mimo jiné bude-
me sledovat devět dnů, které jsou s pobytem veleslavné-
ho vojevůdce a imperátora v našem regionu v roce 1805 
spojené. Načrtli jsme opět velký prostor pro naše oblíbe-
né fabulace, založené na dějinných faktech. Samozřejmě, 
nikomu z nás se moc nechce prozrazovat cokoliv o něčem, 
co je ve stádiu vzniku. Co můžeme prozradit, je to, že tak, 
jak tomu bylo u komické operetky o Mendelovi, poeticko-
lyrickém provedení Cyrila a Metoděje a dalších originál-
ních inscenací, se nám už i pro Napoleona v hlavách zro-
dil originální druh žánru,“ uvedl jeden ze spoluautorů Sta-
no Slovák.

A jak prozradil, aby to bylo ještě trošku napínavější 
a zajímavější, francouzského vladaře a jeho pobyt na jihu 
Moravy propojují s dalším historickým faktem, o kterém se 
moc neví, nebo na který už řada lidí trošku pozapomněla. 
Tím je pobyt nejznámějšího anglického politika Winstona 
Churchilla v Brně.

„Britský politik byl ještě před první světovou válkou 
jako mladík opakovaně hostem tehdejšího posledního ma-
jitele hradu Veveří. Churchill si Veveří natolik zamiloval, 
že byl na tomto hradě dokonce na svatební cestě a Brno 
tedy navštívil celkem třikrát,“ odtajnil autorský záměr Sta-
no Slovák.

„Rozhodně nechceme významné historické osobnosti 
a dějinné události zlehčovat či zbožšťovat, ale jednou z vý-
znamných tezí našeho textu je otázka, jak a jestli vůbec 
může jedinec změnit chod či běh světových dějin. A jak 
víme z historie, oběma těmto mužům se vlastně něco ta-
kového podařilo,“ doplnil k připravované inscenaci Slovák.

(mk)

Vzpomínka na dřevěné divadlo Uranie
Před pětasedmdesáti lety hořelo divadlo Uranie v Praze. 
Vzápětí se však ukázalo, že proti odborně založenému po-
žáru je nadšení a obětavé nasazení marné.
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ra Divadlo Uranie mělo dlouholetou tradici, bylo posta-
veno podle plánů architekta Osvalda Polívky na pražském 
Výstavišti v roce 1888 u příležitosti výstavy architektury 
a inženýrství, poté bylo po přestěhování umístěno v zahra-
dě Měšťanského pivovaru. Prostor byl krytý, sál měl kapa-
citu 750 sedících a 140 stojících diváků. Oponu maloval Jo-
sef Hlaváček, dekorace malíř německého zemského diva-
dla v Praze Karel Piperger.

Divadlo bylo několikrát opravováno a poslední důklad-
ná úprava proběhla v roce 1942. Dřevěné divadlo Urania 
sice přežilo i druhou světovou válku, ale 2. leden 1946 mu 
byl osudný, čímž poslední divadlo tohoto typu v Praze za-
niklo. A tak po divadle, tehdy tak známém a populárním, 
zůstala jen pamětní deska.

Výtvarnická rodina Gottliebů 
a pražské Národní divadlo
S pražským Národním divadlem je spojena celá výtvarnic-
ká rodina Gottliebů, jevištní a kostýmní výtvarník a šéf vý-
pravy Josef Matěj Gotllieb (1882-1967), jeho bratr Čeněk 
Gottlieb (1874-?) – malíř dekorací a jeho syn Václav (Ven-
da) Gottlieb (1904-1951) – stejně jako strýc jevištní výtvar-
ník. Jako herečka, tanečnice a choreografka působila na 
scéně i dcera J. M. Gottlieba Růžena (1911-2012).

Václav Gottlieb byl stejně 
jako jeho strýc žákem Umě-
leckoprůmyslové školy v Pra-
ze, absolvoval stáže v Berlíně 
i Paříži. Umělecky uspěl jeho 
výtvarný přínos k operám, byl 
vyznamenán na Trienále (Mo-
derní výstava pro dekorativní 
a umělecký průmysl) v Miláně 
roku 1940. Jednou z prvních 
inscenací v Národním divadle, 
k nimž vytvořil scénu, byla roku 
1931 Tylova a Škroupova Fidlo-
vačka. Zvlášť se mu dařily vý-
pravy k pohádkám nebo ope-

rám s lidovou atmosférou, scény historické nebo balety. 
Vytvořil také dekorace k prvnímu provedení nedokončené 
opery Viléma Blodka Zítek uvedené roku 1934 ke 100. vý-
ročí skladatelova narození.

Zemřel Jiří Kárnet
Začátkem února zemřel v New 
Yorku ve věku 91 let Jiří Kárnet. 

Dramatik, divadelní kritik, re-
žisér, novinář, esejista, básník 
a překladatel Jiří Kárnet se narodil 
v Hořicích v Podkrkonoší. Po ma-
turitě na reálném gymnáziu v Jih-
lavě se zapsal na právnickou fakul-
tu Univerzity Karlovy v Praze. Po 
uzavření vysokých škol během ně-

mecké okupace působil jako elév v divadlech D 40 a D 41 
a poté se dostal do Městského divadla na Vinohradech. Po 
vinohradském angažmá pracoval krátkou dobu se scéno-
grafem Josefem Svobodou v Divadle ve Smetanově muzeu. 
Na konci druhé světové války byl internován v pracovním 
táboře v Německu a po pokusu o útěk byl uvězněn.

Po skončení druhé světové války přispíval Jiří Kárnet 
svými kritikami do různých časopisů, pravidelně psal do 
kulturní rubriky Mladé fronty a začal také s překladatel-
skou činností. Spoluredigoval rovněž sborník nové ang-
lické poezie Mezi dvěma plameny (1948). Brzy po únoru 
1948 odjel Jiří Kárnet do Francie, kde měl přednášet v pa-
řížském Louvru o mladém českém divadle. Avšak vzhle-
dem k politickým událostem se již domů nevrátil a na čty-
ři roky přijal místo redaktora v československém vysílání 
Radio France.

V roce 1952 odcestoval Jiří Kárnet do newyorské East 
Village, kde prožil šedesát let. Zpočátku svého americké-
ho pobytu se spolu s Jiřím Voskovcem neúspěšně pokou-
šel prosadit scénáře k televizním pořadům. Postupně se 
pak vrátil k novinářské práci a stal se externím redaktorem 
stanic Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa, kde se vě-
noval především komentářům událostí v kultuře a v poli-
tice. Spolu s Pavlem Tigridem byl zakládajícím členem le-
gendárního čtvrtletníku Svědectví, v jehož redakční radě 
působil šest let.

Koncem roku 2009 vyšel v nakladatelství Paseka Kárne-
tův Posmrtný deník, esej, k jehož plánovanému knižnímu 
vydání v Československém spisovateli již po okupaci v roce 
1968 nedošlo. Editor Viktor A. Denár připravuje svazek 
Kárnetových veršů Smutný vítěz, který by měl ještě v letoš-
ním roce vyjít v nakladatelství Pulchra. (mk)

Zemřel herec Ladislav Mrkvička
Ve věku jednaosmde-
sáti let zemřel 27. pro-
since loňského roku 
herec Ladislav Mrkvič-
ka. Umělce, kterého 
si diváci pamatují na-
příklad jako žokeje Ja-
nýra ze seriálu Dobrá 
Voda, v posledních le-
tech jeho života zrazo-
valo zdraví. Trpěl Par-
kinsonovou chorobou, 
depresemi, nechodil do 
společnosti a návštěvy 
přijímal jen sporadicky.

Václav Gottlieb

Scéna k představení Jarní symfonie s hudbou J. V. Stamice
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Ladislav Mrkvička se narodil 2. února 1939 v Praze. Po 
základní škole začal studovat gymnázium, kde se zamilo-
val a navázal vztah s dívkou, která se stala herečkou. To 
pro něj bylo impulsem k rozhodnutí věnovat se herecké 
kariéře. Několikrát se hlásil na DAMU a úspěšně absol-
voval roku 1962. Své první angažmá získal v Divadle Pet-
ra Bezruče v Ostravě, kde dostával velké role. V tomto di-
vadle byl pět let a v roce 1967 přešel do Klicperova diva-
dla v Hradci Králové, odkud o rok později utekl do Diva-
dla S. K. Neumanna v Libni, dnes známého jako Divadlo 
Pod Palmovkou.

Před kamerou se Mrkvička poprvé objevil v menší roli 
ve filmu Romeo, Julie a tma z roku 1959, tedy ještě bě-
hem svých studií. Během jeho divadelní kariéry se mu na-
bídky na natáčení filmů jen hrnuly, a právě proto nakonec 
odešel do Prahy, kde měl dostatek času i možností divadlo 
a natáčení skloubit dohromady. Ladislav Mrkvička se ob-
jevil v mnoha slavných filmech, například ve snímku Met-
ráček, Jako malé děti, Zlodějská komedie a Kdo přichází 
před půlnocí. Často obsazoval i role ve starších televizních 
pohádkách, které většina dnešních dětí nezná, mezi tako-
vé patří kupříkladu Honza a tři zakleté princezny. Nejvíce 
se herec do paměti diváků zapsal v seriálech, ztvárnil na-
příklad poručíka Stejskala v kriminálce 30 případů majora 
Zemana, žokeje Janýra v seriálu Dobrá Voda a lidé si ho 
oblíbili i v jeho posledním seriálu Policie Modrava, kde si 
zahrál učitele Kintzla.

Ladislav Mrkvička se během své kariéry dočkal řady 
významných ocenění. Roku 2012 mu byla udělena Cena 
Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. 
O tři roky později mu Nadace Život umělce udělila Cenu 
Senior Prix za celoživotní mistrovství.

Po premiéře dramatu Staříci v roce 2019, který byl her-
covým posledním snímkem, se Mrkvička dočkal i ceny Thá-
lie, kterou získal za celoživotní mistrovství v oboru čino-
hra. Oceněn byl i Českým lvem v kategorii Vedlejší herec.

(mk)

Zemřel Jiří Hálek
Ve věku devadesáti let zemřel 18. prosince loňského roku 
v Praze herec Jiří Hálek. Diváci si ho pamatují například 
z filmů Marečku, podejte mi pero! nebo Jak svět přichá-
zí o básníky.

Hálek patřil k dlouholetým členům pražského Čino-
herního klubu, na jehož scéně strávil sedmatřicet let. Ten-
to vzrůstem nevelký herec osobitého hlasového projevu 
ztvárnil ve filmu a v televizi desítky spíše vedlejších rolí, 
v nichž dokázal uplatnit svůj komediální i dramatický ta-
lent.

Pražský rodák Hálek, rodným jménem Hugo 
Frischmann, vystudoval DAMU a před kamerou se popr-
vé objevil ve snímku Křižovatka života (1948). V padesá-
tých letech působil v Městském divadle mladých v Ostravě 
(dnešní Divadlo Petra Bezruče) a poté sloužil základní vo-
jenskou službu v armádním souboru Vítězná křídla. Po ná-
vratu z vojny získal krátké angažmá v Městském oblastním 
divadle v Mladé Boleslavi, odkud odešel do pražského di-
vadla Paravan, z něhož v roce 1965 vznikl Činoherní klub.

Na prknech Činoherního klubu Hálek účinkoval v jed-
na čtyřiceti divadelních hrách, známé jsou jeho role zejmé-
na v titulech Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Pik-
nik, Bludiště či Hejtman z Kopníku, které režíroval spolu-

zakladatel divadla Ladislav Smoček. Se scénou Činoherní-
ho klubu se Hálek rozloučil v roce 2002.

Před kamerou se objevil ve vedlejších rolích ve sním-
cích Nejkrásnější věk (1968), Marečku, podejte mi pero! 
(1978), Vrchní, prchni! (1980) či Tři veteráni (1983). V kri-
minálním povídkovém filmu Motiv pro vraždu (1974) 
ztvárnil netypickou roli vyšinutého narkomana. Výraznější 
úlohy sehrál ve filmech Faunovo velmi pozdní odpoledne 
(1983) či Výbuch bude v pět (1984). V osmdesátých a de-
vadesátých letech dostával příležitost především v televiz-
ních inscenacích a seriálech, naposledy si zahrál v seriálu 
Černá sanitka (2008). (mk)

Miroslav Donutil slaví 70 let
Populární český divadelní a filmový herec, bývalý člen či-
nohry Národního divadla v Praze, moderátor a bavič Miro-
slav Donutil se narodil 7. února 1951 v Třebíči. Již v době 
studií spolupracoval s brněnským divadlem Husa na pro-
vázku, kam po absolutoriu nastoupil do stálého angažmá, 
v němž setrval do roku 1990, kdy se stal členem činohry 
pražského Národního divadla, kde působil do roku 2013.

Zdeněk Svěrák slaví 85 let
Český filmový a televizní scénárista, spisovatel, textař, au-
tor divadelních her, spoluzakladatel a vůdčí autorská i he-
recká osobnost Divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák sla-
ví pětaosmdesát let. Narodil se 28. března 1936 v Praze za-
městnanci elektrárny Františkovi a jeho ženě Růženě. Vy-
studoval obor český jazyk a literaturu na Vysoké škole pe-
dagogické. Původním povoláním byl učitel jako Ladislav 
Smoljak, s nímž v roce 1966 realizoval nápad uvést do ži-
vota fiktivní postavu Cimrmana, okolo níž se točí jejich di-
vadelní a i filmové příběhy. K jeho nejúspěšnějším scéná-
ristickým pracím patří Vesničko má středisková, Obecná 
škola (obě nominovány na Oskara), Kolja, kde hrál i jed-
nu z hlavních rolí (film získal Oskara). Další známé filmy: 
Zločin v šantánu, Tmavomodrý svět, Marečku, podejte 
mi pero!, Na samotě u lesa, Kulový blesk, Trhák, Vrchní, 
prchni!, Kalamita, Tři veteráni, Nejistá sezóna, Lotrando 
a Zubejda, Vratné lahve, Tatínek aj.

Společně s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem 
složil desítky písniček pro děti.

Mnohé z jeho filmů, ke kterým napsal scénář, ale také 
snímky, ve kterých vystupoval jako herec, měli možnost 
čtenáři Klubu zhlédnout na pozvání Klubu v kinosále čes-
kého velvyslanectví ve Vídni.
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Karel Konstantin (22. 11. 1903, Plzeň – 16. 1. 1961, Praha)
Divadelní režisér a ředitel pražských divadel Na Vinohra-
dech a Na Fidlovačce, též v Ostravě a v Českých Budějovi-
cích, filmový scénárista, operní libretista, spoluautor hud-
by oper a operet.

Jeho působením dosáhlo Jihočeské divadlo – a zejmé-
na jeho činohra – hned v prvé poválečné etapě důležité-
ho uměleckého postavení v českém divadelním životě. Do 
Jihočeského divadla přišel již jako významný pražský reži-
sér (Městské divadlo na Královských Vinohradech), filmo-
vý scénárista i operní libretista. Spolu se svým generačním 
vrstevníkem, divadelním architektem a scénografem Joa-
nem Brehmsem byl autorem myšlenky konání plenérových 
Jihočeských divadelních festivalů, v jejichž rámci byl pro di-
vadlo objeven unikátní prostor českokrumlovské zámecké 
zahrady. Karel Konstantin byl historicky prvním režisérem, 
který tu před letohrádkem Bellarie (14. června 1947) uvedl 
Shakespearův Večer tříkrálový a rok poté – tentokrát na zá-
mecké fontáně – i Sen noci svatojánské.

Ačkoli už v roce 1950 odešel z Jihočeského divadla do 
funkce uměleckého ředitele pražského Divadla Na Fid-
lovačce, jeho třicítka zdejších divadelních inscenací, čas-
to v netradičním scénickém prostoru (Aristofanova Lysis-
trata na schodišti českobudějovické sokolovny na Sokol-
ském ostrově) znamená nastavení vysokých profesionál-
ních měřítek divadelní režie, dobově nezřídka – kvůli vyso-
kému počtu premiér – odsouvaná do pozice spíše „aran-
žérské“ práce. Také žánrové rozpětí jeho režijní činnosti 
patří k významným devizám tehdejší historie Jihočeského 
divadla. Tam poznal také svou budoucí manželku, hereč-
ku a filmovou hvězdu Natašu Gollovou.

Jiřina Steimarová (24. 1. 1916 – 7. 10. 2007)
Česká herečka a divadelní 
pedagožka, vnučka Vende-
lína Budila, dcera herce Jiří-
ho Steimara a herečky Anny 
Stei marové, matka herce Ji-
řího Kodeta a herečky Eve-
lyny Steimarové. Vzhledem 
k tomu, že pocházela z vý-
znamné a známé herecké ro-
diny, se herectví věnovala už 
od svého dětství. Krátce po 
absolvování konzervatoře již 

v roce 1933 působila coby elévka činohry Národního diva-
dla v Praze. Na svém kontě má kromě dlouhé řady divadel-
ních rolí také více než čtyřicet rolí filmových. Před kamerou 
poprvé stanula v roce 1932 ve filmu Malostranští mušketý-
ři a naposledy ji obsadila Irena Pavlásková do snímku Čas 
sluhů v roce 1989. Společně se svými dětmi – Jiřím Kode-
tem a Evelynou Steimarovou – si zahrála v roce 1975 ve 
snímku Dušana Kleina Město nic neví.

Z jejího prvního manželství se sochařem Janem Kode-
tem pocházel prvorozený syn herec Jiří Kodet, z druhého 
manželství s obchodníkem a automobilovým závodníkem 
Jaroslavem Juhanem pak pocházela dcera herečka Evelyna 
Steimarová a dcera Julie Steimarová. Její druhý muž v roce 

1952 emigroval z Československa (do vlasti se vrátil až té-
měř po padesáti letech). Díky tehdejší politické situaci byla 
díky tomu ze dne na den vyhozena z Národního divadla 
a octla se velmi složité a zapeklité životní situaci bez obživy, 
bez manžela, bez majetku (ten jí byl zabaven, resp. tehdej-
ším vládnoucím režimem de facto ukraden) sama se tře-
mi dětmi. Nakonec jí tehdejší režim dovolil od roku 1953 
alespoň angažmá v Hudebním divadle v Karlíně, kde pů-
sobila až do roku 1979, kdy odešla do důchodu. V závě-
ru svého života se věnovala výuce herectví na Lidové ško-
le umění. Zemřela 7. října 2007 v Praze ve věku úctyhod-
ných jednadevadesáti let.

V kontextu toho, jak Jiřinu Steimarovou komunisté 
v padesátých letech šikanovali, se jeví trochu paradoxní ti-
tul zasloužilé umělkyně, který jí udělili v roce 1976. (mk)

Boris Rösner (25. 1. 1951, Opava – 31. 5. 2006, Kladno)
Český herec a divadelní pedagog. Pocházel z bavorské ry-
tířské rodiny von Rösner. Sixtus von Rösner uprchl před 
trestem do Rýmařova, kde se mu roku 1635 narodil syn 
Andreas, první předek české větve rodu.

Od roku 1987 byl Boris Rösner členem divadelní-
ho souboru Národního divadla. Ztvárnil i desítky filmo-
vých a televizních rolí. Často hrál „záporáky a nezkrotné 
individuality“. Přispělo k tomu i zranění oka, které pro-
dělal v dětství a dodávalo mu někdy až démonický výraz. 
Od roku 1989 byl jedním z předních pedagogů pražské 
DAMU. V roce 2005 získal Cenu Thálie a Cenu Alfréda Ra-
doka za roli Harpagona v Molièrově Lakomci, které uved-
lo Národní divadlo, Cenu kritiky Divadelních novin za titul-
ní postavu Fredericka v Divadle ABC, exceloval v Cyranovi 
v Divadle pod Palmovkou. O rok později, 31. května 2006, 
prohrál boj s rakovinou.

Ladislav Fialka (22. 9. 1931, Praha – 22. 2. 1991, Praha)
Herec-mim, zakladatel československé školy klasické a mo-
derní pantomimy a velkého souboru Pantomima Na zá-
bradlí (1959-1992). Byl autorem všech her tohoto soubo-
ru, jeho režisérem, choreografem, výtvarníkem, scénogra-
fem a uměleckým vedoucím. Byl také zakladatelem a pe-
dagogem již zaniklé katedry pantomimy (založena 1983) 
při Univerzitě Karlově v Praze (titul profesora choreogra-
fie zde získal roku 1989).

Pierot, tanečník v bílém kostýmu a s bílou tváří, výraz-
ným obočím a červenými rty – to byl Ladislav Fialka. Vždy 
zdůrazňoval tu nejsrozumitelnější jednoduchost v pohybu 
a gestu na jevišti v příbězích poetického světa, snad i pro-
to byl oblíbený v mnoha zemích na celém světě. Jednodu-
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chá běloba na veselé i smutné pierotově tváři doprovázela 
Ladislava Fialku asi v polovině jeho divadelních inscenací.

Miroslav Macháček (8. 5. 1922, Nymburk – 17. 2. 1991, 
Praha)
Herec, divadelní režisér a pedagog se na plátně prosadil 
jako přední interpret komplikovaných charakterů. Od roku 
1959 působil v Národním divadle, kde se chopil někdy i re-
žie (např. Hamlet). Šedesátá léta pro něj byla doslova zla-
tou dobou, režíroval a hrál v divadle, objevoval se ve fil-
mech, v televizi i v rozhlase. Sedmdesátá léta mu přinesla 
nucené odmlčení.

Nejznámější filmy: Obžalovaný, ...a pátý jezdec je 
Strach, Královský omyl, Vinobraní, Skalpel, prosím, Pa-
vučina, Vlčí bouda, Sedím na konári a je mi dobre, Jen 
o rodinných záležitostech aj.

V roce 1989 se Macháček velmi aktivně zúčastnil teh-
dejších listopadových událostí.

Dcera Kateřina Macháčková posbírala otcovy zápisky 
a posmrtně je v roce 1995 vydala pod názvem Zápisky 
z blázince. V roce 2006 byl o Macháčkovi natočen doku-
ment Trojka z mravů v rámci cyklu Předčasná úmrtí.

Jiřina Jirásková (17. 2. 1931, Praha – 7. 1. 2013, Praha)
Absolventka pražské konzer-
vatoře získala první angaž-
má v Hradci Králové, od roku 
1951 byla členkou Divadla na 
Vinohradech a posléze i jeho 
ředitelkou. Na vinohradském 
jevišti vytvořila na sto dvacet 
rolí, podstatné inscenace vino-
hradské scény za poslední půl-
století jsou výrazně spjaty s je-
jím jménem. První příležitost 
před kamerou dostala v Bry-
nychově filmu Smyk (1960). 

Hrála ve filmech tvůrců nové vlny, její komediální talent 
objevil Zdeněk Podskalský. Sedmdesátá léta však pro ni 
znamenala vynucené odmlčení na jevišti i před kamerou. 
Triumfální comeback pak slavila v tragikomické roli zdra-
votní sestry v Kachyňově snímku Sestřičky (1983).

Hugo Haas (18. 2. 1901, Brno – 1. 12. 1968, Vídeň)
Hugo Haas byl významný český režisér, filmový a divadel-
ní herec. V roce 1925 se stal členem souboru činohry Ná-
rodního divadla v Praze. V roce 1939 dostal výpověď z di-
vadla z rasových důvodů a uprchl s manželkou přes Fran-
cii, Španělsko a Portugalsko do USA. Do roku 1942 hrál 
divadlo v anglickém jazyce (spolupráce a Erwinem Pisca-
torem a Bertoltem Brechtem, např. role Galilea), vyučoval 
v herecké škole Actor’s Laboratory. Hugo Haas se prosa-
dil i v Hollywoodu nejen jako herec, ale i jako scénárista, 
režisér a producent.

Ve filmu hrál už v němé éře, ale až zvukový film mu 
dal možnost uplatnit svou hereckou virtuozitu a stát se 
vyhledávaným filmovým partnerem. Byl skutečným mis-
trem, jeho partnerkami byly filmové prvorepublikové hvěz-
dy jako Adina Mandlová, Lída Baarová, Věra Ferbasová, 
Jiřina Štěpničková či Hana Vítová aj. Jako tragéd excelo-
val postavou doktora Galéna v Čapkově Bílé nemoci, film 
i sám režíroval.

Koncem padesátých let se vrátil do Evropy. Po krátkém 
pobytu v Itálii se roku 1961 usadil ve Vídni, kde občas účin-
koval v televizi. S výjimkou krátké návštěvy při oslavách vý-
ročí Národního divadla v roce 1963 už se do vlasti nevrá-
til. Zemřel ve Vídni 1. prosince 1968 a je pochován na ži-
dovském hřbitově v Brně.

Red. poznámka: Rozhovor s ním a o něm vedl před lety 
novinář a náš bývalý fejetonista a novinář Jindřich Lion (viz 
Příloha). Nejen při této příležitosti často vzpomínám na 
pana Liona, který časopis obohacoval fejetony a různými 
články a redakci inteligentní, nápaditou dobrou radou. HB

František Smolík (23. 1. 1891, Praha – 26. 1. 1972, Praha)
„Z hlediska vyššího principu mravního... také... schvaluji 
atentát na Heydricha.“ Tato osudná slova pronáší ve fil-
mu Vyšší princip starý profesor Málek, zahraný Františkem 
Smolíkem. Tento film měli čtenáři Klubu možnost zhléd-
nout v kinosálu velvyslanectví.

Smolík se vyučil elektrotechnikem, ale zběhl k divadlu 
a své první herecké zkušenosti sbíral u kočovných společ-
ností. Hrál ve Švandově divadle na Smíchově, v Městském 
divadle na Vinohradech a v roce 1943 se stal členem Ná-
rodního divadla. Hrál postupně všechny obory, od milov-
níků přes komické postavy až k rolím charakterním, drama-
tickým a tragickým. Natočil kolem pětasedmdesáti filmů. 
Významným rysem jeho umění byl laskavý humor.

Gustav Hilmar (vl. jm. Gustav Černý, 30. 1. 1891, Podláz-
ky – 19. 3. 1967, Praha)

Výrazný český divadelní a fil-
mový herec, absolvent dra-
matické školy Karla Želez-
ného a pozdější člen Měst-
ských divadel pražských. 
Hrál ve více než šedesáti fil-
mech, např. Městečko na 
dlani, Divá Bára, Lucerna, 
Cesta do hlubin študákovy 
duše, Škola základ života, 
Tajemství krve, Vyšší prin-
cip aj.

Hugo Haas a Věra Ferbasová ve filmu Mravnost nade vše (1937)
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Nejvíce nominací na Českého lva 
získal film Krajina ve stínu
Nejvíce nominací na filmové ceny Český lev získalo dra-
ma Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Dostalo jich patnáct. 
Následuje film režiséra Slávka Horáka Havel inspirovaný 
životem Václava Havla a příběh vyprávějící osud léčitele 
Jana Mikoláška Šarlatán od režisérky Agnieszky Hollando-
vé. Mají shodně po čtrnácti nominacích. Výsledek prvního 
kola hlasování svých členů oznámila Česká filmová a tele-
vizní akademie (ČFTA).

O sošku Českého lva se v 21 statutárních kategoriích 
bude ucházet v závěrečném hlasování 27 titulů. Laureá-
ti převezmou ocenění 6. března v pražském Rudolfinu. 
Všechny tři snímky s nejvíce nominacemi jsou v užším vý-
běru mezi nejlepšími filmy i na cenu pro režiséra.

Festival outdoorových filmů 
vyhrál snímek K2 vlastní cestou
Hlavní cenu 18. ročníku Mezinárodního festivalu outdoo-
rových filmů získal snímek K2 vlastní cestou režisérky Jany 
Počtové. Dokumentární film vypráví o horolezkyni Klá-
ře Kolouchové, která jako první Češka a dvacátá žena na 
světě dosáhla vrcholu K2 v pákistánském pohoří Karákó-
ram. Ve filmu diváci uvidí kromě samotného výstupu pří-
pravy na něj, které Kolouchové zabraly rok. Natáčecí tým 
se s Kolouchovou dostal až do základního tábora ve výšce 
5000 metrů nad mořem a zachytil cestu expedice a překáž-
ky, kterým musela čelit. Ve filmu uvidí diváci i autentické zá-
běry z výstupu na vrchol, které natáčela horolezkyně sama.

V kategorii dobrodružných a extrémních sportovních 
filmů vyhrál snímek The Endless Chain kanadského režisé-
ra Benjamina Jordana zachycující túru s paraglidem napříč 
kanadskými Skalnatými horami. Za nejlepší horský a horo-
lezecký snímek získal ocenění film Boys 1970, ve kterém re-
žisér Tomáš Galásek přibližuje příběhy českých horolezců 
a jejich expedice v Peru z roku 1970, na které jejích čtrnáct 
členů zahynulo při zemětřesení pod Huascaránem. Zbýva-
jící patnáctý zemřel po pádu o dva týdny dříve. Ve filmu se 
prolínají linie současné a minulé expedice.

Do 18. ročníku festivalu se přihlásilo 1 365 filmů, do 
soutěže bylo zařazeno 63 filmů z čtyřiadvaceti zemí.

Film Havel od režiséra Horáka
dostal v Římě filmovou cenu
Film Havel režiséra Slávka Horáka dostal cenu za nejlep-
ší celovečerní film na 19. ročníku Římského festivalu nezá-
vislých filmů (Riff). Mezinárodní porota festivalu, který se 
uskutečnil výlučně online formou, ocenila, že se film vyhý-
bá zaběhnutým postupům, jež jsou typické pro životopis-
né snímky. 

Děj filmu se odehrává v letech 1968-1989, před nástu-
pem Václava Havla do prezidentského úřadu. Snímek se 
zabývá také soukromým životem bývalého českého prezi-
denta, především jeho vztahem s první manželkou Olgou. 
Vůči filmu se ohradila v říjnu skupina někdejších Havlových 

přátel a kolegů. V otevřeném dopise odmítli způsob, kte-
rým je Havel ve filmu vylíčen.

Film byl mezi snímky, mezi kterými Česká filmová a te-
levizní akademie vybírala při rozhodování o nominaci na 
americkou filmovou cenu Oscar. Akademie se nakonec 
rozhodla pro snímek Šarlatán polské režisérky Agniesz-
ky Hollandové.

Film Zátopek půjde do kin 12. srpna
Drama Zátopek režiséra Davida Ondříčka bude mít kino-
premiéru 12. srpna 2021. Nyní zveřejňuje první plakát.

Film o běžci Emilu Zátopkovi je těsně před dokonče-
ním. Zátopka hraje Václav Neužil a jeho ženu Danu Mar-
tha Issová. Autory plakátu jsou Aleš Najbrt, Jakub Spur-
ný a Zdeněk Trinkewitz, autorkou plakátového fota Julie 
Vrabelová.

„Naše spolupráce s Davidem Ondříčkem a Kryštofem 
Muchou začala už před natáčením, kdy jsem s Jakubem 
Spurným pracoval na logu filmu. Vytvořili jsme několik va-
riant a nakonec dospěli k dynamické variantě písma s lin-
kou evokující běžecký ovál,“ upřesnil Aleš Najbrt, který 
rea lizoval plakáty k Ondříčkovým filmům Šeptej, Samotá-
ři nebo Jedna ruka netleská.

Plakát zobrazuje jednu ze zásadních scén Zátopkova 
sportovního života. „Jedná se o poslední zatáčku před cí-
lovou rovinkou z finálového běhu na 5000 metrů v roce 
1952 na olympiádě v Helsinkách. Tento závod je často na-
zýván závodem století. Byl to dramatický boj, kde se roz-
hodovalo mezi trojicí nejlepších vytrvalců té doby Herber-
tem Schadem, Alainem Mimounem a Emilem Zátopkem,“ 
vysvětlil režisér David Ondříček.

„Tento závod jsme točili dva dny. Běžecky i filmařsky to 
byly nejnáročnější dva dny celého natáčení. Kromě Václava 
Neužila běží v závodě špičkoví profesionální běžci. V roli 
Alaina Mimouna se objeví alžírský maratonský běžec Saji 
Abdelkabir. S trenérem Janem Pernicou jsme tento závod 
choreograficky trénovali několik měsíců na Strahově. Běž-
ci studovali i specifický styl běhu jednotlivých závodníků. 
Byla to nádherná práce,“ dodal David Ondříček. (mk)

Brno podpoří natáčení seriálu 
o Gregoru Johannu Mendelovi
Město Brno ze svého rozpočtu podpoří natáčení seriálu 
České televize o Gregoru Johannu Mendelovi, zakladate-
li genetiky. Brněnské televizní studio seriál pro děti připra-
vuje na rok 2022, kdy uplyne dvě stě let od Mendelova na-
rození. Brněnští radní rozhodli o podpoře výroby pořadu 
částkou 400 000 korun, oznámilo médiím tiskové středis-
ko magistrátu. Česká televize hodlá Mendelovo výročí při-
pomenout formou hraného seriálu, v němž skupina tří dětí 
detektivní formou rozplétá tajemství pana M. a paralelně 
s tím i Mendelův příběh. 

Mendel se narodil v Hynčicích ve Slezsku, většinu ži-
vota ale prožil jako řeholník a opat augustiniánského kláš-
tera ve Starém Brně. Právě v klášteře se věnoval svým po-
kusům.

fIlm, TelevIZe, roZhlas
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Cena Emmy pro #martyisdead
Mezinárodní akademie televizních umění a věd rozdala bě-
hem slavnostního on-line ceremoniálu 23. listopadu ceny 
Emmy. V kategorii krátkých seriálů zabodoval český inter-
netový seriál #martyisdead. Cenu označovanou za „tele-
vizního Oscara“ získal jako první český seriál v historii. Pří-
běh o kyberšikaně inspirovaný reálnými příběhy zvítězil 
v konkurenci seriálů z Austrálie, Argentiny a Singapuru.

„Pořád nevěříme, že to klaplo. Je to fantastická záleži-
tost pro celou Českou republiku,“ reagoval hned po vy-
hlášení producent seriálu Milan Kuchynka, který spolu 
s dalším producentem seriálu Vratislavem Šlajerem pře-
vzal cenu Emmy během online přenosu v pražském kině 
Přítomnost.

Filmové Berlinale připravuje dvě etapy
Vzhledem k současné epidemiologické situaci se 71. mezi-
národní filmový festival v Berlíně, který byl plánován na 11. 
až 21. únor 2021, neuskuteční ve standardní podobě. Mís-
to toho se pořadatelé rozhodli rozdělit festival na dvě eta-
py. Evropský filmový trh proběhne společně s koprodukč-
ním trhem Berlinale, talenty Berlinale a dny Světového fon-
du kinematografie digitálně od 1. do 5. března 2021, na 
červen jsou plánovány projekce pro veřejnost.

V současné době probíhá výběr filmů do mezinárod-
ní soutěže a dalších sekcí. Program bude zveřejněn v úno-
ru a poté představen na březnovém virtuálním evropském 
filmovém trhu. Mezinárodní porota bude sledovat filmy 
v Berlíně a vybere laureáty cen. Vítězové Zlatého a Stří-
brných medvědů a výběr dalších zajímavých filmů se pak 
v létě představí berlínskému publiku. Slavnostní zahájení 
71. Berlinale plánují pořadatelé na letní akci.

„Současná situace neumožňuje konat fyzicky festival 
v únoru, zároveň je však důležité nabídnout v prvním čtvrt-
letí roku filmovému průmyslu trh,“ říká k tomu výkonná ře-
ditelka Berlinale Mariette Rissenbeeková. „Se změnou for-
mátu budeme mít šanci ochránit zdraví hostů a současně 
podpořit restart kinematografického průmyslu. S letní akcí 
chceme oslavit festival a nabídnout divákům dlouho oče-
kávaný společný zážitek.“

„Jako odpověď na dobu, ve které žijeme, jsme se roz-
hodli tímto způsobem naplnit poslání Berlinale,“ dodá-
vá umělecký ředitel Carlo Chatrian. „Zatímco v březnu se 
shromáždí online filmový průmysl, naši diváci v létě osla-
ví tvůrce a jejich filmy v kinech a pod širým nebem již snad 
ve veselé atmosféře. (mk)

Zakázaný bůh
Od ledna tohoto roku uvádí Česká televize třináctidílný do-
kumentární seriál, který se věnuje boji o přežití katolické 
církve v době komunistické totality.

Série vypráví konkrétní příběhy a jejich prostřednictvím 
přibližuje zkoumané historické fenomény a politické změ-
ny. Kromě málo známých archivních materiálů se poda-
řilo tvůrcům získat i cenná svědectví aktérů historických 
událostí.

„Nejde o to vyprávět izolovaný příběh československé 
katolické církve, ale vnímat ji jako součást celosvětového 
dění a myšlenkových proudů,“ zamýšlí se kreativní produ-

centka Jiřina Budíková a dodává: „Většina dílů pak ukazu-
je konkrétní fenomén v kontextu života výrazné osobnos-
ti církve, a to jak v pozitivním, tak negativním slova smys-
lu. Vždyť i v církvi jsme se setkali například s kolaborací.“

Hned první díl ukazuje, že církev po skončení druhé 
světové války čeká nelehké období. Komunisté připravu-
jí převzetí moci a kněží jim stojí v cestě. To je i příběh je-
zuity a publicisty Adolfa Kajpra, který byl za svoje názo-
ry vězněn nacisty i komunisty a nakonec zemřel ve vězni-
ci v Leo poldově. Kázal, psal články, vyjadřoval se k aktuál-
nímu politickému dění. Kritické články, které vydával, byly 
komunistům trnem v oku. Jeho činnost postupně omezo-
vali a v roce 1948 ho uvěznili a odsoudili za velezradu. 
Tvůrci mapují období, kdy se komunistický režim postupně 
vypořádává nejen s kněžími, ale i katolickými intelek tuá ly, 
řeholníky a jeptiškami. „Katolická církev, za protektorátu 
pronásledovaná, vyšla ze střetu s nacismem jako morální 
autorita a to se komunistům nehodilo,“ doplnila kreativní 
producentka Jiřina Budíková.

Diváci si mohou připomenout nejen takové morální au-
tority katolické církve, jako byl kardinál Josef Beran, který 
zemřel v nedobrovolném exilu ve Vatikánu, ale i postavy 
problematické, jako byl politik a kněz Josef Plojhar nebo 
biskup Josef Vrana, představitel Pacem in terris. „Pro mě 
byl nejvíce objevný a dojemný příběh Františka kardinála 
Tomáška, který se navzdory odmítavému postoji k Char-
tě 77 stal symbolem usmíření církve s národem v listopa-
du 1989 prostřednictvím svatořečení Anežky České. Jeho 
osudem se také celý cyklus uzavírá,“ dodala dramaturgy-
ně Nora Obrtelová.

Seriál pod názvem Zakázaný bůh začal vznikat v Čes-
ké televizi už v roce 2012. Záměr natočit na padesát filmů, 
které by se věnovaly příběhům věřících v době komunistic-
ké totality, se postupem času zredukovaly na třináct dílů.

(mk)

Ceny českých filmových kritiků
Nejvíce nominací na Cenu českých filmových kritiků dosta-
la dramata Šarlatán a Krajina ve stínu. Výsledky hlasování 
zveřejnili kritici na svém webu. Oba historické snímky bu-
dou bojovat v pěti kategoriích. V kategorii nejlepší film tyto 
dva snímky doplňuje dokumentární film Barbory Chalupo-
vé a Víta Klusáka V síti odkrývající praktiky on-line sexuál-
ních predátorů. Všechny tři filmy získaly také nominaci za 
režii. Za nejlepší herečky roku čeští kritici považují Annu 
Geislerovou, která hrála Olgu Havlovou ve snímku Slávka 
Horáka Havel, Jaroslavu Pokornou za ztvárnění léčitelky 
v Šarlatánovi a Magdalénu Borovou v roli ženy smýkané 

Film Šarlatán
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ra tragédiemi dějin ve filmu Krajina ve stínu. Nejlepším her-
cem se může stát Ivan Trojan za roli léčitele v Šarlatáno-
vi, Viktor Dvořák, který ztvárnil Václava Havla ve snímku 
Slávka Horáka Havel, anebo Jiří Mádl za svou kreaci rape-
ra Plecha v novince Petra Zelenky Modelář. V deseti ka-
tegoriích má šanci uspět osmnáct filmů, kritici jich posu-
zovali čtyřicet. Výsledky pořadatelé zveřejní během února 
v pražském Divadle Archa.

Snímek Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy vyprá-
ví o soužití Čechů a Němců za druhé světové války a těsně 
po jejím skončení. Film Šarlatán Agnieszky Hollandové při-
pomíná život kontroverzního léčitele Jana Mikoláška, který 
diagnostikoval nemoci z moči.

Rudolf Havlík dotočil film Minuta věčnosti
Režisér a scénárista Rudolf Havlík natočil na Islandu ce-
lovečerní drama Minuta věčnosti. V hlavních rolích otce 
a dcery se představí Jiří Langmajer a Martina Babišová. 
Snímek bude mít premiéru v letošním roce.

Langmajer ztvárnil špičkového kardiochirurga Petra, je-
hož jednadvacetiletá dcera Lucie (Babišová) má vrozenou 
srdeční vadu. Petr se ji rozhodne operovat a poté se vydají 
na dobrodružnou výpravu na severský ostrov… 

Havlík zatím režíroval komedie Zejtra napořád, Pohád-
ky pro Emu, Po čem muži touží a Bábovky. Podle svých 
slov však vždy chtěl natáčet dobrodružné a napínavé filmy. 
V průběhu natáčení strávil štáb i herci řadu dní v zdánlivě 
nehostinné islandské krajině.

Jů a Hele baví děti již 40 let
Před čtyřiceti lety, 4. ledna 1981, se v tehdejší Českoslo-
venské televizi poprvé objevila dvojice plyšových postavi-
ček Jů a Hele. Jako moderátoři pořadu Studio Kamarád 
uváděli každou neděli pohádky. Jejich vznik byl inspirován 
světově proslulými pořady The Muppet Show a Sezamo-
vá ulice. Podobu zeleného Jů a oranžového Hele vymys-
lel kreslíř a výtvarník Stanislav Holý, hlasy jim propůjčili Jiří 
Lábus a Milan Neděla, kterého později vystřídal Ota Jirák. 
Úspěch tehdejšího Studia Kamarád, za kterým stál dra-
maturg Jiří Chalupa, byl veliký a trval několik let. Koncem 
osmdesátých let se ale „Jůheláci“ na čas z obrazovek Čes-
koslovenské televize vytratili, aby se opět vrátili. Po ukon-
čení vysílání Studia Kamarád našli útočiště třeba v pořa-
dech Ahoj, děti, Jůhele neděle a Hřiště 7. Od roku 2011 se 
na obrazovky vrátilo jejich „mateřské“ Studio Kamarád.

Zemřel Karel Vachek
Ve věku osmdesáti let zemřel 21. 
prosince loňského roku režisér do-
kumentárních filmů a pedagog Ka-
rel Vachek.

Karel Vachek v roce 1968 nato-
čil film Spřízněni volbou portrétují-
cí účastníky takzvaného pražského 
jara. Vystudoval FAMU a už absol-
ventským filmem Moravská Hellas 
(1963) se k publiku dostával kvů-

li své nonkonformnosti obtížně. Snímek získal tehdy dvě 
hlavní ceny v Oberhausenu a Čestné uznání na karlovar-

ském festivalu, než ho zakázal tehdejší prezident Antonín 
Novotný. V roce 1968 pak Vachek natočil snímek Spřízně-
ni volbou o zákulisí volby generála Ludvíka Svobody pre-
zidentem ČSSR.

K filmu se vrátil až po revoluci v roce 1989, o rok poz-
ději získal prestižní ocenění Berlinale Kamera. V roce 2015 
získal zlatou medaili Akademie múzických umění (AMU), 
což je nejvyšší ocenění, které škola uděluje významným 
českým i zahraničním osobnostem, které na akademii pe-
dagogicky působili. Za FAMU ji dostali například režiséři 
Jan Švankmajer, Věra Chytilová nebo Ivan Passer.

Významná je i jeho pedagogická práce, která se pro-
mítla do tvorby předních dokumentaristů mladší genera-
ce, např. Filipa Remundy, Víta Klusáka, Theodory Remun-
dové a Martina Marečka. (mk)

Zemřel režisér František Filip
Režisér František Filip zemřel 9. 
ledna letošního roku ve věku de-
vadesáti let. Byl legendou české te-
levizní tvorby. Natočil na 600 dra-
matických, hudebních a zábavních 
televizních pořadů včetně divácky 
oblíbených seriálů, jakými jsou Tři 
chlapi v chalupě, Sňatky z rozu-
mu, F. L. Věk, Chalupáři či Cirkus 
Humberto. Z filmů, které Filip na-

točil, patří k nejpopulárnějším Utrpení mladého Boháč-
ka s Pavlem Landovským, Kočár nejsvětější svátosti s Ja-
nem Werichem a Jaroslavou Adamovou nebo Ikarův pád, 
v němž exceloval Vladimír Menšík, a navazující Tažní ptáci 
či Nezralé maliny. Kromě toho byl i autorem přepisů ope-
ry Prodaná nevěsta a operety Netopýr.

Zajímavé je, že své slavné Chalupáře původně vůbec 
točit nechtěl. „Víte, že se mi do natáčení Chalupářů ne-
chtělo? Po takových seriálech, jako byl F. L. Věk nebo Sňat-
ky z rozumu, jsem je vnímal jako drobné spotřební zboží,“ 
svěřil se v rozhovoru František Filip loni v létě.

František Filip se narodil v Písku. K filmu se dostal přes 
amatérské divadlo a studovat na FAMU začal až jako dva-
cetiletý v roce 1950. Jeho prvním ročníkovým snímkem byl 
dokument Ústřední loutkové divadlo. O čtyři roky pozdě-
ji se na školu vrátil jako profesor a své zkušenosti předal 
mnoha studentům režie.

„Mohl jsem filmovat celý život. Rok 1968 jsem přežil 
díky tomu, že mě odnikud nevyloučili. To byla moje klika, 
že jsem nikde nebyl,“ svěřil se před deseti lety Českému 
rozhlasu. „Tím bych býval tenkrát skončil. A poněvadž jsem 
dělal takové všeobecné lidské věci a poněvadž jsem nebyl 
způsobilý dělat takové věci jako seriál o Klementu Gottwal-
dovi a moje filmy, že byly lidské a člověčí, tak měly i úspěch 
venku, tak mě nechali přežít až do těch osmdesátých let.“

Za své dílo získal řadu cen, například v roce 1994 byl 
prvním, kdo byl uveden do Dvorany slávy tehdejší televiz-
ní ankety popularity TýTý. V roce 2017 mu byla udělena 
Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi. „Jsem 
tady omylem, jsou tady samí jevištní mistři a já nevím, co 
jsem,“ žertoval tehdy při převzetí ceny Filip. V roce 2011 
převzal Cenu Vladislava Vančury za dlouholetou kultivaci 
televizní tvorby a podíl na její proměně v umělecké odvětví.

(mk)
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Jan Kříženecký (20. 3. 1868, Praha – 9. 2. 1921, Praha)
Český architekt, fotograf a tvůrce prvních českých filmů. 
Dodnes se zachovala unikátní kolekce více než čtyř tisíc 
jeho snímků, zachycujících tvář města. Kříženecký filmoval 
aktuality (například Polední výstřel), ale i první hrané filmy 
(Dostaveníčko ve mlýnici, Smích a pláč a Výstavní párkař 
a lepič plakátů). V těchto filmech hrál hlavní roli (a mnoh-
dy i jedinou) populární písničkář a komik Josef Šváb-Ma-
lostranský (1860-1932). Ten je dnes považován za prvního 
českého filmového herce. Jan Kříženecký také zachytil ná-
vštěvu císaře Františka Josefa I. v Praze z roku 1900 a vše-
sokolské slety. Do roku 1908 jako jediný v Čechách natá-
čel aktuality a velmi krátké snímky. 

Kříženecký provozoval kino Louvre (1912-1912) 
a Kino (1915-1916) a stal se ředitelem kina Elektra v palá-
ci České banky (1918-1921). Dnes jsou Kříženeckého filmy 
nadmíru vzácným důkazem historie české kinematografie. 
Díky němu se Čechy staly šestou zemí na světě, kde se za-
čalo s filmováním. V roce 1946 Kříženecký obdržel in me-
moriam titul Průkopník české kinematografie. 

Zemřel před sto lety, 9. února 1921 v Praze, ve věku ne-
dožitých třiapadesáti let. 

Antonín Moskalyk (11. 11. 1930, Chust, Ukrajina – 27. 1. 
2006, Brno)
Přední český režisér a scénárista. Po absolutoriu gymná-
zia v Brně vystudoval obor režie na Divadelní fakultě praž-
ské Akademie múzických umění. Studium dokončil v roce 
1958. Až do svého odchodu do důchodu v roce 1991 byl 
zaměstnán jako režisér a scénárista v Československé tele-
vizi. Za svůj život vytvořil asi dvacet televizních filmů a asi 
450 inscenací a televizních pořadů.

Otakar Vávra (28. 2. 1911 – 15. 9. 2011)
Český filmový režisér, scénárista a pedagog. Během své-
ho života natočil celkem dvaapadesát hraných filmů a při-
bližně k osmdesáti filmům napsal scénář. V padesátých 
letech společně s jinými českými režiséry pomohl zalo-
žit FAMU, na které vyučoval po pět dekád (od roku 1963 
jako profesor). Jeho studenty byli například Miloš Forman, 
Jiří Menzel, Věra Chytilová, Evald Schorm, Jan Schmidt, 
Emir Kusturica nebo Lordan Zafranović aj. Z FAMU ode-
šel v roce 2008.

Hodnocení jeho osobnosti je značně rozporuplné: bývá 
označován za nejkontroverznějšího představitele českého 
filmu, který se přizpůsobil každému režimu, ale také za jed-
noho z jeho nejpřínosnějších osobností, který mj. vychoval 
řadu tvůrců tzv. nové vlny.

foToGrafIe

Na Czech Press Photo zvítězila 
fotografie muže v dezinfekční bráně
Vítězem Czech Press Photo je fotograf Roman Vondrouš 
z České tiskové kanceláře. Hlavní cenu 26. ročníku soutě-
že získal za snímek, na kterém zachytil muže v dezinfekč-
ní bráně, která byla instalována jako opatření proti šíře-
ní koronaviru. Vondrouš pořídil fotografii roku na setkání 
průmyslníků v pražské Betlémské kapli. Podle mezinárod-
ní poroty výtvarně čistý obraz vyvolává pocity izolovanos-
ti, únavy, rezignovanosti a obav. Téma pandemie koronavi-
ru dominovalo letošnímu 26. ročníku soutěže, jejíž výsled-
ky pořadatelé vyhlašovali prostřednictvím sociálních sítí. 
I když pořadatelé soutěže Czech Press Photo vypsali sedm 
fotografických kategorií, ve všech byly snímky akcentující 
pandemii koronaviru. Soutěžilo 288 fotografů, kteří přihlá-
sili přes pět tisíc fotografií. Vítězné snímky vystaví pořada-
telé v pražském Národním muzeu v březnu 2021.

13. ledna uplynulo 60 let 
od úmrtí fotografa Františka Drtikola
František Drtikol (* 3. 3. 1883) byl český fotograf tvořící 
v letech 1901-1935, příležitostně se věnoval i grafice a pře-
kladatelství. Proslavil se zejména svými portréty a akty ve 
stylu pozdní secese, později ovlivněné kubisticko-futuris-
tickými prvky. V posledním období své fotografické tvor-
by se odklonil od fotografování živých modelů a vytvářel 
stylizované papírové postavy, jejich fotografovaní mu lépe 
umožňovalo realizovat jeho představu výsledného obrazu. 
Významným prvkem Drtikolovy fotografické tvorby bylo 
používání ušlechtilých tisků. Pro dosažení maximálního 
výtvarného účinku kromě používání gumotisku, uhlotisku 
a olejotisku experimentoval Drtikol s mnoha dalšími tech-
nikami, které ho vedly k vývoji vlastní patentované techni-
ky půltónové fotolitografie.

„Jmenuji se Drtikol. Drtil jsem kola, která mě svírala. 
Jsem fotograf. Fotografoval jsem světlem. Píši do duší li-
dem světlem poznání.“

František Drtikol: Vlna, 1925
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O brněnskou jazzovou mši má zájem Amerika
Jde o hudební lahůdku, a to nejen pro posluchače, ale i pro 
muzikanty. Jazzová mše, kterou vytvořil brněnský sklada-
tel Jaromír Hnilička už před více než padesáti lety (1969), 
byla v době vzniku světovým unikátem a vlastně jím zůstala 
dodnes. Dokonce takovým, že o její zpracování těsně před 
Vánocemi projevilo zájem i prestižní vydavatelství z USA.

Dát dohromady několik desítek muzikantů včetně sbo-
ru (dohromady přes šedesát lidí), kteří si „sednou“ nato-
lik, že se mohou pustit do zhruba hodiny trvající exhibice, 
která má sice svůj hudební rámec, ale jak se na jazz sluší, 
dovoluje hráčům i volnost v improvizaci, není jednoduché.

A tak není divu, že výsledek je nejen zážitkem pro po-
sluchače, ale i pro hudebníky, dirigenta nevyjímaje. Je to 
však tak náročný projekt, že mši mělo možnost slyšet na 
vlastní uši dosud jen pár set jedinců při koncertech, jejichž 
počet se dá spočítat na prstech.

„Odehrát mši, jak se nám to nyní podařilo v Hniličkově 
rozšířené podobě tedy nejen s big bandem (B-Side Band), 
ale i s Komorním orchestrem Brno a pěveckým sborem Ars 
Brunensis pro desku Missa Jazz byl po všech stránkách je-
dinečný zážitek, který lze těžko překonávat. Velikou záslu-
hu na tom, že mohla na začátku prosince v tomto prove-
dení konečně po tolika letech vzniknout první nahrávka 
mše, mají nejen hudebníci, ale především produkční Lu-
cie Netušilová, která nás dokázala všechny dostat v urči-
tou dobu na nahrávání. A to při tolika lidech, kteří se se-
šli kvůli zkouškám pro nahrávku, je opravdu malý zázrak,“ 
prozradil dirigent Dan Kalousek.

Jak popsal, náročnost vzniku takové nahrávky sice vy-
žaduje hodně odpovědnosti, ale zároveň přináší i hodně 
radosti, která se, jak muzikanti doufají, přenáší i na po-
sluchače.

Mše může působit v každé zemi s rozdílnými historic-
kými i kulturními zkušenostmi různě. Skladbu propojuje 
jazz s gregoriánským i pravoslavným chorálem tak origi-
nálně, že jí dohromady dává obrovský hudebně barevný 
a zároveň srozumitelný rozměr. Nejen duchovní,“ nešet-
ří nadšením dirigent.

Dan Kalousek se stejně jako jeho kolegové těšil na pro-
vedení mše v předvánoční atmosféře v brněnském koste-
le u Jakuba. Koronavirus však přesunul provedení na příš-
tí rok, kdy by měla zaznít na Biskupském dvoře pod Petro-
vem na jaře. „Je nám velkou ctí, že se o toto dílo začalo za-
jímat i významné americké vydavatelství Naxos, které nám, 
doufejme, pomůže dostat toto brněnské rodinné stříbro 
do celého světa. Všichni bychom si to moc přáli,“ doplnil 
producent desky a bandleader Josef Buchta.

(mk)

Zemřel Tony Linhart
Ve věku osmdesáti let zemřel 8. ledna Antonín (Tony) Lin-
hart, folkový a trampský kytarista, zpěvák a písničkář, za-
kladatel skupiny Pacifik.

Známý český písničkář trampských, folkových a coun-
tryových písní patřil spolu s bratry Wabim a Mikim Ryvolo-
vými, Kapitánem Kidem nebo Honzou Vyčítalem ke gene-

raci tvůrců a interpretů tradiční trampské písně. Jejich na-
hrávky, které se jen těžko prosazovaly od poloviny šedesá-
tých let do nahrávacích studií Československého rozhlasu, 
se šířily díky zpěvníčkům otiskovaným v časopise Mladý 
svět a na festivalu Porta.

Antonín Linhart se narodil 3. dubna 1940 a vztah k fol-
kové hudbě získal v trampských osadách v Pikovicích, při 
vojenské službě v Českých Budějovicích a během potlachů 
při táborových ohních. „Úplně na začátku asi bylo nábož-
né poslouchání těch starších, kteří to s nástroji a s hlasem 
uměli. Když třeba hrál Láďa Hochmann ze Ztracenky, dě-
lalo se mi jako teenagerovi blahem až mdlo. A pak přišly 
vlastní nesmělé pokusy na chatě na Kocábě, když jsem na 
překližkové kytaře za stovku zkoušel brnkat první akordy,“ 
uvedl v rozhovoru před lety.

Jako autor složil asi sto padesát písní, vesměs hudbu, 
text i aranžmá. Za svoje písně Poraněný koleno a Velká 
vlaková loupež získal v roce 1974 autorské ocenění v ce-
lostátním kole festivalu Porta. Téměř půl století vedl svou 
skupinu Pacifik.

„Psal se rok 1971 a základ Pacifiku byl vlastně z osa-
dy Mantrap a z folkové skupiny Drnkači. Kromě mojí ma-
ličkosti manželé Helena a Vašek Maršálkovi s basistou Jir-
kou Ciprem a zpěvačkou Hanou Veselou – později Sýko-
rovou. Hned jsme zabodovali na Portě v Karviné – na dru-
hém místě, rok nato nás už čekaly vavříny jak v interpre-
tační, tak v autorské Portě, ve které jsme uspěli i v dalším 
roce,“ vzpomínal Linhart.

Mezi jeho nejznámější skladby patří Velrybářská výpra-
va, Zlatý údolí, Stovky vlaků nebo Tulácké blues. Je také 
autorem zpěvníků trampské hudby a trampských kuchař-
ských knih. Pražský rodák je v muzikantském světě známý 
také díky třináctidílnému seriálu Zvláštní znamení touha 
o historii trampingu. (mk)

Letní festivaly budou – věří pořadatelé
Velké české festivaly už mají na léto objednané desítky sku-
pin a interpretů. Zákaz ze strany státu si zatím moc nepři-
pouštějí. Momentální situace s pandemií nevypadá nejlé-
pe, ale v létě už může být vše jinak. 

„I přes nelehký rok 2020, kdy byla hudební scéna tvr-
dě postižena omezeními spojenými s pandemií koronavi-
ru, se organizátorům Rock for People, Ameba Production, 
podařilo uspořádat pětadvacet klubových a open air kon-

huDba
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certů, festivaly Rock for People Home a Kefírek, do onli-
ne prostředí přenesli hudební konferenci Nouvelle Prague. 
Také oznámili nové datum konání vyprodaného šestadva-
cátého ročníku Rock for People, který se – pokud to situa-
ce dovolí – uskuteční ve dnech 10.-12. června 2021 v krá-
lovéhradeckém Festivalparku,“ sdělila za pořadatele Anna 
Mašátová. Přijet by letos měly např. skupiny Green Day, 
The 1975 nebo Fall Out Boy.

Pro své fanoušky mají pořadatelé i překvapení – 
31. ledna se budou moci v počítačové hře projít po festi-
valovém areálu a zazpívat si s českými i zahraničními sku-
pinami. Rock for People In the Game přenese všechny do 
inter aktivního 3D virtuálního prostředí.

Účastníci si vytvoří herní postavy, se kterými prozkou-
mají festivalový areál, ale také zhlédnou krátké koncertní 
sety. Americkou scénu zastoupí metalcorová kapela Crown 
the Empire, písničkář a rapper Kenny Hoopla, texaské duo 
Missio i metalcoroví The Devil Wears Prada.

Pořadatelé Colours of Ostrava uvedli na svých strán-
kách, že věří, že nový rok „bude plný živé hudby, koncer-
tů a festivalů“ a že se „setkáme v červenci v Dolních Vítko-
vicích na dalším ročníku našeho festivalu“.

Proběhne podle nich 14. až 17. července v Ostra-
vě a vystoupí tam mimo jiné americká rocková skupina 
The Killers, jedna z největších hvězd world music Yous-
sou N’Dour s kapelou Le Super Étoile de Dakar nebo LP, 
Twenty One Pilots, Martin Garrix, Wardruna, Dubioza Ko-
lektiv, Bakermat a Fatoumata Diawara.

Další velký festival Votvírák se má konat 18. až 20. červ-
na v Milovicích. Organizátoři uvedli, že seznam účinkují-
cích zveřejní postupně, půjde o české a slovenské skupiny.

(mk)vZpomínka

Milan „Mejla“ Hlavsa (6. 3. 1951, Praha – 5. 1. 2001, 
Praha)

Mejla Hlavsa byl hudebník – 
baskytarista a zpěvák, spolu-
zakladatel legendární skupiny 
The Plastic People of the Uni-
verse. Hrál i s dalšími skupina-
mi, např. Dg307, Půlnoc, Ga-
ráž, Fiction. V sedmdesátých 
letech byl celý undergroun-
dový svět tehdejším režimem 
perzekvován, což vyvrcholi-
lo v roce 1976 tzv. Procesem 
s českým undergroundem, 
při němž bylo několik hudeb-

níků odsouzeno k nepodmíněným trestům odnětí svobo-
dy. Hlavsa byl několik týdnů ve vazbě, odsouzen však ne-
byl. Poté byl opakovaně několikrát terčem policejního ši-
kanování. Podepsal Chartu 77, ale jeho podpis nebyl při-
jat, neboť byl v době podpisu trestně stíhán.

Věnoval se i filmové tvorbě, zahrál si ve filmu Kanárek 
(1997), k němuž složil a nahrál hudbu, a ve filmu Válka ba-
rev. Na začátku roku 2000 se pustil spolu s PPU do přípra-
vy nového alba. V dubnu mu však lékaři našli zhoubný ná-
dor na plicích. Činnost kapely byla tedy přerušena a Hlav-
sa podstoupil operaci, na podzim se však jeho stav zhoršil 
a 5. ledna 2001 Milan Mejla Hlavsa zemřel.

Má pamětní desku u vchodu do domu v Ječné ulici 
v Praze, kde bydlel. Zde se scházely nejvýznamnější osob-
nosti české undergroundové kultury.

Milan Chladil (8. 2. 1931 – 28. 6. 1984)
Devadesáté narozeniny by v těchto dnech oslavil zpě-
vák Milan Chladil, který léta vystupoval po boku zpěvač-
ky Yvetty Simonové a byl kmenovým zpěvákem Orchest-
ru Karla Vlacha. Jasnozřivý talent a chuť zpívat ho zaved-
ly v moravské metropoli jak na konzervatoř, tak k Orches-
tru Erika Knirsche, s nímž koncertoval a nahrával už od 
roku 1949. Až mnohem později se na stránkách časopisu 
Melodie svěřil, že na samém začátku chtěl zpívat přece je-
nom něco jiného než slaďáky: „Když jsem vůbec začal zpí-
vat, chtěl jsem se věnovat jazzu – chtěl jsem být jazzový 
zpěvák. V letech 1954-1956 zpíval s Orchestrem Zdeňka 
Bartáka, kde se krátce setkal s Yvettou Simonovou, a po-
sléze v kapele Kamila Hály. Teprve v roce 1956 dostal na-
bídku od Karla Vlacha, s jehož orchestrem spolupracoval 
bezmála třicet let.

Jako představitel Freddyho zpíval v muzikálu My Fair 
Lady na scéně Hudebního divadla v Karlíně, kde účinkoval 
ještě například v operetě Na tý louce zelený. Stálou pěvec-
kou partnerkou na koncertním jevišti, v televizi i v nahrá-
vacím studiu mu byla Yvetta Simonová, s níž natočil řadu 
due tů. Kromě zpívání byl také nadšeným a neúnavným 
sportovcem. I mnohem později, kdy už působil jako zpěvák, 
s sebou vozil na zájezdy tenisovou raketu a fotbalový míč.

Čím se však lišil od mnohých kolegů, byl jeho soukromý 
život. Byl to život klidný a vyrovnaný. Milan Chladil zemřel 
předčasně, a to 28. června 1984 ve věku třiapadesáti let.

Zdeněk Borovec (7. 1. 1932, Praha – 8. 2. 2001, Praha)
Před dvaceti lety zemřel Zdeněk Borovec, význačný textař 
populární hudby. Psal písňové texty pro přední české in-
terprety (Waldemara Matušku, Karla Gotta, Helenu Von-
dráčkovou, Yvettu Simonovou a další). Celkově se takto 
podílel na více než 2 500 písních. Texty tvořil až na hoto-
vou hudbu. Byl rovněž autorem písní k desítce muzikálů, 
např. k Sladké Irmě, Les Misérables (Bídníci), Draculovi 
a Monte Cristo. Studoval dramaturgii a scénáristiku na Fil-
mové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Pra-
ze, kde byl jeho spolužákem mj. Miloš Forman. Často spo-
lupracoval se skladatelem Karlem Svobodou.

Nejznámější texty: Vánoce, Vánoce přicházejí; Mám 
malý stan; My dva a čas; Mít talent, co měl Paganini; 
Ráj...; Jezabel; Ztratila Lucinka bačkorku; Přejdi Jordán; 
Každá trampota má svou mez; Jsi můj pán ad.

Eduard ingriš (11. 2. 1905, Zlonice u Slaného – 12. 1. 
1991, Reno, USA)
Před třiceti lety zemřel Eduard Ingriš, hudební skladatel, 
dokumentarista, fotograf a cestovatel. Jeho trampským 
domovem byly vltavské Svatojánské proudy, kde měl svůj 
trampský srub a kde získal lásku k divoké vodě, aniž tu-
šil, že jednou uvidí nejen Niagaru, ale i Amazonku a Tichý 
oceán. Lásku k hudbě u něj probudil otec, výtečný hous-
lista a původně vojenský kapelník. Po zakončení učitelské-
ho ústavu navštěvovat Přírodovědeckou fakultu Univerzi-
ty Karlovy, přestoupil na pražskou konzervatoř, kterou vy-
studoval u profesorů Bohuslava Foerstera, Vítězslava No-
váka a Jaroslava Křičky. Již při studiích přijal v roce 1927 
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místo tenora a později kapelníka v divadle Aréna na Slupi. 
Na libreto Trampské milování složil Ingriš v roce 1932 hud-
bu – revuální operetu, zde poprvé v podání mladičké Ljuby 
Hermanové zazněla píseň Teskně hučí Niagara.

Eduard Ingriš je i autorem prvního aranžmá slavné pol-
ky Jaroslava Vejvody Škoda lásky, která pod názvem Beer 
Barell za druhé světové války obletěla celý svět. Ingriš na-
psal na šedesát muzikálů a operet (polovinu jako jediný 
autor), symfonii i operu; drobných skladeb a písní napsal 
okolo tisíce a řadu z nich nazpíval a nahrál na gramofono-
vé desky R. A. Dvorský. Napsal i tři svazky kytarové školy. 
V letech 1928-1947 jako autor řady revuí a operet i jako di-
rigent prošel většinou pražských scén. Ve třicátých letech 
dirigoval i klasická díla jiných autorů – Polskou krev Oska-
ra Nedbala ale i Giudittu Franze Lehára, jejíž premiéry se 
skladatel s pochvalným uznáním zúčastnil.

Mezi světovými válkami patřil Ingriš mezi nejúspěšněj-
ší a nejplodnější autory, jeho tvorbu nahrávaly všechny vý-
znamné gramofonové firmy a i on sám hrál a zpíval svoje 
písně. Tehdy vzniklo i jeho přátelství s významnými kultur-
ními osobnostmi umělecké avantgardy – s Karlem Hašle-
rem, Ferencem Futuristou, Emanem Fialou, E. A. Longe-
nem, Járou Kohoutem, Vlastou Burianem, Jaroslavem Jež-
kem, Janem Werichem, Jiřím Voskovcem i R. A. Dvorským. 
Pražský rozhlas vysílal pravidelné Ingrišovy půlhodinky. Do 
roku 1947 napsal hudbu k jedenácti krátkým filmům, včet-
ně filmu Práce je jako písnička pro firmu Baťa. 

Již koncem roku 1947 pochopil, kam směřuje vývoj 
v Československu, a vyrazil s 50 dolary bankovního přídě-
lu a dvěma zavazadly do Jižní Ameriky. Teprve na cestě se 
začal učit španělsky. Po devíti měsících se po překročení 
Kordiller dostal do peruánské Limy. Z Limy se pak vydá-
val na dobrodružné výpravy – vždy s fotoaparátem a kame-
rou – po Amazonce, na sjezd řeky Hualaggy na voru, vý-
stup na sopku El Misti, jezero Titicaca, Machu Picchu i do 

Kordiller, kde se v roce 1949 setkal s Jiřím Hanzelkou a Mi-
roslavem Zikmundem a doprovázel je na ostrovy Las Chin-
chas u pobřeží Peru, kde s nimi spolupracoval při natáče-
ní filmu Ostrovy miliónů ptáků. Poté, co zakotvil v Limě, 
se seznámil s kolonií Baťovců a vyučoval děti v jejich rodi-
nách hudbu. Spolu s krajany založil České divadlo v Peru 
a při slavnostech krajanského spolku uváděl své nové hry 
a písně – vydal dvě alba Písně z Peru. Svoji píseň Peru mi 
amor věnoval manželce prezidenta Peru a vynesla mu pe-
ruánské občanství.

Ještě v Československu řídil Ingriš Symfonický orchestr 
města Prahy, v Limě pak Peruánský státní symfonický or-
chestr, s nímž natočil na gramodesku vlastní symfonii Pod 
peruánským nebem. 

Ať již jako kameraman, či v jiných profesích, praco-
val Ingriš před odjezdem do Ameriky pro filmová studia 
v Československu i Německu, jako kameraman pracoval 
pro brazilské, argentinské i americké společnosti při na-
táčení řady filmů. Ingriš fotil pro časopisy Time i Life, do-
stal nabídku pracovat pro Thora Heyerdahla. Setkání s ním 
bylo pro Ingriše osudové – 4. prosince 1955 a 12. dubna 
1959 se vydal dvakrát (poprvé ztroskotal!) na voru s vlast-
ní posádkou z Peru do Polynésie. Potvrdil teorie Thora 
Heyer dahla a také to, že úspěšná plavba voru Kon-Tiki ne-
byla náhodná. Na Tahiti se spřátelil s účastníkem plavby 
voru Kon-Tiki, švédským spisovatelem Bengtem Danielso-
nem, a setkal se i s potomkem malíře Paula Gauguina. Při 
zpáteční plavbě z Tahiti (3. října 1959) nabídl své zkuše-
nosti Henry W. Taftovi, vnukovi bývalého prezidenta USA, 
a pak na jeho plachetnici Blue Sea navštívil Velikonoční 
ostrov, ostrov Pitcairn, kde žijí potomci vzbouřenců z lodi 
Bounty, i Robinsonův ostrov (Juan Fernandez), kde žil Ale-
xander Selkirk (Robinson Crusoe). Spisovatel Ernest He-
mingway Ingriše angažoval jako poradce pro natáčení fil-
mu Stařec a moře. 

Jeho hudba k filmu The Galant One (1961, orchestr 
řídil Ingriš) byla navržena na Oscara, ale nakonec jej ne-
dostal. Ingrišovy vlastní filmy z cest, k nimž složil a nahrál 
vlastní hudbu a v nichž dokumentoval svá dobrodružství, 
jej proslavily i v USA. V roce 1958 odjel poprvé do Los An-
geles se svým filmem o Kantutě. Společnost Bill Burrud 
zastupovaná českými krajany Pelcem a Krátkým jej pod-
vodně připravila o autorská práva k tomuto filmu, Ingri-
šův filmový materiál sestříhala na třicet minut a vyděláva-
la na jeho promítání v televizi po celých Spojených státech. 
V roce 1963 se Ingriš vrátil do Los Angeles znovu (originá-
ly svých filmů získal soudně zpět až po deseti letech) a žil 
tam do roku 1972. 

V červenci 1964 byl v Los Angeles ustanoven Výbor 
české katolické misijní osady – jeho členem ve funkci ředi-
tele kůru byl i Eduard Ingriš. V Los Angeles se poznal s Ni-
nou Karpuškinovou, zpěvačkou a herečkou, která hrála 
hlavní roli v jedné z jeho operet. Nina byla o šestadvacet 
let mladší, narodila v Brně 14. června 1931 v rodině, kte-
rá před bolševiky utekla poprvé ve dvacátých letech z Rus-
ka a pak musela znovu utéct dál na Západ – vlakem z Brna 
v květnu 1945. Oženil se s ní 5. června 1965 a vychovali 
spolu syna Eduarda, rovněž hudebníka a režiséra. 

V Kalifornii se spřátelil s mnoha osobnostmi, jako 
byli Igor Stravinskij, herci Spencer Tracy, Marylin Mon-
roe a další filmové hvězdy. Ingriš si dlouhá léta dopiso-
val s Thorem Heyerdahlem. Z kopií filmových materiálů 

Eduard Ingriš (vpravo) s Ernestem Hemingwayem 
při natáčení Starce a moře, 1956
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z obou plaveb Kantuty sestavil film Kantuta in the Wake 
of the Kon-Tiki, který v roce 1967 zvítězil v soutěži cesto-
pisných filmů v kalifornské Laguna Beach. V roce 1972 se 
Ingrišovi přestěhovali do pohoří Sierra Nevada, kde si po-
stavili dům u jezera v nadmořské výšce asi 2000 metrů nad 
mořem na South Lake Tahoe. V letech 1968-1979 manže-
lé Ingrišovi cestovali Severní Amerikou a Kanadou s před-
náškami a promítáním filmů z Ingrišových cest. 

Ač polovinu života strávil v Americe, zůstal Eduard 
Ingriš navždy Čechem a s krajany se vždy rád stýkal, ať již 
s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem v Jižní Ameri-
ce, tak i s Rudolfem Frimlem, Jiřím Voskovcem, Waldema-
rem Matuškou či cestovatelem Janem Havlasou a dalšími 
krajany a emigranty žijícími v USA. Ve svém domě na South 
Lake Tahoe i ve stáří učil nejen svého syna, ale i děti svých 
přátel na klavír a tam také ve společnosti českých přátel 
zněly často staré trampské písně.

V roce 1983 poslal Ingriš materiály dokumentující jeho 
dobrodružný život Josefu Škvoreckému do kanadského To-
ronta, který jimi byl fascinován a obratem jej požádal o se-
psání pamětí a měl veliký zájem o jejich vydání v naklada-
telství ’68 Publishers. V roce 1985 Ingrišovi k osmdesá-
tým narozeninám poslal blahopřání prezident USA Ronald 
Reagan. K napsání pamětí bohužel nedošlo, v roce 1991, 
měsíc před svými narozeninami, 12. ledna zemřel v nevad-
ském Renu. Jeho popel byl převezen zpět do vlasti, do rod-
ných Zlonic. V roce 1994 byla ve Zlonicích otevřena jeho 
pamětní síň jako součást Památníku Antonína Dvořáka.

Pro komunistický režim Eduard Ingriš neexistoval 
a jeho úspěchy měly být občanům Československa utajeny. 
Eduard Ingriš si dlouhá léta dopisoval s cestovatelem Miro-
slavem Zikmundem a v řadě dopisů se zmiňoval o cenných 
archiváliích a možnosti jejich převezení do ČR. Miroslav 
Zikmund se proto také stal iniciátorem záchrany obsáhlé-
ho Ingrišova archivu a dopravil jej do ČR. Oslovil mnohé 
instituce, ale zájem o archiv projevil až dr. Ivan Plánka, ře-
ditel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V prosinci roku 
2000 se pro pozůstalost do USA vydal Miroslav Zikmund 
s Petrem Horkým a Miroslavem Náplavou. Pořídili podrob-
nou evidenci a připravili celkem 42 beden, tj. 1100 kg, re-
spektive 40 000 fotografií a dokumentů, korespondence, 
knih, notového materiálu a také negativů i filmů na přepra-
vu do ČR. Převoz archivu uhradilo, díky vstřícnosti tehdej-
šího ministra Pavla Dostála, ministerstvo kultury. Od roku 
2001 jsou tyto cennosti uloženy ve Zlíně jako součást Ar-
chivu Hanzelky a Zikmunda. Ingrišovo dílo se tak alespoň 
symbolicky vrátilo zpět do rodné vlasti, kterou miloval, ale 
již po roce 1989 nestačil navštívit. 

Nahrávka Hrůši s Hadelichem 
nominována na cenu Grammy
Nahrávka českého dirigenta Jakuba Hrůši a houslisty Au-
gustina Hadelicha Bohemian Tales byla nominovaná na 
cenu Grammy. Album houslových skladeb Dvořáka, Suka 
a Janáčka Bohemian Tales vzniklo ve spolupráci se Symfo-
nickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Oba mladí uměl-
ci spolu poprvé provedli Dvořákův houslový koncert v roce 
2017 za doprovodu Newyorské filharmonie. New York Ti-
mes Hrůšu označily za dirigenta s tryskově rychlým kariér-
ním vzestupem a Hadelicha za jednoho z nejlepších hous-
listů své generace.

Tentýž tandem, tentokrát za doprovodu Symfonického 
orchestru Bavorského rozhlasu, nyní nahrál Dvořákův kon-
cert pro vydavatelství Warner Classics. Na albu Bohemian 
Tales je Hrůša a Hadelich doplnili komorními skladbami 
nejen Antonína Dvořáka, ale i dalších dvou českých auto-
rů Josefa Suka a Leoše Janáčka. „Každý z těchto tří sklada-
telů se jedinečným způsobem zapsal do historie české kla-
sické hudby,“ podotkl Hadelich.

Pětaosmdesátiny dirigenta 
Zdeňka Mácala
Brněnský rodák dirigent Zdeněk Mácal oslavil 8. ledna 
2021 pětaosmdesátiny. 

Zdeněk Mácal studoval dirigování na JAMU v Brně, 
první angažmá získal v Moravské filharmonii Olomouc. Je 
vítězem dvou významných hudebních soutěží: mezinárod-
ní dirigentské soutěže v Besançonu v roce 1965 a Dmit-
ri Mitropoulos Competition v New Yorku roku 1966, kde 
porotě předsedal Leonard Bernstein. V roce 1966 debu-
toval s Českou filharmonií na festivalu Pražské jaro. V le-
tech 1967-1968 byl prvním dirigentem Symfonického or-
chestru hl. m. Praha FOK. 24. srpna 1968, tři dny po oku-
paci Československa sovětskými vojáky, emigroval s rodi-
nou do Holandska, kde se setkal s Rafaelem Kubelíkem, 
který se stal jeho celoživotním přítelem. Během svého ev-
ropského působení je zván k předním orchestrům toho-
to kontinentu. V roce 1972 debutuje ve Spojených státech 
amerických (Chicago Symphony Orchestra), v následují-
cích letech diriguje kolem třiceti předních amerických or-
chestrů. 3. října 1992 získal Zdeněk Mácal občanství Spo-
jených států amerických.

Během své umělecké dráhy řídil na 160 orchestrů čtyř 
světadílů, včetně těch nejprestižnějších (Boston, New 
York, Londýn, Berlín, Vídeň), se kterými vystupoval rov-
něž na renomovaných festivalech (Luzern, Tanglewood 
Edinburgh, Vídeň, Montreux), spolupracoval s předními 
operními domy (milánská Scala). Podílel se na realizaci 
nesčetných zvukových záznamů, které vytvořil během své 
dirigentské dráhy především pro firmy Delos, Koss, Sony, 
EMI, Decca, Deutsche Grammophon či Supraphon. Jeho 
významným působištěm se stal New Jersey Symphony Or-
chestra, v jehož čele stál v letech 1993-2002.

Zdeněk Macál se vrátil (1996) po osmadvaceti letech 
do vlasti. V roce 2003 byl jmenován šéfdirigentem Čes-
ké filharmonie, tento post zastával do roku 2008. Za svou 

Zdeněk Mácal, Pražské jaro, 2007
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ra pětapadesátiletou kariéru se soustředil na tvorbu Beetho-
vena, Brahmse, Mozarta a především Mahlera. Jako Čech 
ale nezapomněl na Dvořáka, který je jeho srdeční záleži-
tostí, a také na Janáčka.

Zdeněk Mácal, 2011: „Když jsem odešel do ciziny, tak 
jsem dělal hodně moderní muziky v Německu. Dvořák je 
ale moje srdce. Je součástí mého života. Mahler je pro mne 
ale také prioritní, řekl bych, že to je moje obrovská »love«. 
Když třeba zkouším s Českou filharmonií, s Mahlerem se 
hodně nadřeme, s Dvořákem je to ale pohoda... mají to 
prostě v krvi.“

Skladatel Pavel Blatný zemřel
V devětaosmdesáti letech se uzavřel život skladatele Pavla 
Blatného, výrazné osobnosti brněnského kulturního dění, 
umělce tvořícího nejčastěji na pomezí klasické hudby a jaz-
zu, aktivního také na poli literárním. Často spolupracoval 
s televizí a rozhlasem. Jeho skladby řazené k takzvanému 
třetímu proudu nacházely ohlas i v zahraničí. Od osmde-
sátých let se začal radikálně vracet ke klasicko-romantické 
tradici a k tonalitě. Typickými jsou pro něj kantáty na Erbe-
novy verše. Sám uvedl, že výrazným impulsem pro něj kdy-
si byla 4. symfonie Bohuslava Martinů, že „nejvíce napodo-
boval“ Prokofjeva, že za největšího skladatele století poklá-
dá Stravinského a za nejoriginálnější zjev Janáčka. Psal i di-
vadelní, muzikálovou a filmovou hudbu, třeba k detektiv-
kám Petra Schulhoffa Vrah skrývá tvář a Po stopách krve.

Byl bratrancem básníka Ivana Blatného. Jeho otec, 
skladatel a varhaník Josef Blatný, byl žákem Leoše Janáčka 
a pedagogem na brněnské konzervatoři a na JAMU.
Pavel Blatný by se letos 14. září dožil devadesáti let.

První koncert České filharmonie
4. ledna 1896 řídil Antonín Dvořák v pražském Rudolfinu 
historicky první koncert České filharmonie.

Česká filharmonie nebyla hned od začátku tím slavným 
orchestrem. Až do roku 1901 v ní hráli hudebníci Národní-
ho divadla, kteří měli závazek uspořádat ročně alespoň čty-
ři velké symfonické koncerty. Z vydělaných peněz se vytvo-
řil fond pro členy spolku, kteří už nemohli dál hrát, a pro 
nejbližší pozůstalé hráčů. 

Za to, že se Česká filharmonie osamostatnila, může 
stávka orchestru Národního divadla proti tehdejšímu šé-
fovi opery Karlu Kovařovicovi. Stávkující dostali výpověď 
a tehdy se rozhodli ustanovit Českou filharmonii jako sa-
mostatný symfonický orchestr. 

Z provinčního orchestru se pak filharmonie stala špič-
kovým díky Václavu Talichovi, možná nejdůležitější posta-
vě v historii orchestru. Za války mu prošel odvážný drama-
turgický kousek. Když v roce 1941 Česká filharmonie hrála 
na pokyn Josepha Goebbelse v Berlíně a Drážďanech, za-
řadil celou Smetanovu Mou vlast. V té době se přitom čás-
ti Tábor a Blaník nesměly hrát vůbec. Za Rafaela Kubelíka 
pak založila Česká filharmonie mezinárodní hudební fes-
tival Pražské jaro.

Orchestr formovaly významné dirigentské osobnosti, 
jako byli Václav Talich, Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Vác-
lav Neumann, Zdeněk Mácal, Jiří Bělohlávek. 

(mk)

In memorIam

Josef Mysliveček (9. 3. 1737, Praha – 4. 2. 1781, Řím)
Josef Mysliveček byl asi nejvýznamnějším českým sklada-
telem 18. století. Syn pražského mlynáře (nájemce Sovo-
vých mlýnů na Kampě a mlýnu na Novotného lávce, do-
dnes nazývaného Myslivečkovský, dnes je zde Smetano-
vo muzeum) získal základy hudebního vzdělání u jezui tů, 
poté studuje soukromě matematiku, statiku a hydrauliku. 
Roku 1761 se stává mlynářským mistrem, ale rodinný mlýn 
nepřevezme (vzdává se ho ve prospěch bratra) a věnuje se 
pouze hudbě. Skladbu studuje u Františka Bendy a Fran-
tiška Václava Habermanna, později u Josefa Segera. Po 
úspěchu prvních děl (6 drobných symfonií nazvaných po-
dle měsíců Leden až Červen) odchází roku 1763 do Itálie, 
aby se učil operní umění u benátského mistra Giovanni-
ho Battisty Pescettiho. V roce 1764 píše svou první (ne-
dochovanou) operu, po jejím úspěchu skládá pro Neapol 
další operu Il Bellerofonte (1767), která znamená defini-
tivní úspěch a slávu po celé Itálii. Mysliveček získává pře-
zdívku „Il divino Boemo“ (Božský Čech), rovněž je známý 
pod italským překladem svého jména Giuseppe Venato-
rini. Po úspěchu v Neapoli je na tvůrčím i společenském 
vrcholu. Získává slávu, značný majetek a píše svá nejlep-
ší hudební díla.

Kolem roku 1770 se v Bologni setkává s Mozartem 
a udržuje s ním poté dlouhodobě přátelské styky. Mo-
zart se netajil obdivem k jeho dílu a i díky tomu si oblí-
bil Myslivečkovo rodné město Prahu. Roku 1777 Myslive-
ček utrpěl zranění při nehodě kočáru na cestě do Mnicho-
va, kdy se mu do ran v obličeji dostává infekce. Celý rok 
tráví v nemocničním ošetřování a výsledkem je znetvoření 
jeho obličeje. V roce 1779 ještě píše operu Armida, která 
na rozdíl od předchozích děl je v ponurém duchu. Po je-
jím ne úspěchu rezignuje na další tvorbu a o dva roky poz-
ději umírá v naprosté chudobě a v zapomnění.

Jiří Bělohlávek (24. 2. 1946, Praha – 31. 5. 2017, Praha)
Šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie a hlavní 
hostující dirigent Rotterdamské filharmonie Jiří Bělohlávek 
by oslavil 24. února 75 let.

Jiří Bělohlávek se narodil v Praze v roce 1946. Je ab-
solventem Pražské konzervatoře a Akademie múzických 
umění, později studoval u Sergiu Celibidacheho. V roce 
1970 zvítězil v celostátní soutěži mladých dirigentů a stal 
se dirigentem-asistentem České filharmonie. V roce 1971 
byl finalistou Mezinárodní dirigentské soutěže Herberta 
von Karajana.

Se Státní filharmonií Brno, jejímž dirigentem byl šest 
let (1972-1978), podnikl řadu velkých koncertních tur-
né po Rakousku, Německu a po Spojených státech. Dů-
ležitou etapou jeho práce bylo dvanáctileté působení 
u Sym fonického orchestru hl. m. Prahy FOK (šéfdirigent 
1977-1989). S Pražskými symfoniky opakovaně navštívil 
většinu evropských zemí, USA a Japonsko a natočil celou 
řadu snímků.

Jiřího Bělohlávka spojuje dlouholetá spolupráce s Čes-
kou filharmonií. Od roku 1973 pravidelně hostoval s or-
chestrem v zahraničí a v Praze, od roku 1981 byl jeho stá-
lým dirigentem a v letech 1990-1992 působil ve funkci šéf-
dirigenta. Jiří Bělohlávek tak navázal na interpretační tra-
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dice nejvýznamnějších českých dirigentů – šéfů České fil-
harmonie (Václava Talicha, Karla Ančerla, Rafaela Kubelí-
ka a Václava Neumanna).

V roce 1994 Jiří Bělohlávek stál u zrodu Pražské ko-
morní filharmonie. Výrazně ji umělecky formoval po dva-
náct let až do roku 2006 a zůstal jejím čestným umělec-
kým ředitelem.

V letech 1995-2000 byl hlavním hostujícím dirigentem 
Symfonického orchestru BBC v Londýně, od roku 1995 
působil jako profesor pražské Akademie múzických umění, 
od roku 1998 hlavním hostujícím dirigentem Národního 
divadla v Praze. Od července 2006 do roku 2012 byl šéfdi-
rigentem, později zastával post čestného dirigenta Symfo-
nického orchestru BBC v Londýně. V roce 2012 ho králov-
na Alžběta II. za jeho hudební zásluhy jmenovala koman-
dérem Řádu Britského impéria. Byl hlavním hostujícím di-
rigentem Rotterdamské filharmonie.

V prosinci 2010 byl jmenován šéfdirigentem České fil-
harmonie. S Českou filharmonií v posledních letech sklí-
zel Jiří Bělohlávek nebývalé úspěchy jak doma, tak na za-
hraničních turné ve vídeňském Musikvereinu, v newyorské 
Carnegie Hall, v sále Berlínské filharmonie, v amsterdam-
ské Concertgebouw, v Royal Albert Hall a na mnoha dal-
ších význačných místech. Jako hostující dirigent vystupoval 
Jiří Bělohlávek s předními evropskými a severoamerickými 
orchestry jako Berlínskou filharmonií, Newyorskou filhar-
monií, Gewandhaus Orchester Leipzig, Boston Symphony 
Orchestra, National Symphony Washington, Wiener Sym-
phoniker, Cleveland Orchestra, Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin a mnohými dalšími tělesy.

Jiří Bělohlávek pravidelně dirigoval také operní insce-
nace (mnozí si pamatují například představení ve Vídeň-
ské státní opeře, kdy dirigoval Dvořákovu Rusalku), Me-
tropolitní opeře a Královské opeře v Covent Garden, na 
festivalu v Glyndebourne a v Curyšské opeře. V repertoá-
ru měl operní díla Wolfganga Amadea Mozarta, Petra Il-
jiče Čajkovského, Antonína Dvořáka, Richarda Wagnera, 

Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Často dirigoval kon-
certní provedení méně známých oper a s BBC Symphony 
Orchestra jich také několik nahrál, mezi jiným Smetanova 
Dalibora či Janáčkovy Výlety pana Broučka, v roce 2016 
v San Fran cis cu Janáčkovu Její pastorkyni.

Bělohlávek je též prvním dirigentem, jemuž se po Her-
bertu von Karajanovi podařilo získat prestižní cenu Gra-
mophone Award za orchestrální nahrávku ve dvou po 
sobě následujících letech.

Jedním z nejpůsobivějších počinů Jiřího Bělohlávka bě-
hem posledního roku práce s orchestrem České filharmo-
nie bylo nazkoušení Dvořákovy Stabat Mater. Tímto orato-
riem se s ním rozloučil i jeho nejbližší student a dirigent Ja-
kub Hrůša společně s čerstvě „osiřelým“ ansámblem, před 
pohnutým a zaplněným Rudolfinem. Koncert se uskutečnil 
na dirigentovu počest, když v 31. května 2017, po dlouhé 
nemoci, ale přesto nečekaně, zemřel.

Eduard Haken (22. 3. 1910, Šklíň, Ukrajina – 12. 1. 1996, 
Praha)
Eduard Haken byl významný český operní pěvec-basista, 
od srpna roku 1941 dlouholetý člen opery Národního di-
vadla v Praze, manžel herečky ND Marie Glázrové. V re-
pertoáru měl stěžejní role basového oboru, jako jsou např. 
Kmet (Braniboři v Čechách), Kecal (Prodaná nevěsta), 
Mumlal (Dvě vdovy), Paloucký (Hubička), Beneš (Dali-
bor), Vodník (Rusalka), Basilio (Lazebník sevillský), Me-
fistofeles (Faust a Markéta), Zachariáš (Nabucco), Ram-
fis (Aida), Daland (Bludný Holanďan).

Byl operním zpěvákem s výrazným černým kovovým 
basem. Dokázal se přes hluboký hlas dostat až do naříka-
vého groteskního tónu, který mu zpočátku zaručoval pře-
vážně komické úlohy. Devízou byla jeho vysoká štíhlá po-
stava, úzký usměvavý obličej, asketický zjev a psychologic-
ké herectví. Zejména mohutný i barevný hlas mu záhy za-
jistil titulní úlohy, popularitu u posluchačů i diváků a na 
dlouhá léta postavení prvního basisty opery Národního di-
vadla.

Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově.

Eduard Haken jako Vodník v Rusalce
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Pražská lanovka na Petřín prodělá změny
Pražská lanovka na Petřín bude mít nové vozy a zcela vy-
měněna bude i trať. Na podobu vozů chystá město desig-
novou soutěž. Oprava se uskuteční v následujících čtyřech 
či pěti letech a provoz bude při opravě asi na osm měsíců 
zastaven. Náklady jsou předběžně odhadovány na 210 mi-
liónů Kč. Oznámili to náměstek primátora Adam Schein-
herr (Praha Sobě) a vedoucí provozu tramvají dopravní-
ho podniku (DPP) Petr Hloch. Lanovka se poprvé rozje-
la v létě 1891 a v současné podobě jezdí od roku 1985.

Jedním z problémů je, že petřínský svah se sesouvá 
směrem na Újezd. „Byť o milimetry ročně, ale ujíždí. Tím 
je samozřejmě narušeno drážní těleso a z něj se například 
uvolňují pražce. Je potřeba udělat celé podloží a odvod-
nění, abychom to celé stabilizovali. Drážní těleso celkově 
není v kondici a je v tomto okamžiku dožité,“ řekl Hloch.

Problémy mají také vozy. Pokroucené mají devadesát 
let staré rámy, které nelze na místě opravit. Navíc mají nou-
zové brzdění na lano a takové vozy od roku 1960 podle 
Hlocha nikdo nevyrábí. „Počítáme, že nové těleso bude 
fungovat třicet až čtyřicet let a to ty stávající vozy prostě 
nevydrží,“ řekl.

Systém lanovky a výhybky zůstanou stejné, což zname-
ná, že nové vozy musí být těžké maximálně jako ty součas-
né. Podle Scheinherra ale budou vyrobeny z lehčích ma-
teriálů, tím pádem se do nich vejde více cestujících. Použit 
bude i současný pohon dráhy, který bude pouze repaso-
ván. „Motor sice vypadá historicky, ale je již řízen digitál-
ně. Soustrojí je navíc památkově chráněné, takže jej musí-
me zachovat,“ řekl Hloch.

Na podobu nových vozů uspořádá město a DPP de-
signovou soutěž. Vyhlášena bude v nejbližší době. „Chce-
me design udělat tak, aby se co nejvíce navýšila kapacita. 
Základní šasi je dáno a tvůrci budou mít na starosti v pod-
statě interiér, okna, dveře a přední a zadní kabinu,“ řekl 
Scheinherr.

Jeden ze současných vozů bude po rekonstrukci opra-
ven a vystaven v muzeu. Nyní DPP počítá s tím, že bude 
vystaven na 12. koleji v třetí hale muzea MHD ve Střešovi-
cích, kde bude vyrobena speciální zkosená dráha.

Provoz bude při opravě přerušen na osm měsíců. Kdy 
to přesně bude, není v tuto chvíli jasné. Při výluce zabere 
šest měsíců oprava samotné trati. „Výrobce lanovky bude 
mít následně zhruba dva měsíce poté, co přiveze vagóny, 
aby je nějakým stylem rozjezdil a připravil všechny dokla-
dy pro to, aby se daly spustit,“ řekl Hloch.

Lanová dráha se poprvé rozjela v létě 1891 u příleži-
tosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě 
dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové 
válce a provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 roz-
sáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela 
v roce 1985. Na přelomu let 2015 a 2016 se dočkala vý-
razné opravy trati. Od zahájení provozu v červnu 1985 do 
konce roku 2019 přepravila lanová dráha 54,5 miliónu ces-
tujících. (mk)

Před 26 lety byla Kutná Hora 
zapsána na seznam UNESCO
Jedinečně zachovalé historické jádro, jež vynikajícím způ-
sobem dokumentuje duch evropského středověku. Tak po-

psali představitelé UNESCO Kutnou Horu, když 8. pro-
since 1995 oficiálně vyhlašovali zařazení jejího historické-
ho středu s chrámem svaté Barbory a katedrálou Nanebe-
vzetí Panny Marie v Sedlci na seznam světového kulturní-
ho a přírodního dědictví UNESCO. Toto zhruba dvacetiti-
sícové město, vzdálené asi 60 kilometrů východně od Pra-
hy, se tak stalo pátou z dnes již čtrnácti památek z ČR na 
seznamu přírodního a kulturního dědictví lidstva.

Předmětem zápisu na prestižní seznam je v Kutné 
Hoře celé historické centrum včetně gotického chrámu 
svaté Barbory a také katedrála Nanebevzetí Panny Ma-
rie v nedaleké Sedlci, která je dnes součástí města. Právě 
sedlecký katedrální chrám je nejstarší kutnohorskou pa-
mátkou UNESCO. Již v roce 1142 zde na pozvání Miro-
slava z Markvartic dvanáct cisterciáckých mnichů začalo 
budovat klášter. Na rozsáhlých pozemcích, které šlechtic 
řádu věnoval, se později objevilo stříbro. To přineslo bo-
hatství nejen klášteru, ale hlavně nově vzniklému městu 
Kutné Hoře.

Ve Vlašském dvoře vznikla 
nová expozice o mincovnictví
Na tomto místě se v Kutné Hoře kdysi skladovalo stříbro. 
Na dvoře se razily mince, v audienční síni se hlasitě roko-
valo, v královských komnatách se tančilo, jedlo se a pilo, 
soudilo.

Ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře byla dokončena nová 
expozice o mincovnictví. Má tři okruhy a sází hlavně na 
interaktivitu. Návštěvníkům se ale zatím nemůže otevřít 
kvůli pandemii koronaviru. Jeden okruh zavede návštěv-
níky do královské mincovny, další do královského paláce 
s audienční síní, kaplí a s bývalými královskými komnata-
mi, ovšem zhruba před sto lety zde proběhla novogotická 
přestavba. Posledním okruhem je sklepení, které dosud ve 
Vlašském dvoře zpřístupněno nebylo.

Vlašský dvůr asi jméno získal po vlašských mistrech, 
které král povolal z Florencie. Z Vlašského dvora vyšla 
řada státních dokumentů a rozhodnutí; mezi nejvýznam-
nější patří Dekret kutnohorský, který zde byl vydán 18. led-
na 1409 králem Václavem IV. a který změnil zastoupení ná-
rodů ve všech orgánech Univerzity Karlovy. Uskutečnila se 
zde také volba panovníka: 27. května 1471 byl zvolen čes-
kým králem Vladislav Jagellonský, který zde později veli-
ce rád pobýval.

Ministr kultury podepsal 
nominaci Žatce na seznam UNESCO
Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) podepsal do-
kumentaci pro nominaci Žatce a krajiny žateckého chme-
le na Seznam světového dědictví UNESCO. V únoru bude 
nominace předložena Centru světového dědictví v Paří-
ži a tím bude zahájen hodnotící proces. O jeho výsledku 
by se mělo s největší pravděpodobností rozhodovat v létě 
příštího roku.

Žatecká chmelařská krajina obsahuje nejcennější a nej-
úrodnější chmelnice, na kterých je celosvětově uznávaný 
žatecký chmel po staletí pěstován a šlechtěn. Oproti pů-
vodní verzi obsahuje rozšířená nominace památkově chrá-
něnou vesnici Stekník se zámkem, vesnici Trnovany s pří-
klady zachovalých sušáren chmele a okolní krajinu chmel-
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nic a také území historického jádra města Žatce a jeho 
Pražského předměstí, které je unikátní množstvím tech-
nických památek, především z 19. století, které sloužily ke 
zpracování a skladování chmele. Dohromady tvoří celek, 
který dokumentuje celý cyklus pěstování, zpracování a ob-
chodu s žateckým chmelem od historických dob do sou-
časnosti.

V Šumperku otevřeli jedno 
z nejmodernějších autobusových nádraží
Z nového šumperského autobusového nádraží, které bylo 
zrekonstruováno za 169 miliónů korun, vyjely první auto-
busy. Podle zástupců města jde o jedno z nejmoderněj-
ších autobusových nádraží v zemi, cestujícím tu slouží mo-
derní technologie. Tvůrci projektu mysleli i na zázemí včet-
ně vzrostlé zelené střechy, ochlazování a rosení nástupišť 
v horkých dnech i nové klimatizované výpravní budovy. 
Přestavba nádraží byla jednou z největších investic Šum-
perka za poslední roky. Projekt si vyžádal několik let pří-
prav, projektové práce začaly v roce 2014. „Mobiliář dopl-
nily chytré lavičky, cestující mají k dispozici bezdrátové na-
bíječky i klasické a USB zásuvky na dobíjení mobilních te-
lefonů a dalších zařízení. Nástupiště osvětlují chytré lampy, 
které reagují na pohyb a dle potřeby mění intenzitu osvět-
lení. Samozřejmostí je možnost wi-fi připojení,“ uvedl mís-
tostarosta Jakub Jirgl.

V Praze shořel kostel sv. Michala 
ze 17. století
Požár zničil dřevěný kostel sv. Michala v zahradě Kinských 
v Praze. Informovali o tom hasiči na svém twitterovém 
účtu. Ze stavby ze 17. století zbyly jen ohořelé trámy.

Pravoslavný kostel svatého Michala, nazývaný někdy 
také karpatský, stál původně v obci Velké Loučky u Mu-
kačeva na Ukrajině. Na tehdejší Podkarpatské Rusi, která 
byla mezi světovými válkami součástí Československa, byl 
rozebrán, převezen a znovu postaven v Praze v roce 1929, 
aby se stal součástí sbírek Národopisného muzea.

Středočeská muzea se přenesla na web 
a pracují na digitalizaci
Středočeská muzea kvůli pandemii koronaviru přenesla 
své expozice na internet. Zároveň využívají období bez 
návštěvníků k opravám a digitalizaci sbírek. Jedinou šancí 
pro krajská muzea a galerie je prezentovat se na interne-
tu. Galerie na webových stránkách a facebooku zveřejňují 
fotografie a videa, díky nimž se mohou zájemci do muzea 
podívat alespoň na dálku.

V jihlavském kostele byl k vidění 
zřejmě největší betlém na Vysočině
V jihlavském kostele Nanebevzetí Panny Marie byl do 
2. února k vidění zřejmě největší betlém na Vysočině. Byl 
instalovaný na asi 50 m2, obsahoval 360 vyřezávaných fi-
gurek a třicet dřevěných hradů či zámků. Jeho instalace za-
brala přibližně měsíc.

Betlém je dílem řady lidových umělců, vznikat začal už 
ve druhé polovině 19. století. Autorem základu betléma 

včetně jesliček a Svaté rodiny byl lodník Ambrož Khök. Vy-
řezal ho z cedrového, mahagonového a jiných vzácných 
dřev. Druhou část betlému vyřezávala rodina Boudných 
z Brtnice u Jihlavy. Od ní pocházejí hlavně figurky darov-
níků připomínající jihlavské kroje, také figurky havířů s ná-
činím.

Horská služba v Beskydech 
zachraňuje turisty v teniskách
Horská služba v Beskydech v posledních dnech často za-
chraňuje špatně oblečené turisty. Ti se v mrazech hlubo-
kým sněhem brodí v teplácích a teniskách. „Lidé by ne-
měli přeceňovat své síly a do hor vyrážet dobře obleče-
ní,“ řekl ČTK náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaš-
kovský. „Podle všeho to vypadá, že v posledních týdnech 
lidé vyměnili návštěvu nákupních center za horskou túru, 
ale vybavení a oblečení mají stále stejné,“ řekl k nedávným 
událostem Jaškovský. Dodal, že v současných podmínkách 
by se rozhodně nikdo neměl pouštět mimo značené cesty 
a raději ani na ty značené.

Poslední takovou záchrannou akci v Beskydech tamní 
horská služba řešila před nedávnem v neděli odpoledne. 
Muž a žena se kolem poledne vypravili od přehrady Šance 
po žluté turistické stezce na vrchol Lysé hory. Asi kilometr 
před cílem se ale rozhodli výstup přerušit a vrátit se. „Jen-
že se nevraceli po žluté, ale zabočili na jinou cestu. Po ní 
pokračovali směrem dolů a postupně bojovali s hlubokým 
sněhem. Kolem čtvrté hodiny už ani nevěděli, zda na ces-
tě ještě jsou,“ řekl horský záchranář Pavel Masopust. Pár 
u sebe sice měl nabitý telefon, ale bez aplikace Záchran-
ka. „Naštěstí měli zapnuté mobilní sledování polohy, takže 
jsme je nakonec dokázali lokalizovat.“

Otevřeno Muzeum paměti XX. století, 
zatím na webu
On-line komentovanou prohlídkou v Praze zahájí činnost 
Muzeum paměti XX. století. Na webu muzea bude k vidě-
ní výstava věnovaná 30. výročí pádu komunistického reži-
mu a také výstava připomínající 100 let od narození pape-
že Jana Pavla II., který se stal významným symbolem boje 
za svobodu. Muzeum paměti XX. století zřídilo hlavní měs-
to za účelem zachování historické paměti o událostech mi-
nulého století, které souvisely se vznikem, existencí a pá-
dem totalitních režimů na území Československa.

Nejlepší kolekci na Salonu vín 
má letos Zámecké vinařství Bzenec
Cenu za nejlepší kolekci na Salonu vín letos získalo Zámec-
ké vinařství Bzenec, zvítězilo už podruhé. Ocenění každo-
ročně vyhlašuje a předává Národní vinařské centrum. Le-
tos o účast soupeřilo 2 500 vzorků z 52 vinařství. Oficiální 
předávání cen letos vinařské centrum zrušilo, otevření Sa-
lonu vín pro veřejnost plánuje předběžně na začátek úno-
ra, záviset bude na epidemické situaci.

Ve Valticích lisovali slámové víno
Poslední hrozny ročníku 2020 putovaly do lisu ve vinařství 
Chateau Valtice na Břeclavsku. Po sto dnech, kdy hrozny 
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ti odrůdy Pálava vysychaly v bedýnkách se slámou, se jejich 
šťáva po vylisování začne měnit na slámové víno. Lisová-
ní hroznů trvá 24 hodin, mnohonásobně déle trvá i výro-
ba samotného vína. K dispozici bude slámové víno roční-
ku 2020 až v roce 2023. Ve valtickém vinařství z loňských 
hroznů vyrábějí také ledové víno, čekání na něj ale bylo le-
tos delší než obvykle. Hrozny pro výrobu ledového vína se 
totiž musí sklízet při sedmi stupních pod nulou.

Vinaři přivezli ze zahraničních soutěží 
rekordních 1 100 medailí
Vinaři z Moravy i Čech získali v loňském roce na meziná-
rodních soutěžích rekordních 1 100 medailí, získali také 
osmadvacet titulů šampióna, který získávají vína mimo-
řádné kvality. V tiskové zprávě o tom informoval Vinařský 
fond, který účast vinařů na soutěžích finančně podporuje. 
„Dlouho to vypadalo, že rok 2020 bude pro mezinárodní 
soutěže vín vlivem koronavirové krize tabu. Situace se ale 
vyvíjela, a tak se nakonec za přísných hygienických opat-
ření většinu nejprestižnějších soutěží podařilo uspořádat,“ 
uvedl ředitel fondu Jaroslav Machovec.

Pražský hrad chce na jaře 
otevřít část Jeleního příkopu
Správa Pražského hradu chce na jaře otevřít horní část 
Jeleního příkopu. Podle prezidentské kanceláře to bude 
1. dubna, pokud to dovolí aktuální epidemická situace. 
Rokle je zavřená od roku 2017. Dělníci podle správy opra-
vili hradby nebo tamní medvědárium. Hotová je i rekon-
strukce kanalizační stoky po havárii. Práce za 30 miliónů 
korun podle Pražských vodovodů a kanalizací skončily loni 
v listopadu. Dolní Jelení příkop zůstane i nadále uzavřen, 
a to kvůli zásobování a odvozu stavebního materiálu z ob-
jektu Nového proboštství.

Vliv Skythů a Hunů na obyvatele Evropy 
včetně Čech a první morová pandemie
Velká studie 137 lidských genomů v časopise Nature osvět-
lila vliv Skythů a Hunů na obyvatele Evropy včetně Čech. 
Dva vzorky pocházely z Lovosic. Pod článkem je podepsán 
i profesor Václav Smrčka z Univerzity Karlovy. Jezdili skvě-
le na koních, skalpovali své nepřátele a relaxovali v parních 
lázních, kde vdechovali konopný dým. Tak popisuje Skythy 
otec dějepisu Hérodotos, jenž o „divých“ lidech z východu 
psal již před 2 500 lety.

Jak dnes víme, spíše než o jednotný národ šlo o kultur-
ně spřízněné nomádské skupiny, jež opanovaly eurasijské 
stepi. Méně už se ví, že Skytové pronikli až na území Ma-
ďarska a měli vliv i na obyvatele Čech doby železné.

Prestižní časopis Nature vydal v minulých letech stu-
dii, která zásluhou genomické analýzy 137 lidských ostatků 
odhaluje historii kočovných populací mezi Evropou a Asií. 
Jde o oblast rozprostírající se na vzdálenost 8 000 kilomet-
rů od Maďarska až po severovýchodní Čínu (horstvo Ťan-
šan); historické rozpětí výzkumu nomádských migrací či-
nilo takřka 4 000 let – asi od roku 2500 před Kristem do 
konce středověku.

„Nomádské skupiny v této oblasti mluvily nejdříve 
íránskými jazyky, pak turkickými a nakonec mongolskými. 

V naší studii byl zjištěn jasný rozdíl mezi skupinami Sky-
thů doby železné. Šlo jednak o maďarské Skythy (Sigynny 
dle Hérodota) a Saky ze střední Asie,“ řekl profesor Václav 
Smrčka z Ústavu dějin lékařství 1. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy. Ten na studii spolupracoval s desítkami vědců 
z Cambridge či Kodaně, ale i z Ruska a středoasijských re-
publik. Práce je důležitá v tom, že přináší genetické podkla-
dy k dalšímu studiu migrací, šíření jazyků i nemocí.

Dva zkoumané vzorky pocházejí z tělesných ostatků 
nalezených přímo v České republice. Šlo o jedince ozna-
čované jako DA111 a DA112 halštatské kultury z hrobů po-
blíž Lovosic, jež byly archeology odkryty v roce 2002. Stáří 
těchto těl činí zhruba 2 825 a 2 545 let.

Profesor Smrčka ovšem prozkoumal ještě další ostat-
ky, které jsou z dnešního Maďarska. Jde o šest „maďar-
ských“ Skythů z různých lokalit a rozličného stáří, z doby 
před 2 800 až 2 300 lety. Jejich populace pak zřejmě vytla-
čili Keltové. Tehdejší obyvatelé Uher se dožívali nejčastěji 
30 až 35 let, ženy ještě o pár let méně.

„Maďarští Skythové nevykazovali genetické podobnos-
ti s vnitroasijskými, byli vlastně nerozlišitelní od halštatské 
populace, kterou ve studii zastupovala bylanská popula-
ce ze severu Čech. Kulturně podobní Skythové byli velice 
rozdílní geneticky,“ říká Smrčka s tím, že maďarští Skytho-
vé měli i geny zemědělců střední Evropy. Prokázala se tím 
teorie již nežijícího archeologa Drahomíra Kouteckého, že 
halštatská kultura měla asi stepní původ.

První morová pandemie
Stepní oblasti později ovládli Hunové, další vlna nájezd-
níků z Asie, kteří ve 3. a 5. století rozšířily turkické jazyky. 
Genetické analýzy ukázaly, že se takzvaný justiniánský mor 
(vědecky označen jako 0.ANT1) zrodil v Sin-ťiangu v Číně, 
nikoliv v Egyptě, jak psali antičtí historici. Stopy patogen-
ní bakterie Yersinia pestis způsobující mor nalezli vědci 
v DNA zkoumaného Huna z Ťan-šanu 2. století (DA101) 
i o půl milénia staršího Alana z Osetie (DA147). Strašlivý 
mor, o kterém psal byzantský dějepisec Prokópios, se dle 
něj objevil v Konstantinopoli na jaře roku 541. V době nej-
horšího postižení umíralo prý až deset tisíc lidí denně! Mor 
se šířil dál do Evropy a v období let 550 až 700 nelítostně 
likvidoval kolem polovičky evropské populace.

„Migrace zrychluje tok genů, k čemuž došlo podél hed-
vábné stezky při jižním okraji stepí i u migrace Hunů. Mi-
grační tok lidí i zvířat strhával patogeny virové i bakteriál-
ní – včetně moru,“ vysvětluje lékař Smrčka. Hunský, resp. 
ťanšanský morový proud obsahoval zvláštní gen (ymt), 
který umožnil přežívání bakterie v krysích vších, které pak 
roznášely smrt po jižní Evropě...

Vnuk posledního českého krále dostane 
k šedesátinám kopii svatováclavské koruny
Spolek pro obnovu Českého království zorganizoval sbírku 
na zhotovení kopie svatováclavské koruny pro Karla Habs-
burského. Vnuk posledního nekorunovaného českého krá-
le Karla I. oslaví v lednu své šedesáté narozeniny. Dárek 
na objednávku zhotovil turnovský šperkař Jiří Urban. Zá-
kladním materiálem pro výrobu koruny bylo stříbro. Ho-
tové dílo je galvanicky pozlaceno. Napodobeniny kamenů 
zdobících korunu jsou vyrobeny ze skla. Velikost a tvar ko-
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pie koruny se shoduje s originálem. Zhotovení repliky stá-
lo 300 000 korun. Na transparentní účet na ni kromě ně-
kolika organizací přispělo asi 125 lidí.

Spolek pro obnovu Českého království je registrované 
společenství občanů, kteří aktivně působí na veřejné mí-
nění s cílem vyvolat seriózní debatu o změně formy stát-
ního zřízení v českých zemích. Popularita královských ro-
din v zemích, kde se monarchie udržela, podle spolku do-
kazuje, že dědičné královské rodiny s omezenými výkon-
nými pravomocemi jsou důstojnějšími představiteli státu 
než volení prezidenti.

Praha převzala odsvěcený kostel 
sv. Šimona a Judy na Starém Městě
Pražský magistrát převzal odsvěcený kostel svatého Šimo-
na a Judy na Starém Městě, který slouží jako koncertní síň 
pro Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Kos-
tel město koupilo od Českomoravské provincie Hospitál-
ského řádu svatého Jan z Boha – Milosrdných bratří. Za pa-
mátku magistrát zaplatil 99,99 miliónu korun. 

O koupi kostela rozhodli pražští zastupitelé letos 
v červenci. Původní cena byla 125 miliónů. Městu se po 
dlouhých jednáních podařilo dohodnout slevu. Magistrát 
platil roční nájemné 800 000 korun. Pokud by se 
v budoucnu Praha chtěla kostela zbavit, předkupní právo 
bude mít církevní řád.

Kostel zasvěcený svatému Šimonu Kananejskému 
a apoštolu Judovi byl postaven v 17. století na místě 
gotického kostela. Barokní památka byla součástí špitálu 
Milosrdných bratří.

Česká historička vydává 
v Oxfordu knihu o Terezíně
Prestižní nakladatelství Oxford University Press vydalo 
v lednu knihu české historičky Anny Hájkové o fungování 
vězeňské společnosti v terezínském ghettu v době druhé 
světové války. Publikaci The Last Ghetto (Poslední ghetto) 
s podtitulem Každodenní historie Terezína napsala Hájko-
vá s využitím dokumentů z 99 archivů na třech kontinen-
tech. Historička, která působí na britské University of War-
wick, to sdělila ČTK. Název publikace odkazuje k tomu, že 
Terezín byl osvobozen v noci z 8. na 9. května 1945 jako 
poslední židovské ghetto v Evropě.

Terezínským ghettem prošlo podle dostupných údajů 
na 155 000 Židů z českých zemí a dalších států Evropy, 
z nichž na 118 000 zahynulo. Uspořádání ghetta tak bylo 
podle Hájkové ukázkou fungování lidské společnosti v ex-
trémních podmínkách.

Pokračování expedice Tatra kolem světa 2
Členové týmu na jaře 2021 plánují vyrazit do Afriky. Pů-
vodně měla expedice pokračovat v Asii, ale organizátoři 
se obávají dlouhodobého uzavření hranic tamních zemí. 
Cestovatelé museli v září expedici dočasně zastavit a rych-
le opustit Írán, protože se jim nepodařilo prodloužit víza. 
Auta se poté povedlo dostat do Ruska, ale tým se pak asi 
čtvrt roku složitě pokoušel získat víza do Ruska. To se or-
ganizátorům expedice podařilo až začátkem prosince za 
pomoci partnera projektu, Ústředního automotoklubu ČR.

Tým expedice chce putovat z Džibutska na východě Af-
riky až do Namibie na jihozápadě kontinentu. V závislosti 
na situaci kolem pandemie plánuje projet minimálně deset 
afrických zemí. V roce 2022 pak chtějí organizátoři expedi-
ce Tatra kolem světa 2 projet Jižní, Střední a Severní Ame-
rikou. V následujícím roce poté plánují jet z Vladivostoku 
na jihovýchodě Ruska zpátky do České republiky. Výprava, 
která odstartovala minulý rok v únoru, navazuje na expedi-
ci Tatra kolem světa z konce osmdesátých let.

Pětimetrová socha kapra v Pohořelicích
Zhruba pětimetrovou sochu kapra slavnostně odhalili na 
novém kruhovém objezdu v Pohořelicích na Brněnsku. 
Hlava kapra je z kamenného bloku, tělo a ploutve z nere-
zu. Město patří k centrům chovu ryb v Česku. Autorem so-
chy je umělecký kovář Pavel Valášek. Kamenný násep, na 
kterém je umístěný, tvoří pomyslné dno rybníku.

Pohořelický kapr získal v roce 2007 evropskou ochran-
nou známku původu. Ředitel společnosti Roman Osička 
ČTK už dříve řekl, že se chráněné označení původu pozi-
tivně podepsalo na vnímání hlavního produktu firmy.

Myslivci údajně odnesl zbraň jelen
Jihočeská policie řeší případ, kdy myslivec nahlásil, že mu 
kulovou zbraň odnesl jelen. Stalo se tak při honu u Horní 
Plané na Českokrumlovsku. Policisté o tom informovali na 
svém webu. „Několik myslivců postupovalo lesem, v jed-
nom okamžiku pes vyplašil jelena. Ten se zvedl a vyřítil se 
přímo proti myslivci. Proběhl kolem něho a parohem mu 
roztrhl levý rukáv bundy. Kulovnice, kterou měl myslivec 
zavěšenou naštěstí bez nábojů a zásobníku na levé ruce, 
se svezla jelenovi na paroží a i s jelenem zmizela. Kolega 
myslivec jelena stále se zavěšenou zbraní na paroží viděl 
následně asi o kilometr dál,“ popsal událost mluvčí jihočes-
ké policie Jiří Matzner. Dodal, že při ztrátě zbraně je povin-
ností majitele věc nahlásit policii.

Zemřel skaut Jindra Hojer, 
předobraz postavy z Rychlých šípů
Ve věku šestadevadesáti let zemřel chemik a skaut Jindra 
Hojer, podle kterého spisovatel Jaroslav Foglar pojmeno-
val jednu z postav svého seriálu Rychlé šípy. O Hojerově 
úmrtí informovala organizace Junák – český skaut na twit-
teru. Hojer se narodil v roce 1924 v pražských Holešovi-
cích. Jako malý začal navštěvovat Sokol, kde se seznámil 
se svým celoživotním kamarádem Václavem Černým, kte-
rý ho v roce 1936 přivedl do Foglarova skautského oddí-
lu Pražská Dvojka. V květnu 1937 přišel Foglar za Hoje-
rem s prosbou, že by potřeboval jeho jméno do kresle-
ného seriálu. Hojerovy rodiče Foglar přesvědčil k souhla-
su slibem, že postava bude veskrze kladná. V roce 1986 
své kontakty s Foglarem a oddílem obnovil a pravidelně 
se s nimi vídal.

Hojer vystudoval chemii a většinu života pracoval ve 
Výzkumném ústavu organických syntéz v Rybitví u Pardu-
bic. Později učil a přednášel na různých školách včetně vy-
sokých. Byl také autorem trojice knih, mimo jiné autobio-
grafie Střípky ze života Jindry Hojera. V posledních letech 
žil v jednom z domovů důchodců v Pardubicích.
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Prezident Zeman: Nechám se očkovat
Prezident Miloš Zeman se nechá očkovat, nebo mezitím 
byl již očkován, proti nemoci covid-19. Původně se chtěl 
nechat očkovat až v únoru, aby nikoho nepředbíhal, ale 
okolí ho přesvědčilo, aby tak učinil dřív. Řekl to v rozho-
voru pro server Blesk.cz. K očkování vyzval i svého před-
chůdce. „Nech se očkovat, Václave, jinak riskuješ, že tě co-
vid dožene,“ vzkázal Václavu Klausovi, který je odpůrcem 
očkování. Hlavní důvod nynějšího růstu počtu nakažených 
lidí podle Zemana spočívá v tom, že lidé jsou otrávení, 
unavení a odmítají často velmi tvrdá omezující opatření. 
Nadějí je podle něj právě vakcína. Obyvatele proto vyzval, 
aby vytrvali a opatření proti koronaviru dodržovali. Zeman 
také v souvislosti s nákupem vakcín pochválil EU, ačkoli je 
jinak někdy jejím kritikem. „Myslím si, že s nákupem a dis-
tribucí vakcín odvedla dobrou práci,“ uvedl.

Na Hradě slavnostně poobědval Zeman 
pouze s Vondráčkem
Na Pražském hradě absolvoval novoroční oběd s prezi-
dentem Milošem Zemanem předseda Sněmovny Radek 
Vondráček (ANO). Oproti zvyklostem se setkání neúčast-
nil druhý nejvyšší ústavní činitel, předseda Senátu Miloš 
Vystrčil (ODS), kterého Zeman nepozval.

V minulých letech se účastnili novoročního setkání 
s prezidentem na Hradě šéfové obou parlamentních ko-
mor. Loni a předloni obědvali se Zemanem Vondráček 
a Jaroslav Kubera (ODS), který loni v lednu náhle zemřel. 
Na obědě dostal od Zemana dopis z čínského velvysla-
nectví s varováním před plánovanou cestou na Tchaj-wan. 
Nový předseda Senátu Vystrčil se rozhodl misi na Tchaj-
wan uskutečnit, Pražský hrad byl ostře proti. Zeman poté 
přestal druhé nejvyššího ústavního činitele zvát na setká-
ní ústavních činitelů k zahraniční politice. „Já to nijak ne-
řeším,“ řekl Vystrčil k tomu, že nedostal pozvání. Na twit-
teru napsal, že ho lidé v reakci na Zemanovo rozhodnutí 
zvou na oběd k sobě domů. „Mnozí jste solidární a máte 
smysl pro humor. Díky! Je to pro mě povzbuzení,“ uvedl.

Dlouholetý poslanec a bývalý ministr financí 
Miroslav Kalousek složil poslanecký mandát

Předseda poslanců TOP 09 
a bývalý ministr financí Miro-
slav Kalousek se vzdal svého 
poslaneckého mandátu. Ozná-
mil to na schůzi Sněmovny. 
Své rozhodnutí zdůvodnil tím, 
že, jak už dříve uvedl, nebude 
na podzim kandidovat ve sně-
movních volbách a chce tak 
před nimi dát prostor ostatním 
poslancům TOP 09. Načasová-
ní svého odchodu vysvětlil brz-

kým startem předvolební kampaně. Pokládá za racionální 
a taktické, aby v diskusi ve Sněmovně nadále vystupova-
li zejména poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. 
TOP 09 plánuje jít do voleb v koalici s ODS a lidovci, což už 
dříve politik označil za jedinou možnou cestu. Omluvil se 
těm, kteří se někdy jeho vystoupením cítili osobně dotčeni. 

„Mějte se moc fajn,“ řekl nakonec a plénum ho odměnilo 
potleskem. Kalouska ve Sněmovně nahradí Jan Jakob – sta-
rosta Roztok u Prahy.

Piráti schválili koalici s hnutím STAN
Piráti budou v říjnových volbách do Poslanecké sněmov-
ny kandidovat společně s hnutím Starostové a nezávislí. 
Koaliční smlouvu podpořilo v internetovém hlasování 668 
z 848 hlasujících členů strany. Podle předsedy Pirátů Iva-
na Bartoše koalice STAN a Pirátů stojí na pevném progra-
mu a nehrozí to, že se po volbách nerozpadne. Chce na-
bídnout cestu Česka „od montovny k mozkovně“. Vede-
ní hnutí STAN schválilo smlouvu už dříve. Koalice cílí na 
vítězství ve sněmovních volbách a na zisk více než čtvrti-
ny hlasů. Podobné ambice má také další koalice – ODS, li-
dovců a TOP 09, která chce vypracovat společnou smlou-
vu do konce ledna.

Cena Václava Havla má tři finalistky 
bojující za práva žen
Porota složená z nezávislých osobností z lidskoprávní sfé-
ry, jíž předsedá prezident Parlamentního shromáždění 
Rady Evropy Rik Daems, se při výběru zaměřila na ženská 
práva. Na cenu nominovala vůdkyni feministického hnu-
tí v Saúdské Arábii Ludžajn Hazlúlovou, skupinu mladých 
buddhistických mnišek z kláštera v Nepálu a konžskou lid-
skoprávní aktivistku Julienne Lusengeovou, která doku-
mentuje případy sexuálního zneužívání a násilí proti že-
nám v Kongu. V tiskové zprávě o tom informovala Knihov-
na Václava Havla.

Laureátka výroční ceny doprovázené odměnou 60 000 
eur (cca 1,57 miliónu Kč) bude oznámena na zahajovací 
schůzi jarního zasedání Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy 19. dubna.

Cenu velvyslanectví USA za lidská práva 
dostala Veronika Ježková
Cenu Alice Garrigue Masarykové, kterou každoročně udě-
luje americká ambasáda v Praze za práci v oblasti lidských 
práv, získala ředitelka Pro bono aliance a právního od-
dělení organizace proFem Veronika Ježková. Velvyslanec 
Stephen King jí cenu udělil za neúnavnou snahu elimino-
vat násilí na ženách a za práci na zrovnoprávnění přístu-
pu ke spravedlnosti.

Americké velvyslanectví založilo tradici udílení Ceny 
Alice Garrigue Masarykové v roce 2004. Velvyslanci ji kaž-
doročně předávají kolem 10. prosince, na nějž připadá 
Mezinárodní den lidských práv. Loni cenu dostal spolu-
zakladatel a ředitel neziskové společnosti Člověk v tísni Ši-
mon Pánek.

Cenu ÚSTR za svobodu získalo 
pět osobností a polská organizace
Celkem ústav ocenil pět osobností a polskou organizaci 
Centrum Karta. Tradiční slavnostní předání pamětních me-
dailí bylo odloženo.

Ocenění Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) 
za svobodu, demokracii a lidská práva získal hongkong-



události

39

ský demokratický aktivista Nathan Law. Studentský vůdce 
demokratického hnutí byl mimo jiné kandidátem na No-
belovu cenu míru v roce 2018. Cenu obdržela i krymsko-
tatarská historička a publicistka Gulnara Bekirovová. Jejím 
odborným i osobním zájmem je historie Krymských Tatarů 
a jejich osudy pod sovětskou, ukrajinskou a ruskou vládou. 
Ústav ocenil rovněž Márii Didiovou, jednu z několika desí-
tek slovenských signatářů Charty 77. Z Čechů letos cenu 
získal undergroundový písničkář Karel Charlie Soukup, 
který podepsal Chartu 77 a při akci Asanace byl donucen 
k emigraci. Ve Francii pak organizoval pravidelná setkání 
exulantů. Oceněným je rovněž Milan Horáček, jenž půso-
bil v exilových kruzích v Německu, později spolu zakládal 
německou stranu Zelení, kterou reprezentoval v Bundes-
tagu i v Evropském parlamentu.

Zemřela hlasatelská legenda Moučková
Ve věku dvaadevadesáti let zemřela někdejší televizní 
a rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková. Byla tváří proti-
okupačního vysílání v srpnu 1968, kdy informovala až do 
vypnutí vysílačů o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Čes-
koslovenska, i když na ni mířily samopaly sovětských vojá-
ků. Do televize se mohla vrátit až v devadesátých letech po 
sametové revoluci. V roce 2013 dostala cenu Arnošta Lus-
tiga za udržení a rozvoj hodnot, jakými jsou odvaha a sta-
tečnost, lidskost a spravedlnost. Ve stejném roce jí také 
prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy.

Do televize nastoupila v roce 1956 a stala se první te-
levizní hlasatelkou v Evropě. Do té doby zastávali tuto po-
zici jen muži. Po upálení Jana Palacha v lednu 1969 pod-
porovala studentské protesty. Kvůli tomu musela z televi-
ze odejít a následně dostala zákaz vystupování v médiích.

Před několika lety promítal Klub v kinosále českého vel-
vyslanectví film Školní výlet, ve kterém Kamila Moučková 
ztvárnila jednu z postav. Následně v Českém centru pro-
běhla s šarmantní a vitální Kamilou Moučkovou zajímavá 
beseda, mj. o obsazení televize, jak to tehdy bylo, o Char-
tě, kterou jako jedna z prvních podepsala, jak se poté mu-
sela živit manuální prací (dvě desítky let myla podlahy či 
lepila pytlíky)... a až po sametovou revoluci v roce 1989, 
kdy se mohla vrátit do médií.

Film Školní výlet (Kamila Moučková čtvrtá zleva)

Zemřel Svatopluk Karásek
Ve věku osmasedmdesáti let zemřel 20. prosince under-
groundový hudebník a evangelický farář Svatopluk Kará-
sek. Byl signatářem Charty 77 a od poloviny devadesátých 
let působil jako farář v pražském kostele U Salvátora.

Karásek se narodil v Praze v roce 1942, studoval nej-
prve zahradnictví, poté evangelickou bohosloveckou fa-
kultu. Od roku 1968 pracoval jako farář, dokázal do téměř 
prázdných kostelů opět dostat lidi. Bez udání důvodu mu 
byl odebrán tzv. státní souhlas a nesměl jako farář působit. 
Posléze pracoval jako kastelán na hradě Houska.

Karásek se v sedmdesátých letech angažoval v českém 
undergroundu a byl pronásledován Státní bezpečností. 
V roce 1976 byl odsouzen na osm měsíců vězení, oficiálně 
za výtržnictví. Důvodem byly texty písní, které na koncer-
tech zpíval spolu s Ivanem Martinem Jirousem a dalšími.

V roce 1980 nuceně emigroval do Rakouska a poslé-
ze do Švýcarska v rámci tzv. Asanace, v níž StB nutila lidi 
nepohodlné režimu k opuštění země. Ve Švýcarsku půso-
bil jako evangelický farář a v tom vytrval i po návratu do 
Česko slovenska.

Po roce 2000 se angažoval i v politice, byl radním Čes-
ké televize a v roce 2002 byl zvolen poslancem za Unii svo-
body. V politice vydržel do roku 2006. Neúspěšně kandi-
doval do Evropského parlamentu a do Senátu.

Z veřejného života se ze zdravotních důvodů stáhl 
v roce 2010, dál ale působil jako farář. (mk)

Ve věku 97 let zemřel Zdeněk Sternberg
19. ledna ve věku sedma-
devadesáti let zemřel Zde-
něk Sternberg – potomek vý-
znamného hraběcího rodu 
Sternbergů. Hrad Český 
Šternberk, kde desítky let žil, 
o tom informoval na svém 
webu. Za nacistické okupace 
byla jeho rodina pronásledo-
vaná, po znárodnění hradu 
v roce 1948 pracoval Stern-
berg v karvinských dolech. 
V roce 1968 emigroval do 

Rakouska. Zpět do Československa se vrátil v roce 1992 – 
v tomto roce taky restituoval rodový majetek včetně staro-
bylého hradu Český Šternberk, který po zbytek života re-
konstruoval a zveleboval. V roce 2005 dostal státní vyzna-
menání, konkrétně medaili Za zásluhy.
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Petr Pithart (* 2. 1. 1941, Kladno)
Politik a právník. Po absolvování práv pracoval od roku 
1962 jako odborný asistent na katedře státu a práva Uni-
verzity Karlovy. V letech 1968-1969 byl souběžně exter-
ním redaktorem Literárních listů a tajemníkem meziobo-
rového týmu Zdeňka Mlynáře, který se zabýval reformou 
politického systému. Krátce byl studentem na Oxfordské 
univerzitě. Po návratu do vlasti musel opustit právnickou 
fakultu UK.

Počínaje rokem 1969 vystřídal několik dělnických pro-
fesí a mimo jiné pracoval jako čerpač a později jako práv-
ník ve stavebním podniku, odkud byl po podepsání Char-
ty 77 okamžitě propuštěn. V té době spolupracoval s dal-
šími signatáři Charty 77 a angažoval se na poli zajišťování 
i tvorby samizdatové literatury. Trvale se nemohl uplatnit 
jako právník a pracoval jako zahradník, noční hlídač nebo 
pomocná síla ve skladu.

V roce 1989 se od počátku zapojoval do činnosti v Ob-
čanském fóru, kde byl od počátku roku 1990 členem Koor-
dinačního centra. V témže roce se stal docentem Právnic-
ké fakulty UK Praha a také předsedou Společnosti Ber-
narda Bolzana. Stal se poslancem, od února 1990 do čer-
vence 1992 byl předsedou české vlády. V roce 1991 po-
kračoval ve své politické činnosti a při rozpadu Občanské-
ho fóra se jako spoluzakladatel a následně místopředse-
da angažoval při vzniku Občanského hnutí. V období let 
1996-1998 a dále 1998-2000 byl předsedou Senátu ČR, 
od roku 2004 byl jeho místopředsedou. Neúspěšně kan-
didoval v roce 2003 na funkci prezidenta České republiky.

Literárně debutoval v roce 1959 v kulturní rubrice ča-
sopisu Univerzita Karlova, kterou až do roku 1962 redi-
goval. V následujících letech své texty a poezii publikoval 
v časopisech Plamen; My, Listy, v deníku Práce, Literár-
ních novinách a Literárních listech. V roce 1979 ineditně 
vydal svou úvahu: Pokus o vlast: Bolzano, Rádl, Patočka 
a my v roce 1979. Po roce 1990 vydal publikace s historic-
kými rozbory českého politického dění a myšlení. Spolu-
pracoval s Československým i Českým rozhlasem, Čs. te-
levizí v nejrůznějších pořadech a reportážních vstupech.

vZpomínka

František Dittrich (19. 2. 1801, Praha-Podskalí – 21. 10. 
1875, Praha)
Pražský komunální politik, zakladatel vltavské paroplavby, 
v letech 1870-1873 purkmistr (starosta). Narodil se sice 
v zámožné rodině kupce a dřevaře v pražském Podska-
lí, ale hospodářská krize zlikvidovala celé dědictví. Mla-
dý Ditt rich se nechal najmout jako plavec vorů (vorař) na 
Vlta vě a Labi a v pětadvaceti letech si otevřel vlastní dře-
vařský obchod. V roce 1828 se stal pražským měšťanem 
a postupně se zapojoval do veřejného života, stal členem 
Matice české. Kontakty s obrozenci i četba historické li-
teratury ho přivedla k vlasteneckému hnutí. Podporoval 
například spolek Podskalák nebo kajetánské divadlo na 
Malé Straně. Roku 1839 koupil Poříčskou radnici v Pod-
skalí a o dva roky později založil s přáteli „českou společ-
nost“. Ta pak zorganizovala velké národní schůze. Cílem 
bylo podpořit v českém obyvatelstvu národní uvědomě-
ní a myšlenku spolčování. Krátce po druhé schůzi postih-
la roku 1845 Prahu velká povodeň. Během ní Dittrich jako 
zkušený lodník na člunu zachránil osmdesát lidí ze zatope-
ných domů. K dalším jeho vlasteneckým činům v té době 
patřilo spolu založení Měšťanské besedy (31. ledna 1846) 
a účast na schůzi ve Svatováclavských lázních i v „Pražské 
deputaci“, která roku 1848 tlumočila požadavky Čechů ra-
kouskému císaři Ferdinandu Dobrotivému. Byl v té době 
také zvolen do pražského obecního zastupitelstva. S nástu-
pem Bachova absolutismu ale ukončil svou politickou čin-
nost a stáhl se do ústraní. Zápasil přitom s těžkou nemo-
cí i depresemi. Roku 1851 se stal členem prvního výboru 
pro stavbu Národního divadla.

Do aktivní politiky se vrátil až po roce 1859, kdy se po 
prohrané válce s Itálií vrátila demokracie. V roce 1861 se 
zasloužil o zvolení Františka Pštrosse pražským purkmist-
rem. O rok později se podílel na záchranných pracích při 
další povodni; dostal za to od purkmistra zlatý záslužný 
kříž s korunou. Když pak František Václav Pštross v roce 
1863 zemřel, stal se Dittrich náměstkem jeho nástupce 
Bělského. Jeho úsilí v této funkci se zaměřilo na zajiště-
ní levné, jednoduché správy a dobré péče o obecní maje-
tek. Kromě jiného zlepšil hospodaření nemocnice na Kar-
lově a stal se vrchním ředitelem chudinského domu. Roku 
1865 byl zvolen předsedou Sboru pro dostavění Národní-
ho divadla a Praha věnovala na jeho podnět tomuto spol-
ku 40 tisíc zlatých. Zavedl čísla orientační vedle existujících 
popisných a prosazoval, aby se ulice pojmenovávaly po vý-
znamných českých osobnostech.

Jednou z jeho největších zásluh bylo zahájení paroplav-
by na Vltavě 25. srpna 1865. Musel přitom bojovat s ne-
důvěrou velké části veřejnosti, která měla na paměti ztros-
kotání lodi Mecséry v Chuchli v roce 1857. Už první plav-
ba do Štěchovic ale zaznamenala velký úspěch a vyvolala 
obrovský zájem. Za zřízení tohoto podniku dostal Dittrich 
rytířský kříž Františka Josefa.

V roce 1870 byl zvolen purkmistrem po několikaměsíč-
ním bezvládí, kdy předchozí kandidáti buď odmítli převzít 
úřad, nebo nebyli schváleni císařem. Jako starosta se po-
dílel na založení peněžní burzy a zřízení hlavního nádraží; 
5. března 1871 také na Staroměstské radnici uzavřel první Petr Pithart a Helena Basler (Kulturní klub)  

na českém velvyslanectví ve Vídni



události

41

civilní sňatek. Byl patronem při založení podpůrného spol-
ku Vltavan. V čele města stál do roku 1873, po skončení 
funkčního období už znovu nekandidoval.

Josef Lux (1. 2. 1956 – 22. 11. 1999)
Politik – lidovec, člen KDU-ČSL. Život Josefa Luxe se dlou-
ho podobal jakémusi vytrvalému pochodu vzhůru. Prezi-
dent Havel jej charakterizoval jako jednoho z nejčestněj-
ších českých politiků. Nečekaná nemoc zastavila výrazné-
ho politika v pouhých třiačtyřiceti letech.

Olga Havlová (11. 7. 1933 – 27. 1. 1996)
První manželka prezidenta Václava Havla.

Olga a Václav Havlovi

(mk)hIsTorIcká DaTa

871-894
Doba vlády velkomoravského panovníka Svatopluka. Vel-
komoravská říše pod Svatoplukovou vládou dosáhla bě-
hem několika let takové územní rozlohy, hospodářského 
rozkvětu, vojenské síly a tím i mezinárodněpolitické váž-
nosti, že Východofrancká říše ztratila možnost zasahovat 
do jejich vnitřních záležitostí a hrozbami vojenských taže-
ní ji k sobě připoutat. Papež Svatopluka dokonce nazývá 
králem Slovanů.

První historicky doložený český panovník Bořivoj I. při-
jal s manželkou Ludmilou na Velehradě u velkomoravské-
ho knížete Svatopluka křest od arcibiskupa Metoděje. Zdá 
se, že šlo o způsob podřízení se Svatoplukovi. Ten nechtěl 
v Čechách sám přímo vládnout, proto tak činil prostřed-
nictvím podmaněných knížat. Jakožto exponent Svatoplu-
kův byl Bořivoj tudíž i předákem ostatních českých knížat.

Není ani vyloučeno, že se Čechy staly přímou součás-
tí velkomoravské říše a kníže Bořivoj v nich vládl jako Sva-
toplukův místodržící. Ostatně je docela možné, že Bořivoj 
byl se Svatoplukem spojen i příbuzenským vztahem.

V roce 1984 byl v Uherském Hradišti na místě někdejší-
ho Svatoplukova sídla objeven bohatý hrob s kostrou ženy, 

která se vyznačovala zvláštní odchylkou ve stavbě zvuko-
vodu. Naprosto stejná zvláštnost byla zjištěna i na lebce 
Bořivoje. Dobrý argument pro domněnku, že kostra patří 
Bořivojově sestře a zároveň první manželce knížete Svato-
pluka, oné dosud neurčité české nevěstě Svatožizni. Když 
Bořivoj roku 888/89 zemřel, ujal se vlády v Čechách Svato-
pluk. Je velmi pravděpodobné, že v Čechách v letech 890-
894 skutečně vládli Moravané.

13. 2. 921
Úmrtí knížete Vratislava I., který je ve svatováclavských le-
gendách popisován jako mocný a úspěšný panovník. Za 
nedospělého prvorozeného Vratislavova syna Václava se 
ujala poručnické vlády Drahomíra.

28. 1. 1061
Po úmrtí Spytihněva II. se novým knížetem se stal jeho 
bratr Vratislav II., který upevnil své postavení rozdělením 
moravských údělů. V téže době byli zpět z Uher povoláni 
kněží slovanského obřadu a uvedeni do Sázavského klášte-
ra. Od roku 1085 byl Vratislav II. českým králem.

2. 2. 1211
V klášteru sv. Kříže v Míšni zemřela první manželka Pře-
mysla Otakara I. Adléta Míšeňská, dcera Oty Bohatého Mí-
šeňského. Roku 1178 se provdala za Přemysla Otakara I., 
s nímž měla čtyři děti. Po dvaceti letech bylo manželství 
rozvedeno.

Dcera Markéta (Dagmar) byla provdána za Valdema-
ra II. Dánského. V nové vlasti si získala neobyčejnou lás-
ku a úctu dánského lidu, dokládají to staré národní písně, 
v nichž je královna Dagmar oslavována.

7. 2. 1311
Korunovace Jana Lucemburského ve svatovítské bazilice 
českým králem a Elišky Přemyslovny královnou.

26. 2. 1361
V Norimberku se narodil Václav IV., pozdější římský a čes-
ký král, syn císaře a krále Karla IV. a jeho třetí ženy Anny 
Svídnické, jako páté z jedenácti živě narozených dětí. Vác-
lavovi se dostalo velmi dobrého vzdělání. Ovládal něko-
lik řečí.
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nou z nejobtížnějších a současně nejspornějších otázek ce-
lého lucemburského období v Čechách (1310-1437). Je 
přitom třeba oddělit jeho působení jako římského a české-
ho krále, přihlédnout ke změněné konstelaci evropské po-
litiky, kde neobyčejnou roli sehrál rozkol v katolické círk-
vi – schizma, jež vypuklo právě v roce Václavova nástupu 
na trůn. Je také nutné přihlížet k událostem, které vypuk-
ly doslova několik dnů před jeho smrtí, tedy k husitské re-
voluci. Zanedbatelná nebyla ani konstelace osob v rodině 
Lucemburků, např. velmi ambiciózní nevlastní bratr Zik-
mund nebo Lucemburk Jošt, římský král, markrabě mo-
ravský, braniborský.

Také panstvo (šlechtická obec) mělo v Čechách již od 
doby posledních Přemyslovců silné postavení, právě zde 
lze hledat – vedle rodinné konstelace – vysvětlení dvojího 
Václavova zajetí. Osobitý byl spor Václava a mladého praž-
ského arcibiskupa Jana z Jenštejna, který se na pozadí roz-
dílného postavení v papežském schizmatu týkal především 
záměru českého panovníka založit biskupství v západních 
Čechách. Obětí se stal generální vikář Jan z Pomuku – ba-
rokní světec Jan Nepomucký. V letech 1404-1405 stabilizo-
val král své postavení v českém království nastolením spo-
luvlády s panstvem.

18. 1. 1411
Smrt markraběte Jošta způsobila, že se Morava vrátila 
pod přímou vládu českého krále a Zikmund získal obec-
né uznání jako římský král. Lucembursko bylo poté dáno 
v léno manželovi Elišky, dcery Jana Zhořeleckého, Brani-
bory se vrátily do Zikmundových rukou.

1551
Ferdinand I. nařídil, aby v trnavské městské radě byli pa-
ritně zastoupeni Němci, Maďaři a Slováci. Nařízení bylo 
vyvoláno přílivem maďarského obyvatelstva na slovenské 
území po turecké invazi do Uher.

1551-1568
Nová válka s Turky. Na jejím počátku se jižní Slovensko sta-
lo dějištěm krvavých bojů. Turci pronikli až na území dneš-
ního Slovenska.

13. 3. 1741
Ve Vídni se narodil Josef II. Habsburský, římský císař, čes-
ký a uherský král, prvorozený syn Marie Terezie. Byl nadše-
ným stoupencem osvícenství. Během matčiny vlády se mu 
podařilo prosadit zjednodušení dvorského ceremoniá lu, 
zpřístupnění císařských zahrad ve Vídni a reformace mu-
čení. V zahraniční politice zastával spolu s kancléřem Kou-
nicem bezohledný expanzionismus, jenž měl vést k poráž-
ce Pruska.

V roce 1781 vydal toleranční patent a zrušil v českých 
zemích nevolnictví, obnovil náboženskou svobodu. O rok 
později přikázal zrušit třetinu klášterů v monarchii. Přes 
Kounicovy protesty zahájil po boku Ruska válku proti Tu-
recku. Na konci Josefova života se monarchie dostala do 
těžké krize v době, kdy ve Francii vypukla revoluce.

Pokus Josefa II. rychle dotvořit moderní centralizova-
ný stát neodpovídal stupni rozvoje společnosti a pro svou 
překotnost nemohl uspět.

10. 1. 1831
Bratislavská stolice zavedla úřadování v maďarštině.

9. 2. 1861
J. M. Urban podal ve Vídni na ministerstvu vnitra memo-
randum, v němž si stěžuje na maďarský národní útlak 
a žádá pro Slovensko zvláštní vládu i sněm a jeho začleně-
ní do soustavy neuherských zemí.

15.-17. 1. 1921
Byla založena Československá obec legionářská, která se 
programově přihlásila k ideologii masarykismu.

20. 2. 1921
Ilegální sjezd české, slovenské a německé revoluční mlá-
deže založil Komunistický svaz mládeže Československa.

23. 1. 1941
Protektorátní vláda vydala nařízení o nucených pracích 
mužů od 18 let do 50 let. Do Německa bylo na nucené 
práce nasazeno 424 000 osob.

1951
V roce 1951 v souvislosti se zvýšením hospodářských úko-
lů motivovaných vojenskými plány SSSR požadoval prů-
mysl desetitisíce nových pracovních sil. Proto byla vyhlá-
šena tzv. Akce 77, v jejímž rámci mělo být 77 000 úřední-
ků přesunuto do výrobního procesu. Ti, kteří neodešli dob-
rovolně, byli propuštěni a zařazeni do továren. Touto akcí 
nesledovali komunisté jen zajištění nových pracovních sil 
ve zbrojní výrobě, ale ve skutečnosti se jednalo o politické 
čistky. Existovala řada případů, kdy byli jednotlivci prohlá-
šeni za politicky nespolehlivé a ihned propuštěni.

Nicméně z nápadu se vyklubal nesmysl, který byl pro 
všechny kontraproduktivní. Zatímco nevzdělaní komunis-

Anton von Maron: Josef II., 1775



události

43

té seděli v kancelářích, tak vzdělaní úředníci pracovali ve 
fabrice. Jejich produktivita byla oboustranně mnohem niž-
ší, rostl počet zmetků ve výrobě a do toho všeho se neplnil 
požadovaný plán výroby. Výsledkem toho byl samozřejmě 
chaos, který panoval i ve vedoucích pozicích, kam byli do-
sazeni dělníci, kteří v mnohých případech ani neměli zá-
jem o to šéfovat.

Pro účely propagace této akce byl v roce 1949 nato-
čen film Pan Novák, ve kterém si hlavní roli zahrál Jindřich 
Plachta. Snímek byl natočen jako úderka filmových pracov-
níků a následně byl slavnostně předán jako dar na IX. sjez-
du Komunistické strany Československa. Jedná se o kome-
diální film o muži, který pracuje v pojišťovně a je mu v pod-
statě všechno jedno. Dokonce ani únorový převrat ho ne-
zajímá, jenže nakonec stát zruší pojišťovnu, ve které pra-
cuje. Následně se musí rozhodnout, jestli půjde do penze, 
nebo nastoupí do továrny. Nakonec se rozhodne pro prá-
ci ve fabrice, kde se mu zalíbí a v novém kolektivu je nad-
šený. Film je dodnes považován za silnou agitaci, která ve 
své době posloužila účelům.

15. 2. 1991
Novodobá Visegrádská trojka vznikla 15. února 1991 (de-
set dní před zánikem Varšavské smlouvy) na setkání ma-
ďarského premiéra Józsefa Antalla, prezidenta ČSFR Vác-
lava Havla a polského prezidenta Lecha Wałęsy ve Vise-

grádu. Na čtyři členy se rozšířila až po rozpadu Českoslo-
venska na dva státy.

21. 2. 1991
ČSFR byla přijata za člena rady Evropy. Klíčovým momen-
tem pro vznik Rady bylo podepsání Statutu Rady Evropy 
(tzv. Londýnská smlouva) v Londýně 5. května 1949. Mezi 
signatáře patřily státy Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Velká Bri-
tánie. Trvalé sídlo, o které v minulosti soupeřily Německo 
a Francie, bylo ustanoveno ve Štrasburku. Toto gesto mělo 
symbolizovat sjednocení Evropy.

Původním záměrem organizace byla evropská inte-
grace. Tento úkol se nezdařil, časem jej převzala Evropská 
společenství a Rada Evropy se zaměřila na problematiku 
lidských práv a svobod. Její význam postupně upadal, ob-
novení nastalo po roce 1990 v souvislosti s pádem komu-
nistických režimů ve východní Evropě. Následně se jejími 
členy staly mnohé východoevropské a postsovětské státy 
včetně dnešního Ruska a význam této instituce jako plat-
formy pro celoevropskou diskusi se obnovil. V současnos-
ti jsou jejími členy skoro všechny evropské státy.

Československo bylo členem Rady Evropy od roku 
1991 až do svého rozpadu v roce 1993. V červnu téhož 
roku do Rady Evropy vstoupily samostatně Česká i Sloven-
ská republika.

pranosTIky

Leden
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Leden studený, duben zelený.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Holomrazy – úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor 

kožich.

Únor
Únor – úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v ko-

byle hříbě.
Únorová voda – pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za 

kamna.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli 

neurodí.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazele-

ná – květen mu to spálí.
(mk)

ekonom
ika

MF zhoršilo odhad letošního růstu 
ekonomiky na 3,1 %
Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu 
ekonomiky v letošním roce na 3,1 %. Zároveň úřad očeká-
vá mírnější propad ekonomiky za loňský rok, a to o 6,1 %. 
MF o tom informovalo v tiskové zprávě. 

Schválený schodek rozpočtu na letošní rok je 320 mi-
liard korun a nepočítá s dopady daňového balíčku, který 

mimo jiné zrušil superhrubou mzdu. Změna daní by měla 
podle dřívějších odhadů MF snížit příjmy státního rozpoč-
tu o 87,5 miliardy korun. Nová výše schodku s ohledem na 
dopady daňového balíčku by podle ministryně financí Ale-
ny Schillerové (za ANO) měla být stanovena koncem úno-
ra či počátkem března. Podle předsedkyně Národní roz-
počtové rady Evy Zamrazilové stoupne schodek minimál-
ně na 400 miliard korun, ministryně to nevyloučila.
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a Schillerová: Státní rozpočet skončí se 
schodkem 370 až 380 miliard korun
Státní rozpočet letos skončí se schodkem v rozmezí 370 
a 380 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová 
(za ANO) to řekla České televizi. Deficit tak bude nejvyš-
ší v historii ČR. Sněmovnou schválený rozpočet počítá se 
schodkem 500 miliard korun, poslanci ho na návrh vlády 
třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie koronaviru z původ-
ních 40 miliard Kč. 

Schillerová odmítla kritiku některých podnikatelů 
a opozičních stran, že schválený deficit nebyl vyčerpán 
kvůli nedostatečné státní podpoře firem během epidemie. 
„My jsme mohli rozdat jenom to, co bylo na vládní rozpoč-
tové rezervě, případně to, co měly neutracené jednotlivé 
resorty. A věřte, že jsme to beze zbytku vyčerpali,“ řekla.

Národní plán obnovy na konci února
Národní plán obnovy chce ministr průmyslu a obchodu 
Karel Havlíček (za ANO) předložit vládě ke schválení na 
konci února, od poloviny roku by se podle něj mohly za-
čít čerpat finance. Připraveno je 182 miliard korun. Havlí-
ček to řekl v diskusním pořadu Národního centra průmys-
lu 4.0 Barometr českého průmyslu. Národní plán obnovy 
bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla získat 
zdroje z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomi-
kám zasaženým koronavirovou krizí.

Plán je rozdělen do několika oblastí, které by z něj měly 
být financovány. Velká část je určena na digitalizace, další 
peníze půjdou na fixní infrastrukturu, vědu, výzkum, ino-
vace či vzdělávání. Podporu by měla získat i zdravotní pre-
vence. Před tím, než bude konečný materiál schvalovat vlá-
da, bude o něm podle Havlíčka ještě jednat tripartita a také 
Národní ekonomická rada vlády. Evropská komise stano-
vila jako nejzazší termín předložení Národního plánu ob-
novy duben.

Vláda asi upraví seznam nezbytného zboží, 
které lze prodávat
Vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za 
ANO) asi upraví seznam nezbytného zboží, které mohou 
nabízet obchody. Řekl to novinářům po návštěvě očkovací-
ho centra v Brně. Zachovat chce pravidlo, že velké obcho-
dy nesmí prodávat zboží, na které se specializují malé pro-
dejny, které mají kvůli opatřením proti covidu-19 zavřeno.

Ministr Blatný řekl, že si kabinet uvědomuje, že se se-
znam nezbytných věcí proměňuje mimo jiné v souvislosti 
s tím, jak se mění roční období. „V rámci úpravy PES, kte-
rou plánujeme, bude upraven i tento seznam. Budou tam 
zahrnuty pravděpodobně například papírnické výrobky.“ 

iniciativa: Na kompenzace by mohly 
dosáhnout podniky v insolvenci
Na vládní kompenzace by mohly nově dosáhnout i podni-
ky v insolvenci. ČTK to po jednání ministra průmyslu a ob-
chodu Karla Havlíčka (za ANO) se zástupci gastronomic-
kého odvětví řekl zástupce iniciativy za zachování provo-
zu restaurací Chcípl PES Jiří Janeček. Podle Janečka minis-
terstvo souhlasí s tím, aby do podpůrných programů vy-

tvořených v souvislosti s pandemií koronaviru byly zařa-
zeny i firmy v insolvenci. Čeká se podle něj na souhlas Ev-
ropské komise.

Překážkou u žadatelů o kompenzace na zaměstnance 
by do budoucna nemuselo být ani pozdní odeslání výplat 
sociálního a zdravotního pojištění. Podle Janečka jsou pří-
pady, kdy firmy musejí dotace vracet i kvůli jednomu dni 
zpoždění. Ministr Havlíček podle něj pověřil své náměstky 
přípravou legislativní změny. Podle prezidenta Svazu ob-
chodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy vládní kompen-
zace restauratérům pokryjí zhruba 30-40 % obratu. Dlou-
hodobě upozorňuje na to, že do podpůrných programů 
nejsou zahrnuti dodavatelé do gastronomie.

Také veřejný ochránce práv Stanislav Křeček prověří 
vyloučení části podnikatelů z nároku na kompenzační bo-
nus v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikání 
kvůli pandemii. Ombudsman už požádal ministryni financí 
Alenu Schillerovou (za ANO) o vysvětlení. Na ombudsma-
na se podle mluvčí obrátila řada podnikatelů s námitkou, 
že jde o nespravedlivou a nedůvodnou podmínku. I když 
jsou v úpadku, dál podnikají a podnikáním se živí. Opatře-
ní proti šíření koronaviru jejich činnost omezila či zastavi-
la, ale kompenzační bonus nedostanou.

ČNB loni zvýšila zisk 
na rekordních 91,9 miliardy korun
Česká národní banka loni zvýšila zisk na rekordních 
91,9 miliardy korun. O rok dříve centrální banka vykázala 
zisk 57,9 miliardy korun. Vyplývá to z údajů o bilanci ČNB. 
Dosud nejvyšší zisk měla ČNB v roce 2013, a to 73,1 mi-
liardy korun. Mluvčí ČNB Markéta Fišerová ČTK sdělila, že 
v souladu se zásadami finančního hospodaření bude hos-
podářský výsledek ČNB za rok 2020 použit na úhradu ku-
mulované účetní ztráty. Ta ke konci loňska činila 129,2 mi-
liardy korun. Na zisku ČNB se podle Fišerové nejvíce po-
dílely výnosy ze správy devizových rezerv. Měnové opera-
ce na volném trhu naopak podle mluvčí zatížily hospoda-
ření ČNB úrokovými náklady 23 miliard korun. Bylo to ale 
méně než o rok dříve, a to díky vlivu nižších měnově poli-
tických úrokových sazeb.

Analytici: Maloobchod se v listopadu 
propadl víc, než se čekalo
Propad maloobchodních tržeb v listopadu byl vyšší, než 
analytici očekávali. Naplno se projevila protiepidemická 
vládní opatření a celoměsíční uzavření kamenných prode-
jen. Na poklesu se nejvíce podílely slabší prodeje nepotra-
vinářského zboží i pohonných hmot. 

Prodeje nepotravinářského zboží podle analytika Raif-
feisenbank Víta Hradila meziročně klesly o 8,7 %. Snížená 
mobilita se podle něj projevila na prodejích pohonných 
hmot, který byl proti loňsku nižší o 10,9 %. Situace kamen-
ných prodejců nebude snadná ani po případném uvolně-
ní. „Část spotřebitelů, kteří dříve využívali kamenné pro-
dejny, se naučila vyřizovat své nákupy on-line. A ti obchod-
níci, kteří se orientují na zahraniční klientelu, se čilého tu-
ristického ruchu patrně také jen tak znovu nedočkají,“ do-
dal Hradil.

Vládní nařízení měla podle hlavního ekonoma Generali 
Investments CEE Radomíra Jáče devastující vliv na tržby za 
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prodej oděvů a obuvi, které se ve specializovaných prodej-
nách meziročně propadly o 77,8 %, či na tržby za výrobky 
určené pro kulturu, sport a rekreaci s propadem 37,1 %. 
„Vzhledem k restriktivním opatřením není překvapivé, že 
největší nárůst tržeb zaznamenal maloobchod prostřed-
nictvím internetu a zásilkových služeb, a to 36,5 %. Ani ten 
ale nebyl schopen kom penzovat propad prodejů v důsled-
ku uzavření kamenných prodejen,“ řekla ekonomka Ko-
merční banky Jana Steckerová.

Ústavní žaloba skupiny senátorů kvůli daním
Skupina devatenácti senátorů zpochybňuje u Ústavního 
soudu způsob schválení daňového balíčku. Uvedla to Čes-
ká televize. Senátor David Smoljak (STAN) ČT řekl, že se-
nátorům vadí především způsob, jakým byl balíček přijat, 
a následné kroky prezidenta Miloše Zemana. Změny sou-
visející s daňovým balíčkem vstoupily v platnost 1. ledna. 
Na zákonu je podle Smoljaka špatně „úplně všechno“. Jako 
příklad uvedl, že byl přijat v noci bez jakékoli předchozí 
debaty, bez projednání ve výborech a bez analýz. Daňo-
vý balíček vyšel ve Sbírce zákonů na Silvestra a v účinnost 
vstoupil od pátku 1. ledna. Zrušila se tak superhrubá mzda 
a místo ní začalo platit zdanění příjmů fyzických osob saz-
bami 15 a 23 %. Zvýšila se také roční daňová sleva na po-
platníka o 3 000 korun. Schválená a platná podoba daňo-
vého balíčku znamená pro státní rozpočet výpadek příjmů 
v letošním roce 87,5 miliardy korun. Státní rozpočet schvá-
lený se schodkem 320 miliard korun s tím ale nepočítá.

Nezaměstnanost kvůli pandemii poroste
Nezaměstnanost v letošním roce podle analytiků oslove-
ných ČTK poroste kvůli dopadům pandemie a krachu řady 
podniků a živnostníků. Na relativně nízké úrovni nezaměst-
nanost drží státní podpora, po jejím konci lze ovšem če-
kat skokový růst počtu nezaměstnaných. I tak by ale mělo 
mít Česko nadále jednu nejnižších nezaměstnaností v rám-
ci EU, soudí ekonomové.

Nezaměstnanost v Česku v prosinci stoupla na 4 % 
z listopadových 3,8 %. Vyšší míru nezaměstnanosti mělo 
Česko naposledy v létě 2017. V evidencí úřadu bylo v po-
slední den loňského roku 291 977 uchazečů o práci, mezi-
ročně skoro o 76 500 více. „V růstu míry nezaměstnanosti 
se odráží pochopitelně zejména pandemická situace, kte-
rá způsobuje propouštění v sektoru služeb, v segmentu tu-
ristického ruchu, gastronomie, ubytování nebo dopravy,“ 
uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Záro-
veň je podle něj patrný nástup zimní sezóny, která každo-
ročně zvyšuje nezaměstnanost kvůli omezování sezónních 
pracovních činností. V letošním roce je třeba podle něj po-
čítat s růstem míry nezaměstnanosti k 6 %. Podpůrný stát-
ní program Antivirus podle hlavní ekonomky Raiffeisen-
bank Heleny Horské jen oddaluje problém firem postiže-
ných uzávěrami částí ekonomiky. „Míra nezaměstnanosti 
postupně poroste i přes státní podporu a s jejím ukonče-
ním ten nárůst může být i přechodně skokový. Počet regis-
trovaných nezaměstnaných může poskočit až o dvě třeti-
ny a přiblížit se k hranici půl miliónu,“ uvedla. Zároveň ale 
upozornila, že i v takovém případě by nezaměstnanost ko-
lem 6 % nepřekonala úroveň z doby globální finanční kri-
ze v roce 2012.

Na jedno volné místo v průměru připadá 0,9 uchazeče. 
Mezi regiony jsou však velké rozdíly. Zatímco v okrese Pra-
ha-východ je to v průměru 0,1 zájemce, na Ústecku připa-
dá na jedno volné místo téměř šest nezaměstnaných a na 
Karvinsku dokonce 8,4 nezaměstnaných.

Růst cen domů a bytů v ČR byl 
ve 3. čtvrtletí pátý nejvyšší v EU
Meziroční růst cen domů a bytů v Česku ve třetím čtvrtle-
tí loňského roku zrychlil na 8,4 %, o čtvrtletí dřív se ceny 
zvýšily o 7,8 %. Mezi zeměmi Evropské unie byl růst pátý 
nejvyšší. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský sta-
tistický úřad Eurostat. V EU ceny meziročně vzrostly v prů-
měru o 5,2 %. „Lidé, kteří si mysleli, že se v průběhu pan-
demie koronaviru budou snižovat ceny na realitním trhu, 
se hluboce mýlili. Vzhledem k pumpování nových peněz 
do ekonomiky uvolněnou měnovou politikou centrálních 
bank a rozhazovačnou politikou vlád jsme naopak svědky 
výrazného růstu cen domů a bytů,“ sdělil ČTK analytik BH 
Securities Štěpán Křeček. Tento trend bude podle něj i na-
dále pokračovat.

Nejvíce vzrostly ceny domů a bytů v Lucembursku, 
a to o 13,6 %. Následovaly Polsko (o 10,9 %), Rakousko 
(o 8,9 %) a Slovensko (o 8,5 %). Naopak na Kypru ceny 
klesly o 1,4 %, v Irsku o 0,8 %.

Českou poštu stál koronavirus 
750 miliónů Kč, požádá o ně stát
Českou poštu stálo zajištění služeb v době koronavirové 
epidemie 750 miliónů korun. Řekl to ministr vnitra Jan Ha-
máček z ČSSD. Chce proto požádat premiéra Andreje Ba-
biše z hnutí ANO a ministryni financí Alenu Schillerovou 
za hnutí ANO o státní kompenzaci. Dodatečné náklady ve 
výši 470 miliónů korun vznikly podle generálního ředite-
le pošty Romana Knapa na jaře. Zbytek připadá na pod-
zimní vlnu.

Pošta by měla k 1. březnu kvůli restrukturalizaci pro-
pustit zhruba 1 500 lidí. Z toho z provozních pozic by mělo 
odejít asi 700 zaměstnanců. Okolo 400 lidí pošta nabíd-
ne rekvalifikaci do rostoucího segmentu balíkových služeb.

Automobilku TPCA v Kolíně přebírá Toyota
Automobilku Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) 
v Kolíně plánovaně přebírá Toyota. Kolínský závod pone-
se název Toyota Motor Manufacturing Czech Republic. Jde 
o osmý závod Toyoty v Evropské unii. V současné době fir-
ma investuje více než čtyři miliardy korun do rozšíření ka-
pacity a modernizace závodu. Vyrábět se zde bude vedle 
malých vozů Toyota Aygo, Citroën C1 a Peugeot 108 také 
větší model Yaris. Jeho výroba začne letos. V závodě se od 
konce února zároveň začne pracovat na tři směny místo 
dosavadních dvou.

Značka TPCA tak skončila, změnou prošly například již 
webové stránky automobilky, na továrně v Kolíně je nové 
logo Toyota. Firma zaměstnává asi 2 500 lidí, 1. dubna 
2020 spustila nábor nových zaměstnanců do výroby mo-
delu Yaris, přijmout chce až 1 000 zaměstnanců. Firma 
představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zá-
roveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku.
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a Viadrus v Bohumíně uzavře výrobu kotlů, 
propustí okolo 250 lidí
Společnost Viadrus z Bohumína na Karvinsku, která je nej-
větším českým výrobcem topenářské techniky, uzavře slé-
várnu a související provozy výroby kotlů a radiátorů. Kvů-
li tomu v první polovině příštího roku propustí přibližně 
250 zaměstnanců. ČTK to oznámili předseda představen-
stva Petr Teichmann a místopředseda představenstva Jan 
Zaškolný. Nosné výrobky firmy podle nich při současných 
trendech ve vytápění nemohou obstát. Ve firmě zůstane 
zachován jen samostatný provoz slévárny oceli a neželez-
ných kovů a také servisní podpora pro zákazníky, kteří si 
výrobky Viadrusu pořídili nebo pořídí.

Viadrus je tradičním ryze českým výrobcem produktů 
z šedé litiny, zejména kotlů a radiátorů. Patří i mezi vý-
znamné hráče na evropském topenářském trhu. Ročně 
vyrábí zhruba 25 000 kotlů a asi 300 000 radiátorů. Mo-
ravskoslezský kraj je regionem s nejvyšší nezaměstnaností 
v České republice. Podíl nezaměstnaných tam na konci říj-
na činil 5,3 %. Propouštění se v kraji chystá rovněž v jed-
né z největších místních firem, černouhelné společnosti 
OKD, která na konci na konci února ukončí těžbu v do-
lech Darkov a ČSA.

Výroba Superbu se z ČR přesune na Slovensko
Výroba nové generace modelu Superb automobilky Ško-
da se přesune do Bratislavy, kde se bude montovat spo-
lečně s vozy Volkswagen Passat. Očekávané rozhodnutí 
koncernu Volkswagen v Německu potvrdila dozorčí rada 
automobilky. Ta jednala o investicích pro nadcházejících 
pět let. O přesunu výroby vozů Superb se spekulovalo už 
v roce 2017 a 2018. Koncern Volkswagen pak rozhodl, že 
výrobu aut rodiny Passat, do které patří i Superb, přesu-
ne do Kvasin na Rychnovsku. Následně se mluvilo o tom, 
že Superb a Passat se budou vyrábět ve zcela nové to-
várně koncernu v Turecku. Od těchto plánů ale nakonec 
Volkswagen ustoupil.

Petr Holub: Rozpočet pravdy. 
Nezbývá na vodu, klima ani bydlení
Nejzajímavější na rozpočtu je výčet oborů, na které stát 
při rozdělování zapomněl. Nový rozpočet je ve Sněmovně 
a jeho výdaje jsou rekordní. Nejde o to, že částka 1,8 bi-
lió nu korun bude nejvyšší v historii. Státní výdaje tradičně 
rostou s tím, jak sílí hospodářství. Unikátní je fakt, že vláda 
utratí přes 30 % toho, co zdejší ekonomika vyprodukuje. 
Přitom ještě stranou zůstává část výdajů obcí, krajů a zdra-
votních pojišťoven.

Podobný tah na branku měly levicové vlády před fi-
nanční krizí, ovšem jejich útrata nikdy nepřesáhla 29 % tu-
zemského HDP. Pokoření hranice 30 % hrozilo během fi-
nanční krize, když se propadl ekonomický výkon, ovšem 
pravicové vlády začaly šetřit a zanechaly svým nástupcům 
z ČSSD a ANO rozpočet s výdaji na úrovni 25 % HDP.

Středolevicové vlády opět roztočily kola utrácení a mi-
nistryně financí Alena Schillerová (ANO) je nechce po vzo-
ru svého předchůdce Miroslava Kalouska (TOP 09) zasta-
vit ani při příchodu nové krize. Naopak, právě vyšší útrata 
pomůže překonat všechny potíže spojené s koronavirem.

Přesto nejsou v rozpočtu peníze na všechno. Právě tím 
je rozpočet zajímavý, protože ukazuje, co je pro český stát 
nejdůležitější. Nejvíc se zvýší výdaje do betonu. Doprav-
ní investice dosáhnou podle návrhu rozpočtu 95 miliard 
a budou skoro dvakrát vyšší než v minulých letech, kdy dál-
nic ani nových železnic příliš nepřibývalo. O sedmdesát mi-
liard se zvýší státní příspěvek zdravotním pojišťovnám, jak 
si vyžádala epidemie covidu. Dvacetiprocentním tempem 
porostou výdaje na armádu podle závazku, který má Čes-
ká republika k Severoatlantické alianci.

Tím vláda plní své závazky, ovšem další kapitoly prozra-
zují, že narazila na výdajový strop. Proto se až na druhou 
kolej dostaly tradiční priority zaměřené mimo jiné na shá-
nění voličů. O pětatřicet miliard se sice zvýší sociální dáv-
ky v čele s důchody, přesto tempo oproti minulým rokům 
hojnosti zpomalilo na 6 %.

Osmnáct miliard navíc půjde na učitelské platy, a ani 
v tomto případě nedosáhne navýšení minulých let. Třináct 
miliard pro státní zaměstnance zajistí ve většině resortů, 
že příjmy vyrostou aspoň o inflaci. To mohou zaměstnan-
ci soukromého sektoru závidět, ovšem pro policisty, hasi-
če i úředníky to je zklamání. V přílivu peněz se navíc liší re-
sort od resortu. Úředníci na Ministerstvu pro místní roz-
voj, na průmyslu, ve zdravotnictví i na vnitru mohou podě-
kovat svým ministrům, že uměli zajistit přilepšení o 6-7 %, 
opasky se však budou utahovat na kultuře, spravedlnosti 
či v sociálním resortu, kde se mzdy proti letošku nezvyšují.

Přímé dotace průmyslovým podnikům se sice oproti 
letošnímu roku snížily o dvě miliardy na 14 miliard, přes-
to zůstávají na trojnásobku z období, kdy vláda Andreje 
Babiše sestavovala svůj první rozpočet. Peníze na dálnice 
budou někde chybět a není divu, že právě v kapitolách ži-
votního prostředí. Na ochranu klimatu půjdou necelé čty-
ři miliardy, což je o dvě miliardy méně než loni. Minimál-
ní prio ritu má udržení vody v krajině. Vodaři se musí spo-
kojit s částkou 1,7 miliardy, což je ještě o sto miliónů méně 
než loni. Na bydlení stát vydá z povinnosti půl miliardy, 
o polovinu méně než letos. O peníze přijde kultura a pře-
kvapivě si nepolepší ani výzkum, jehož podporou se vláda 
dosud zaklínala. Výjimkou je nečekaný nárůst dotací pro 
Technologickou agenturu, která k loňským čtyřem miliar-
dám dostane miliardu navíc. V tomto případě však nejde 
o výzkum, ale o podporu vývoje ve firmách.
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Rozpočet nabízí portrét státu, který se mimoděk drží 
v mantinelech reálného socialismu. Nešetří dotacemi na 
rozvoj „materiální základny“ a zvyšování důchodů či platů 
státních zaměstnanců zdůvodňuje tím, že „tvoří význam-
nou součást veřejné spotřeby“. Na nadstavbu od kultury 
přes výzkum, přírodu až ke zlepšování kvality života obča-
nů však v časech krize nezbývají peníze.

Zdroj: seznamzpravy.cz

(mk)několIk DaT

1791
Hornoslavkovský měšťan Johann Georg Paulus založil 
v Horním Slavkově první porcelánku v českých zemích. Ná-
sledovaly další podniky na výrobu porcelánu, a to v Praze, 
v Klášterci nad Ohří, v Týnci nad Sázavou aj. 

1801
Hrabětem Rudolfem Wrbnou byl v Hořovicích zřízen prv-
ní řepný cukrovar v českých zemích.

1. 1. 1866
Po mnohaletých rekonstrukcích byl uveden do provozu 
Staroměstský orloj, původní orloj byl doplněn kalendářní 
deskou Josefa Mánesa.

1871
V Praze byla založena První Českomoravská továrna na 
stroje, později jedna z nejvýznamnějších strojírenských zá-
vodů v českých zemích – ČKD.

5. 3. 1871
Na Staroměstské radnici byl uzavřen první občanský sňa-
tek v Praze.

věDa a TechnIka

Ocenění Česká hlava získal imunolog Hořejší
Uznávaný molekulární imunolog Václav Hořejší dostal 
národní ocenění Česká hlava. Vědec, který v říjnu oslavil 
jedena sedmdesáté narozeniny, vedl dlouhá léta Ústav mo-
lekulární genetiky Akademie věd ČR, profesně uspěl v Čes-
ku i v zahraničí. S oceněním se pojí odměna jeden milión 
korun. Hořejší je známý díky objevům nových molekul, kte-
ré jsou důležité pro aktivaci a regulaci efektorových funkcí 
bílých krvinek, konkrétně T-lymfocytů. Hořejší je autor či 
spoluautor zhruba 250 vědeckých článků. Působí také jako 
popularizátor vědy a často se v médiích vyjadřuje k odbor-
ným i společenským tématům.

Nejvýkonnější superpočítač 
v Ostravě i ČR bude mít jméno Karolina
Nejvýkonnější superpočítač v Česku, jehož instalace zača-
la v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations 
při VŠB-Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO), se bude 
jmenovat Karolina. Porota jméno vybrala z více než 5 000 
návrhů zaslaných do soutěže. Superpočítač bude zprovoz-
něn v první polovině roku. Superpočítač Karolina bude do-
sahovat špičkového výkonu 15,2 petaflopu za sekundu. To 
se dá srovnat s výkonem více než 100 000 notebooků a je 
to sedmkrát větší výkon, než má dosud nejvýkonnější su-
perpočítač v IT4Innovations Salomon.

Unikátní znojemská vinice Šobes 
patří do seznamu UNESCO
Znojemská vinice Šobes, kterou chce Znojmo zapsat na 
seznam světového dědictví UNESCO, je opravdovým uni-
kátem. Potvrdila to studie Mendelovy univerzity. Studie má 
Znojmu posloužit jako podkladový materiál pro zhodno-
cení potenciálu Šobesu pro zápis do indikativního sezna-
mu Ministerstva kultury a následně na seznam UNESCO. 
„Umístění této viniční tratě v hlubokém údolí řeky Dyje 
a vynikající kvalita a typičnost šobeských vín dělá zdejší ter-
roir zcela jedinečné. Snaha o zápis mezi památky UNESCO 

je proto logická. Šobes by se tak dostal do společnosti jedi-
nečných vinic nebo vinařských regionů světa,“ uvedl Pavel 
Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické 
fakulty Mendelovy univerzity. Z moravských a českých vi-
nic zatím není na prestižním seznamu žádná.

Šobes je jednou z nejznámějších viničních tratí v Čes-
ké republice. Nachází se v katastru vinařské obce Podmo-
lí, ve Znojemské vinařské podoblasti. Je také nedílnou sou-
částí Národního parku Podyjí.

Chemici z olomoucké univerzity zkoumají 
vliv dezinfekcí na historické předměty
Státní hrady Bouzov a Český Krumlov jsou místem jedineč-
ného výzkumu. Chemici Univerzity Palackého v Olomou-
ci zjišťují vliv dezinfekcí na povrch historických předmětů. 
Spolupracují při tom s Akademií výtvarných umění v Pra-
ze a Národním památkovým ústavem. Jedním z důvodů, 
proč se odborníci rozhodli výzkum realizovat, je to, že kas-
telánům zatím chybí jednoznačná informace, jak mají po-
stupovat při dezinfekci historických povrchů v souvislos-
ti s pandemií nemoci covid-19. Doporučení chemiků bu-
dou veřejně přístupná. Mohou je tak využít například i mu-
zea a galerie.

Před 65 lety proběhla v Česku první dialýza
Úspěšnou léčbu umělou ledvinou podstoupila první česká 
pacientka s akutním selháním ledvin po otravě před pěta-
šedesáti lety, 10. prosince 1955, v nynější pražské Vše-
obecné fakultní nemocnici. Do té doby bylo selhání led-
vin ortelem smrti. Praha se tak stala po Vídni, Hamburku, 
Curychu a švédském Lundu pátým městem v Evropě, kde 
byla dialyzační léčba zavedena. V České republice se po-
mocí dialýzy v současnosti léčí kolem 6 000 nemocných.

Látka z lysohlávek pomáhá při léčbě depresí
Látka z lysohlávek může podle vědců z Národního ústa-
vu duševního zdraví (NUDZ) pomoci při léčbě depresí. 

věda a technika
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období se stal dokonce jejím viceprezidentem. V sedm-
desátých letech byl navíc konzultantem Světové zdravot-
nické organizace.

Widimský získal také řadu ocenění, například v roce 
2005 zvláštní uznání ministra zdravotnictví za mimořádný 
přínos pro české zdravotnictví. V roce 2007 byl jmenován 
čestným členem European Society of Hypertension a do-
stal Hlávkovu medaili za celoživotní vědeckou práci. V roce 
2010 mu nadace Dagmar a Václava Havlových udělila čest-
né uznání za celoživotní vědeckou práci.

Zemřela lékařka Valja Stýblová, 
autorka knihy Skalpel, prosím
12. listopadu minulého roku ve věku osmadevadesáti let 
zemřela lékařka a spisovatelka Valja Stýblová. V polovině 
sedmdesátých let stála u zrodu první jednotky neurolo-
gické intenzivní péče v tehdejším Československu. Kromě 
odborných publikací, zaměřených na postižení nervového 
systému průmyslovými škodlivinami a akutní stavy v neu-
rologii, napsala více než dvě desítky beletristických knih, 
většinou z lékařského prostředí. Čtenáře zaujala už svojí 
prvotinou Mne soudila noc, která vyšla v roce 1957 a za-
bývá se problémy kolem umělého přerušení těhotenství. 
Zřejmě nejznámějším dílem je kniha Skalpel, prosím, která 
se dočkala i zfilmování. Mezi novější tituly z pera Valji Stý-
blové patří knížky Most přes řeku Léthé a Most sebevrahů, 
v nichž se dotkla citlivých témat eutanazie a sebevraždy.

Stýblová se narodila 4. června 1922 v Charbinu na se-
verovýchodě Číny, kde tehdy její otec pracoval jako země-
měřič. Za války studovala hru na klavír a hudební teorii 
a krátce i učila. Na medicínu se dostala až po válce. Od 
roku 1950 až do důchodu v roce 1990 pracovala na fakult-
ní neurologické klinice v Praze na Vinohradech. Od sekun-
dářky to dotáhla až na vedoucí katedry, profesorku a před-
nostku kliniky. „Moje rodina pro mne měla vždy pochope-
ní. I manžel byl ke všem mým zájmům tolerantní. Při naší 
zlaté svatbě dokonce prohlásil, že se se mnou nikdy v ži-
votě nenudil,“ svěřila se kdysi Stýblová.

(mk)vZpomínka

Jan Rokycana (před 1379, Rokycany – 22. 2. 1471, Praha)
Teologický mluvčí umírněných utrakvistů, představitel 
soudobé řečnické prózy, pražský arcibiskup bez papežo-
va uznání.

Spiritualitu Jana Rokycany předurčily do velké míry již 
existující názorové proudy v husitství, jehož vůdcem se po-
stupně stal. Husitský arcibiskup se snažil konzervovat od-
kaz jeho předchůdců a k tomuto účelu zapojil celou svou 
osobnost. V jeho díle tedy nalezneme vroucí vztah k svá-
tostným prostředkům církve, důraz na přísné dodržová-
ní novozákonních předpisů v čele s eticky náročnými po-
žadavky vyřčenými v Kázání na hoře. Jeho spiritualita je 
spiritualitou křesťana, který dává největší důraz na koná-
ní a konkrétní aplikace věcí v Písmu poznaných do osob-
ního života, jen malý prostor má v jeho myšlení princip 
zdůrazňující ospravedlnění vírou. Je to spiritualita celého 
husitského hnutí, které vzniklo jako reakce na krizi církve 
v pozdním středověku a která viděla záchranu v pečlivěj-

Studie ukázala, že halucinogen psilocybin obsažený v ly-
sohlávkách podporuje zdravý spánek. Efekt na spánek, je-
hož strukturu deprese ovlivňuje, sledovali čeští vědci jako 
první na světě. Při terapii by psilocybin mohl být používán 
přibližně do pěti let, záležet bude i na vyhodnocení dalšího 
výzkumu, který už umožnil Státní ústav pro kontrolu léčiv. 
Látka při něm bude podávána pacientům s depresí, kterým 
běžná léčba nezabírá, řekla mediální zástupkyně vědecké-
ho týmu Eva Césarová. Podle odhadů žije v ČR minimálně 
půl miliónu obyvatel s depresí.

Vědci z NUDZ se výzkumu psychedelik věnují dlouho-
době, přispěli například k prokázání, že anestetikum ke-
tamin má antidepresivní účinek. Nyní už je látka schvále-
ná pro použití v léčbě deprese. „V příštím roce plánuje-
me zahájit již schválenou unikátní studii, kde budeme pří-
mo srovnávat antidepresivní účinky psilocybinu s ketami-
nem,“ dodal výzkumný a vývojový pracovník z NUDZ To-
máš Páleníček.

Zemřel nestor české kardiologie 
profesor Widimský
12. listopadu minulého roku zemřel významný český 
kardio log Jiří Widimský. Bylo mu pětadevadesát let. O jeho 
úmrtí informoval pražský Institut klinické a experimentál-
ní medicíny, kde profesor Widimský od sedmdesátých let 
pracoval. Ve stejné době se stal taky konzultantem Světo-
vé zdravotnické organizace. Od roku 1976 byl osm let čle-
nem výboru Evropské kardiologické společnosti. Působil 
taky v českých lékařských organizacích a věnoval se výuce 
kardiologů a internistů.

Jiří Widimský (* 31. 3. 1925, Plzeň) byl výraznou posta-
vou české i světové kardiologie. IKEM ve vzpomínce uvedl, 
že ztrácí „jednoho ze svých nestorů, který přispěl význam-
nou měrou k výchově celých generací lékařů“.

Jiří Widimský se po založení IKEM v roce 1971 stal 
přednostou II. interní výzkumné základy, která byla po 
roce 1989 přejmenována na Kliniku kardiologie IKEM. 
Podle mluvčí ještě donedávna do institutu aktivně dochá-
zel. Kardiologii zasvětil celý život. Zabýval se léčbou vy-
sokého tlaku, plicní hypertenzí, plicní embolií či léčbou 
srdeč ního selhání. Je autorem přibližně tisícovky odbor-
ných publikací a šedesáti monografií. Řada z nich byla pu-
blikována v zahraničí. V roce 1978 byl jmenován profeso-
rem vnitřního lékařství UK Praha.

Až do roku 1993 působil jako vedoucí subkatedry kar-
diologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravot-
nictví v Praze, kde organizoval výuku internistů a kardiolo-
gů. Ještě ve svých devadesáti letech přednášel v IKEM sku-
pině Kardio 35 o plicní embolii. Významně také po mohl 
k založení Centra pro diagnostiku a léčbu plicní hyperten-
ze v IKEM.

V průběhu let zastával také celou řadu funkcí v od-
borných společnostech. Byl dlouholetým členem České 
kardio logické a internistické společnosti, čestným členem 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České kardiolo-
gické společnosti, České internistické společnosti a České 
společnosti pro hypertenzi i voleným členem České lékař-
ské akademie.

Jako jeden z mála českých kardiologů se výrazně pro-
sadil i za hranicemi. V letech 1976-1984 byl členem výbo-
ru Evropské kardiologické společnosti, přičemž v druhém 
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ším dodržování biblických příkazů a v prohloubení osobní 
zbožnosti. Někdy je pro označení spirituality a zásad husi-
tů užíván latinský termín sola lex.

Petr z Mladoňovic († 7. 2. 1451) 
Autor historických relací, husitský teolog. Jako písař ve 
službách rytíře Jana z Chlumu byl průvodcem Mistra Jana 
Husa na jeho cestě na kostnický koncil, kde s ním věrně 
setrval po celou dobu jeho procesu až do smrti (1415). 
Mladoňovicův spisek, který o těchto událostech sepsal, se 
v domácím prostředí brzo rozšířil a stal se důležitým pra-
menem pro pochopení kostnických událostí (akta konci-
lu se totiž nedochovala). Následujícího roku byl také svěd-
kem popravy Husova přítele, učeného Mistra Jeronýma 
Pražského. Obě události na něj hluboce zapůsobily a před-
určily jeho dráhu po zbytek života.

Roku 1416 byl jmenován mistrem na pražské univer-
zitě, kde napomáhal vítězství husitské věci. Od roku 1420 
působil jako kazatel v kostele svatého Michala nedaleko 
Staroměstského náměstí v Praze. Od roku 1426 byl děka-
nem na univerzitě.

V průběhu husitského hnutí se účastnil mnoha debat 
(velké hádání o ornátech, polemika proti Václavu Koran-
dovi, protesty proti Zikmundu Korybutovičovi atd.), vždy 
vystupoval proti táboritům. Jelikož nesouhlasil ani s hu-
sitským arcibiskupem Janem Rokycanou, byl vypovězen 
z Prahy, vrátit se mohl až po dvou letech. Roku 1439 se stal 
v kostele sv. Michala farářem a později i rektorem univer-
zity. Roku 1448 se ještě účastnil jednání o potvrzení kom-
paktát.

Kašpar Maria ze Šternberka (* 6. 1. 1791)
Přírodovědec a spoluzakladatel Vlasteneckého muzea Krá-
lovství českého (1818, pozdější Národní muzeum). Byl 
jedním z nejvýznamnějších přírodovědců první poloviny 
19. století. Specializoval se zejména na botaniku, geologii 
a paleontologii, je považován za jednoho ze zakladatelů 
paleobotaniky. Shromáždil rozsáhlé a neocenitelné sbírky 
nerostů, zkamenělin a herbářových položek, které se staly 
základem sbírek Národního muzea v Praze, které založil. 
Hrabě Šternberk trpěl oční chorobou, zemřel téměř slepý 
po několika mrtvicích na svém březinském zámku 20. pro-
since 1838.

František Martin Pelcl († 24. 2. 1801)
Český vlastenec, buditel, osvícenec, spisovatel, historik, fi-
lolog a pedagog.

Do služeb hraběte Nostice Pelcl vstoupil již jako odbor-
ník, zkušenosti získané u Šternberků s organizováním vý-
chovy a s vlastním bádáním v knihovně mu postupně při-
nesly čtyři významné pozice a do budoucna dobré exis-
tenční zajištění. Jeho plat byl stanoven na 500 zlatých roč-
ně, k tomu měl z pozice své funkce zadarmo bydlení, stra-
vu a příslib doživotního zabezpečení. Z těchto důvodů ně-
kolikrát odmítl místo profesora. Poprvé mu byla nabídnuta 
profesura češtiny na vídeňské univerzitě v roce 1773, po-
druhé v roce 1780 profesura historie na erfurtské univer-
zitě a potřetí opět profesura češtiny ve Vídni, v roce 1783. 
Jako knihovník se spolu s Josefem Dobrovským (u Nos-
ticů zaměstnán od roku 1776) zasloužil o zkatalogizová-
ní inventáře knihovny a jako archivář postupně zkatalogi-
zoval, opatřil regestem a nově uspořádal nostický archiv 

pí semností od roku 1620. Aktivně se činnosti knihovníka 
a archiváře věnoval od roku 1789 a ukončil ji během roku 
1801.

Ze známostí navázaných v rámci Nosticova salónu 
vzniklo několik společných převážně historiografických 
projektů. Prvním bylo vydávání týdeníku Pražské učené 
zvěsti v letech 1771-1772, periodika Rozpravy mezi roky 
vydávané v rámci soukromé učené společnosti a Obrazy 
vydávané zprvu ve dvou jazykových edicích, posléze, když 
na práci zůstal Pelcl sám, jen v jedné. V lednu 1793 byl 
František Martin Pelcl jmenován prvním profesorem čes-
kého jazyka na Pražské univerzitě.

Karel ignác Thám († 7. 3. 1816)
Český obrozenecký filolog, básník a překladatel, autor 
Obrany jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům 
(1783). Jednalo se o výrazný projev nacionalismu, kniha 
se obracela zejména proti šlechtě, a to proto, že zanedbá-
vá práva svatováclavského jazyka a nedostatečně podpo-
ruje národní zájmy.

Prof. MUDr. Eduard Albert (20. 1. 1841, Žamberk – 26. 9. 
1900, Žamberk)
Český chirurg, univerzitní profesor, popularizátor čes-
ké poezie, překladatel a básník. Do národní školy chodil 
v rodném městě, poté studoval gymnázium v Rychnově 
nad Kněžnou a medicínu ve Vídni. Po promoci nastoupil 
na vídeňskou kliniku, v roce 1873 byl jmenován řádným 
profesorem chirurgie a přednostou kliniky v Inns brucku. 
Byl známý prosazováním dodržování zásad antisepse. 
Chtěl nastoupit jako přednosta na chirurgii v Praze, ale 
neuspěl, a ucházel se proto o stejné místo ve Vídni, kde po-
sléze dosáhl velkých úspěchů. Na univerzitě ve Vídni, kde 
žil od roku 1881, se stal profesorem. Kromě toho měl sou-
kromou praxi a mnoho klientů z různých společenských 
vrstev a z mnoha zemí, jeho pacientem byl mj. i císař Fran-
tišek Josef I.

Prof. Albert byl velmi oblíbený pro své znalosti a vlíd-
né vystupování. Zabýval se historií lékařství, psal básně. Je 
autorem několika odborných děl (např. Diagnostika chi-
rurgických nemocí, Učebnice chirurgie a nauky operační). 
Je mu připisováno několik prvenství v lékařství a výjimečné 
byly také jeho operace kloubů. Podporoval české studenty 
a umělce žijící v německém prostředí. Svými styky s vysoce 
postavenými osobnostmi významně pomohl české politic-
ké reprezentaci. Byl poslancem říšského sněmu a byl za-
stáncem osamostatnění Čech. V roce 1890 byl zvolen čle-
nem České akademie věd a umění. Také jeho bratr Franti-
šek byl lékařem a spisovatelem, jedna sestra se stala spiso-
vatelkou a druhá, herečka, založila v Žamberku muzeum.

Ke sklonku života se často vracel do rodného města, 
podporoval různé spolky a na hřbitově nechal postavit 
kapli sv. Vojtěcha. V roce 1889 koupil v Žamberku rozsáh-
lý pozemek s výhledem na nedaleké hory a dal zde posta-
vit vilu. Pořádal v ní mnohá setkání s osobnostmi politické-
ho a kulturního života, k jeho přátelům patřil např. Tomáš 
Garrigue Masaryk, Alois Jirásek, František Ladislav Rieger, 
Jaroslav Vrchlický a další.

V této vile byl nalezen mrtev dne 26. září, když zemřel 
na mozkovou mrtvici. Některé zdroje uvádějí datum úmr-
tí 25. září. Byl pohřben na hřbitově v Žamberku, ale jeho 
syn Jiří po roce nechal ostatky převézt do Vídně, a to proti 
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vůli občanů a přátel. Vila byla později přestavěna na sana-
torium pro léčbu tuberkulózy.

Po Eduardu Albertovi je pojmenován komplex budov 
přírodovědecké a lékařské fakulty UK v Praze na Novém 
Městě – Albertov.

Oblíbeným se stal i jeho citát: „Veliké vzory jsou dob-
rou a silnou potravou duše. Na výši lidstva panuje božský, 
čistý vzduch, a ten nás sílí tak, že rádi se noříme ve zbož-
né rozvažování.“

František Křižík († 22. 1. 1941)
Jedním ze symbolů průmyslové revoluce a především elek-
trifikace českých zemí je průmyslník a vynálezce František 
Křižík.

Objevy a vynálezy Františka Křižíka souvisí přede-
vším s nástupem elektrické energie. Obohatil tehdejší svět 
o obloukové lampy, ulice Prahy a dalších měst o tramva-
je a elektromobily. Moc toužil po tom, aby jako český vy-
nálezce osvětlil české Národní divadlo. Byl však znechu-
cen manipulací v konkurzním řízení, které prosazovalo ně-
meckou firmu. Brzy po zahájení se ale ukázaly vážné pro-
blémy, takže divadlo zhaslo uprostřed představení. Křižík 
byl tedy požádán, aby vedl odborný dozor. Provedl tedy 
rekonstrukci celého zařízení a to pak sloužilo až do roku 
1974.

S jeho jménem jsou spojeny nejen mnohé objevy, ale 
i první elektrárny, tramvaje či elektrifikovaná železniční 
trať. Když Křižík 22. ledna 1941 zemřel, byl jednou z nej-
populárnějších osobností české společnosti a jeho pohřeb 
na vyšehradském Slavíně vyzněl jako tichá manifestace 
proti tehdejší německé okupaci. Křižík přitom neměl pro 
budoucí dráhu průkopníka elektrifikace příliš dobré pod-
mínky.

Narodil se 8. července 1847 v Plánici na Klatovsku v ro-
dině ševce a jako student si nemohl dovolit zaplatit ani 
poplatek za maturitní zkoušku. Na pražskou techniku na-
daného Křižíka naštěstí vzali jako mimořádného studen-
ta i bez maturity. Studium stihl za pouhé dva a půl roku 
a začal pracovat u železnice. Již zde se projevil také jako 
vynálezce – vymyslel elektrické ovládání návěstidel, blo-
kovací zařízení pro bezpečný odstup vlaků či automatic-
kou výhybku.

Do historie techniky se poprvé výrazně zapsal vylepše-
ním obloukové lampy, s jejímž principem se seznámil na 
pařížské světové výstavě v roce 1878. Životnost lampy teh-
dy zkracovalo nerovnoměrné spalování uhlíků. Křižík při-
šel na automatické magnetické seřizování uhlíkových elek-

trod, které si nechal patentovat. Na další světové výstavě 
v roce 1881 za něj obdržel zlatou medaili, jedinou pro Ra-
kousko-Uhersko. Jeho lampy zvané plzeňské putovaly do 
mnoha zemí celého světa.

Triumf obloukovek však netrval dlouho, během dvou 
desetiletí je vytlačily praktičtější Edisonovy žárovky. Přes-
to si z prodeje patentu mohl Křižík v Plzni založit vlastní 
elektro technickou dílnu. V roce 1884 přesídlil do Karlína 
u Prahy a jeho továrnička se ze sedmi zaměstnanců roz-
rostla na několik stovek pracovníků.

Pražany Křižík oslnil na Všeobecné výstavě v roce 
1891 – nejenže vybudoval elektrické osvětlení výstavy, ale 
zkonstruoval i světelnou fontánu prozářenou obloukovka-
mi s barevnými filtry. Především ale u příležitosti výstavy 
vypravil první pražskou tramvaj. Jezdila po téměř 800 me-
trů dlouhém úseku z Letné do Královské obory. Sloužila 
hlavně letním návštěvníkům obory, proto nebyla příliš vy-
užívána, a v roce 1900 tu Křižík provoz zastavil. Ještě do 
konce století ale vyjela Křižíkova tramvaj do Libně a Vyso-
čan (1896) a Královských Vinohrad (1897).

Křižík také vybavil svým zařízením na 130 městských 
elektráren (první v roce 1889 na Žižkově) a elektrifikoval 
řadu měst a obcí. Prvního zkušebního veřejného elektric-
kého osvětlení se dočkala pražská Hybernská ulice u příle-
žitosti návštěvy korunního prince Rudolfa v červnu 1881. 
První městské veřejné elektrické osvětlení tak rozzářilo ji-
hočeská města Jindřichův Hradec a Písek (1887).

Roku 1883 mu byl udělen Řád Františka Josefa, roku 
1891 Řád železné koruny a stal se císařským radou. Roku 
1905 byl jmenován doživotním členem Panské sněmov-
ny, o rok později obdržel čestný doktorát technických věd 
a v roce 1927 se stal prvním laureátem Ceny Hanuše Kar-
líka.

2. 1. 1791 byla otevřena první veřejná obecní nemoc-
nice v budově bývalého novoměstského ústavu šlechtičen 
u sv. Andělů na Karlově náměstí v Praze. Za svůj vznik vdě-
čí císaři Josefu II. a jeho nástupci Leopoldovi II., jak o tom 
dodnes svědčí nápis na průčelí. Pravidla pro budování vše-
obecných nemocnic vydal Josef II. v roce 1781. První z nich 
vznikly ve Vídni (1784), Brně (1786) a Olomouci (1787). 
Nemocnice v době otevření nabízela 300 lůžek pro všech-
ny pacienty bez ohledu na jejich stav, náboženství nebo 
národnost. Nemajetní Pražané, pokud žili ve městě nej-
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méně deset let a předložili vysvědčení chudoby, měli péči 
zdarma. Pro platící pacienty byly pokoje první a druhé tří-
dy. Nemocnice se také může chlubit i nejdelší tradicí aka-
demické medicíny, klinická výuka tu funguje od samého 
počátku.

31. 1. 1846 zahájila činnost Měšťanská beseda v Praze
Pražská Měšťanská beseda představuje jeden z nejstarších 
a nejdéle existujících spolků v českých zemích. Vznikla již 
v době předbřeznové (v éře tzv. Metternichova absolutis-
mu) a od samého počátku plnila funkci českého společen-
ského střediska. Tomuto poslání odpovídal již název bese-
da, který podobně jako jeho dobové jinojazyčné ekvivalen-

ty (casino, ressource) znamenal jak místo družné zábavy, 
tak i místo poučení.

V prvních letech po svém vzniku Měšťanská beseda 
sídlila v pronajatých prostorách ve Voršilské ulici, odkud 
se v roce 1848 přestěhovala do opět pronajatých prostor 
v domě U černé růže na pražských Příkopech. Další rozvoj 
Měšťanské besedy si však již tehdy vyžadoval získání od-
povídajících vlastních prostor, a proto byl zakoupen poze-
mek v Jungmannově ulici, na němž v letech 1868-1871 vy-
rostla reprezentativní budova Měšťanské besedy. Její zá-
nik v roce 1952 pak zapadá do mohutné vlny všeobecné 
likvidace svobodného spolkového života nastupujícím to-
talitním režimem.

žIvoTní prosTřeDí

Entomologové mohou opět slavit
Entomologové na Šumavě objevili dva druhy vzácných 
brouků, o kterých si mysleli, že už tam vyhynuli. Jde o trno-
štítce horského a tesaříka javorového. Loni tam byl znovu-
objeven kornatec velký, který byl na území národního par-
ku popsán naposledy před rokem 1910.

Oba nově objevení brouci jsou nesmírně vzácní. „My 
jsme si dlouho mysleli, že na Šumavě je po nich veta. Tesa-
řík javorový byl naposledy zaznamenán na Železno rudsku 
v roce 1946. O trnoštítci jsme sice kusé informace měli, 
stav populace jsme však neznali,“ přiblížil náměstek Sprá-
vy Národní parku Šumava Martin Starý.

Ochránci přírody vypustili 
do přírody na Pardubicku divoké koně
Ochránci přírody vypustili do přírody na Pardubicku divo-
ké koně převezené z přírodní rezervace Milovice. Pokraču-
jí tak v projektu návratu těchto zvířat do krajiny. Počet koní 
se zatím přirozenou cestou zvyšovat nebude, na Pardubic-
ku jsou jen hřebci. Pro koně na Pardubicku je vyhrazeno 
asi 20 hektarů v přírodní rezervaci Baroch u stejnojmen-
ného rybníka. Divocí koně budou spásat především roz-
sáhlé porosty rákosu a orobince. Budou tak pomáhat vy-
tvářet pestřejší mozaiku pro několik druhů vodních ptáků.

Organizace Česká krajina přivezla první stáda divokých 
koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů do středočes-
kých Milovic v roce 2015.

Sokolníci si připomněli, že jsou 10 let 
součástí kulturního dědictví UNESCO
České sokolnictví si v Domě sokolníka na Pražském hradě 
připomnělo desáté výročí svého zapsání na seznam ne-
hmotného kulturního dědictví UNESCO. Setkání s noviná-
ři se v uzavřeném areálu Hradu zúčastnila desítka sokolní-
ků z celé republiky v dobovém oblečení i se svými opeřen-
ci, mezi kterými byl výr, poštolka, jestřáb, sokol nebo orel. 
Součástí setkání byl i křest reedice knihy Zdeňka Sternber-
ga Sokolnictví.

České sokolnictví bylo zapsáno na seznam nehmotné-
ho kulturního dědictví UNESCO 16. listopadu 2010. So-
kolnictví patří k vůbec nejstarším památkám na seznamu 

UNESCO, umění lovu s dravými ptáky je staré přes pět ti-
síc let. Draví ptáci byli nejcennějším platidlem králů a do-
dnes jsou symbolem bezpočtu národů. Mezinárodní úmlu-
va UNESCO má vyšší právní sílu než národní zákony, so-
kolnictví tak poskytuje právní ochranu a není možné jej za-
kázat v zemích, kde je zapsáno.

V českých zemích má sokolnictví tradici starou téměř 
1 500 let. Dnes se draví ptáci využívají při show pro veřej-
nost nebo ve filmovém průmyslu.

Počet obyvatel České republiky 
přesáhl 10,7 miliónu
Česká republika má přes 10,7 miliónu obyvatel. Za prvních 
devět měsíců minulého roku vzrostl o 13 900 na 10,71 mi-
liónu. Přírůstek byl meziročně téměř o 60 % nižší. Více lidí 
v Česku za první tři čtvrtletí zemřelo, než se narodilo, o ná-
růst počtu obyvatel se tak zasloužili přistěhovalci ze za-
hraničí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistic-
ký úřad (ČSÚ).

V Česku zemřelo za prvních devět měsíců minulého 
roku téměř 85 000 lidí, přibližně o 1 000 víc než za stejné 
období loni. Důvodem byl především zářijový meziroční 
nárůst počtu úmrtí o 8 %. Počet narozených dětí naopak 
klesl, a to o 2 600 na 83 300. Mimo manželství se narodi-
la téměř polovina z nich. Meziročně výrazně poklesl počet 
nově uzavřených manželství. Lidé v Česku jich od ledna 
do září uzavřeli 38 100, zatímco předloni za stejné obdo-
bí bylo svateb o 9 600 více. Nižší je i počet rozvodů. Úřa-
dy minulý rok pravomocně ukončily 15 700 manželských 
svazů, meziročně o 2 200 méně. K poklesu rozvodovos-
ti mohlo podle statistiků přispět omezení činnosti soudů 
v době nouzového stavu.

O nárůst počtu obyvatel za tři čtvrtletí minulého roku 
se zasloužilo přistěhovalectví, bez kterého by se počet oby-
vatel ČR snížil téměř o 1 700. Díky příchodu cizinců se po-
pulace naopak téměř o 15 600 lidí rozrostla. Nejvíce lidí 
se do Česka přistěhovalo z Ukrajiny. Následovali Slováci 
a Rusové. Naopak počty Britů, Poláků a Němců žijících 
v Česku klesly. Z těchto sousedních zemí přitom v uplynu-
lých letech do ČR více lidí přicházelo, než se do nich vystě-
hovalo. Za první tři čtvrtletí minulého roku přibylo v Pra-
ze 7 187 obyvatel na celkových 1,332 miliónu. Přírůstek je 
nižší než předloni za stejné období.



52

vě
da

 a
 te

ch
ni

ka Anketu o alej roku vyhrálo 
stromořadí na Blanensku
Jubilejní desátý ročník ankety o nejkrásnější alej roku vy-
hrálo stromořadí stoletých lip u Velkých Opatovic na Bla-
nensku. Soutěžilo 132 alejí. V předchozím ročníku se klá-
ní zúčastnilo 96 alejí, vyhrálo historické stromořadí u Ra-
kovnického potoka ve Středočeském kraji. Cílem ankety je 
podnítit zájem veřejnosti o stav veřejné zeleně.

Vítězná alej je jednou z posledních velkých alejí v re-
gionu Boskovicka na Blanensku. Je dlouhá 600 metrů a vy-
sazena byla zřejmě v roce 1920 při celonárodní výsadbě 
Stromů svobody. Tvoří ji 80 lip, z nichž ale 50 má jít k zemi 
kvůli rozšiřování silnice. Alej dostala 585 hlasů. Na druhém 
místě skončila lipová alej s křížovou cestou, která vede od 
Klokotského kláštera směrem k Tismenickému údolí na Tá-
borsku, získala 397 hlasů. Třetí skončila lipová alej rostou-
cí v těsné blízkosti biokoridoru Hloučela v Prostějově, kte-
rá získala zhruba o 100 hlasů méně.

Návštěvnost pražské ZOO 
letos kvůli epidemii klesla o 42 %
Do pražské zoologické zahrady letos zavítalo 851 623 ná-
vštěvníků, tedy o téměř 605 000 lidí méně než v roce 2019. 
ZOO totiž byla v důsledku protiepidemických opatření 
kvůli koronaviru 114 dnů uzavřená pro veřejnost, v mno-
hé další dny roku byl provoz omezený. Ztráta je asi 90 mi-
liónů korun, uvedla ZOO v tiskové zprávě.

V roce 2020 se v pražské ZOO narodilo nebo vylíhlo 
1 369 mláďat 216 druhů savců, ptáků a plazů. Mezi skvě-
lé chovatelské úspěchy patří narození mláděte oranguta-
na sumaterského a mláďat slona indického. Orangutaní 
mládě pojmenované Pustakawan přišlo na svět v listopa-
du a jedná se teprve o třetí mládě tohoto druhu narozené 
v pražské ZOO, přestože chov tohoto druhu má téměř še-
desátiletou tradici.

Turistům v Brdech slouží 
nové cyklotrasy a vývěsní mapy
1. ledna 2021 uplyne pět let od zřízení Chráněné krajin-
né oblasti Brdy ve Středočeském a Plzeňském kraji, která 
vznikla ze zrušeného vojenského újezdu Brdy. Turisté tam 

mohou nyní využívat rozsáhlou síť pěších i cyklistických 
tras a nově jim slouží i vývěsní mapy osazené na hlavních 
místech. Letošek byl pro Brdy zatěžkávacím rokem, proto-
že jim přibylo návštěvníků kvůli pandemii korona viru. Lidé 
místo na zahraniční dovolené vyráželi častěji na výlety po 
Česku a Brdy se zejména díky snadné dostupnosti z Prahy 
staly častým cílem pěších i cyklistů.

Kladská je krajinnou památkovou zónou
Území někdejšího loveckého revíru Kladská na Chebsku 
bylo nově zařazeno do krajinné památkové zóny v Karlo-
varském kraji. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury díky 
kulturně historickým i přírodním hodnotám, které toto 
území vykazuje. Krajinná památková zóna ve Slavkovském 
lese si zachovává charakter loveckého revíru, jehož tradice 
se odvíjejí od sedmdesátých let 19. století, uvedl v tiskové 
zprávě Národní památkový ústav.

Předmětem ochrany v nové krajinné památkové zóně 
je především areál bývalé lovecké obory Kladská, ojedině-
lý soubor historické architektury ve švýcarsko-alpském sty-
lu ze sedmdesátých let 19. století, lesní hrobka prince Otto 
Sigismunda Schönburg-Waldenburga na úpatí vrchu Lysi-
na a jako součást nehmotného dědictví také lovecká tra-
dice spojená s jedním z největších honebních revírů v Če-
chách, uvedl Národní památkový ústav. Dále to je hornic-
ká krajina v okolí Kladské s řadou pozůstatků po těžbě cí-
nových a stříbronosných rud, objekty vodního hospodář-
ství a krajinářsky významné prvky kulturní krajiny vzniklé 
pro následné hospodářské využití lesů a rybníků.

V Národním parku Podyjí mizí
některé druhy orchidejí a další rostliny
Na Znojemsku se mění skladba rostlin v přírodě. Odhalil 
to rok trvající průzkum botaniků v Národním parku Pody-
jí a jeho okolí. Mizí například některé orchideje. Podle bo-
taniků jich ubylo v krajině několik druhů, jako např. vsta-
vač kukačka a prstnatec májový. Zcela vyhynul konitrud lé-
kařský. Konkurenci původním biotopům dělají nové pleve-
le a odolnější druhy květin a dřevin, jako jsou akáty nebo 
netýkavky. Ty i kvůli vyššímu množství živin v půdě mění 
podobu okolí cest, údolí a řek. Počty invazivních druhů se 
proto správa parku snaží snižovat.

archeoloGIe

Nález vzácné relikvie v Milevsku
Archeologové objevili v milevském klášteře schránku s od-
seknutou částí hřebu z takzvaného Pravého kříže, tedy kří-
že, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Jedná se o jednu z nej-
vzácnějších křesťanských relikvií.

Přibližně šest centimetrů dlouhý kus hřebu archeolo-
gové nalezli v dutině v trezorové místnosti kláštera. Na 
hřebu je vytvořen křížek z jednadvacetikarátového zlata. 
Schránku podle dendrologického výzkumu mimo jiné tvo-
ří dubové dřevo z období 260-416 našeho letopočtu. Po-
dle archeo logů lze hřeb z Pravého kříže svým významem 
a vzácností srovnávat s relikviářem svatého Maura.

Dutina v trezorové místnosti, v níž byla schránka ulože-
na, má rozměry 26 × 16 centimetrů. Víko schránky původ-
ně tvořil masivní zlatý plech s tepaným nápisem IR. „Písme-
na lze v daném kontextu chápat jako zkratku pro latinské 
Iesus Rex, tedy Ježíš Král,“ uvedl archeolog Jiří Šindelář.

Hodnotu hřebu podle Šindeláře nelze vyčíslit. Milev-
ský klášter patřil ve středověku mezi jednu z nejbohatších 
institucí na území Česka. Proto je podle vědců reálné, že 
skutečně vlastnil hřeb z Pravého kříže. Tehdejší představi-
telé kláštera vzácnost pečlivě schovali při nástupu husitství. 
„Protože husité zničili archiv, nedochovala se informace, že 
taková věc zde byla,“ řekl Šindelář. Dodal, že v příštím roce 
budou pravost hřebu ověřovat další vědecké expertizy.
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K trezorové místnosti vede tajná chodba nad jedním 
poschodím. Archeologové ji objevili na jaře. Chodba má 
rozměry 60 × 60 centimetrů a s jejím průzkumem pomáhali 
speleologové. Archeologové se výzkumu milevského kláš-
tera věnují několik měsíců. Milevský premonstrátský kláš-
ter je nejstarší klášter v jižních Čechách.

Relikvie spojené se životem či úmrtím svatých patří 
k nejuctívanějším předmětům, vznik kultu jejich uctívání 
sahá ke kořenům křesťanství. Předměty související s ukři-
žováním Ježíše se podle tradice do Evropy dostaly ve 4. sto-
letí našeho letopočtu díky svaté Heleně, matce římského 
císaře Konstantina Velikého, která byla výrazně nábožen-
sky založená a osobně cestovala do Palestiny.

Při rekonstrukci českolipského divadla 
objevili středověkou dřevěnou studnu
Archeologové během probíhající rekonstrukce českolip-
ského Jiráskova divadla nalezli zachovalou dřevěnou stud-
nu. Pracovníci českolipského muzea ji odkryli v základech 
budovy pod vrstvou betonu a kamení. Studna pochází 
pravděpodobně z období středověku, přesné stáří zjistí 
archeologové až z analýzy dřeva. To se zřejmě uchovalo 
díky spodní vodě a jílovému podloží.

Na trase budoucí dálnice u Přerova 
objevili zlatou ozdobu starou 4 000 let
Archeologové hlásí další nález na střední Moravě. Konkrét-
ně na trase budoucí dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovice-

mi objevili vlasovou ozdobu vyrobenou ze zlatého drátku. 
Pochází ze starší doby bronzové – tedy z období zhruba 
2 300 až 1 600 let před naším letopočtem. Podle vedou-
cího výzkumu Jakuba Vrány nepochází předmět z hrobo-
vého celku, ale ze sídlištního objektu. „Je to takový stoče-
ný zlatý drátek, který byl nalezený v zásypu jedné zásobni-
ce. Samozřejmě už je v laboratoři, kde se očistí a vloží do 
trezoru,“ dodal.

Bronzový poklad na Hradecku 
může odkazovat na pravěké hradiště
Archeologové v září u obce Skalice na Hradecku v části 
Skalička vyzvedli ze země hliněnou nádobu s 25 bronzo-
vými předměty z mladší doby bronzové z období lužické 
kultury. Nález datují do 10. století před naším letopočtem. 
Obsahuje soubor bronzových srpů a seker, dva náramky, 
přívěsek ve tvaru miniaturního meče a poškozenou bron-
zovou sponu výjimečnou zdobením i tvarem. „Díky vzor-
nému přístupu nálezce se nám podařilo odborně depot vy-
zvednout a získat cenný materiál, který budeme dál analy-
zovat,“ řekl vedoucí archeologického oddělení Muzea vý-
chodních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák.

Vědce na bronzový depot včas upozornil spolupracu-
jící hledač Pavel Černý, který jej našel pomocí detektoru 
kovů. Díky tomu se jim podařilo získat depot téměř v kom-
pletní podobě, tak jak byl v pravěku do země zřejmě ulo-
žen. Nález je v Královéhradeckém kraji mimořádný. Zřej-
mě souvisí s pravěkým osídlením na nedalekém návrší zva-
ném Pardědub.

Správa železnice chce letos zabezpečit 
200 železničních přejezdů za 2 miliardy
Správa železnice letos plánuje zabezpečit zhruba 200 že-
lezničních přejezdů za skoro dvě miliardy korun. Zruše-
no by mělo být jedenáct přejezdů. Investice do přejezdů 
by tak měly vzrůst z loňských 1,5 miliardy, za které bylo 
zrekonstruováno 155 přejezdů. Loni se na přejezdech sta-
lo 143 střetů, které si vyžádaly devětatřicet obětí. Na čes-
kých železnicích je 7 789 železničních přejezdů. Výstražný-
mi světly nebo závorami je v současnosti vybaveno zhruba 
4 300 z nich, na zbylých jsou výstražné kříže.

Stát v následujících letech plánuje další zabezpečení že-
leznic. Jde například o vybavování tratí zabezpečovacími 
systémy a úpravu legislativy. Pozornost na bezpečnost že-
leznic se upřela zejména po loňských červencových tra-
gických nehodách. Například při srážce vlaků u Českého 
Brodu zemřel strojvedoucí osobního vlaku a přes třicet lidí 
bylo zraněno, z toho čtyři vážně.

Pražské metro se začalo stavět 
ještě jako podpovrchová tramvaj
Úvahy o vybudování podzemní dráhy v Praze se objevily 
už na konci 19. století a konkrétnější plány pak na sklonku 
první republiky, stavět se ale začalo teprve koncem šede-
sátých let minulého století. Za oficiální zahájení výstavby je 

považován 7. leden 1966, kdy se v Opletalově ulici zano-
řilo do země pneumatické kladivo. Tehdy se ovšem rozje-
lo budování linky podpovrchové tramvaje, v plnohodnot-
né metro se projekt změnil až později.

Pražská MHD po roce 1960 už nestačila potřebám ros-
toucího města. Tramvajové linky byly přetížené. Věcí se za-
bývala i vláda, která v červnu 1965 rozhodla o převedení 
tramvají v centru pod zem, plánovalo se 14 kilometrů tu-
nelů. Nakonec ale zvítězilo pojetí plnohodnotného metra, 
o jehož stavbě vláda rozhodla v srpnu 1967. Do něj byly 
zapojeny i rozestavěné úseky, které původně vznikaly pro 
podpovrchovou tramvaj – a na jejich podobě je to dodnes 
znát. Nejznámějším příkladem je stanice Hlavní nádraží, 
kde je pro pražské metro netypické boční uspořádání ná-
stupišť. Důvod je jednoduchý: vozy podpovrchové tramva-
je měly mít dveře na pravé straně stejně jako ty běžné, za-
tímco u metra lze vystupovat na obě strany.

Zájezdoví dopravci nemají zakázky 
a ztrácejí řidiče, žádají pomoc
Zájezdoví dopravci jsou před nadcházející hlavní jarní se-
zónou dál bez zakázek, vedle toho navíc ztrácejí řidiče. Do-
pravce v uplynulých měsících opustilo kvůli stávající situaci 
kolem 70 % jejich šoférů. Při prohlubování současné krize 
tak podle zástupců dopravců hrozí mnoha provozovate-
lům krach. Žádají proto stát o další až miliardovou pomoc. 

Doprava
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ČTK to sdělila iniciativa Za autobusy. Dopravci chtějí o si-
tuaci jednat s ministrem průmyslu, obchodu a dopravy 
Karlem Havlíčkem.

Většina zájezdových dopravců je nyní se zakázkami na 
nule. I bez zakázek navíc ztráty firem zvyšuje nutná údrž-
ba autobusů a snaha udržet zbylé zaměstnance. Před blíží-
cí se jarní sezónou očekávají, že stav se nezlepší dříve než 
v polovině letošního roku. Stát v závěru loňského roku roz-
dělil mezi firmy téměř miliardu korun jako kompenzace za 
jejich ztráty z loňského jara.

Praha chce zavést noční vlakové spoje 
do významných měst Evropy
Vedení hlavního města začne vyjednávat s dopravci o zave-
dení nočních železničních spojení mezi Prahou a význam-
nými evropskými městy. Dohoda by se měla týkat měst, 
která jsou od Prahy vzdálena 800 až 1 500 kilometrů, tedy 
například německého Frankfurtu nebo italského Milána. 
ČTK to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Pra-
ha Sobě). Noční spoje jezdí například na Slovensko či do 
Maďarska, naopak vlaky na západ byly v minulosti rušeny. 
„Praha má skvělou polohu pro noční vlaky. Chceme do-
pravce motivovat, aby začali jezdit do Prahy. Cesta noč-
ním vlakem nabídne bezpečnost a komfort při cestování 
po celé Evropě, včetně soukromých kupé s postelí a spr-
chou. A navíc má své specifické kouzlo,“ uvedl Scheinherr. 
Magistrát začne jednat o spojeních do Frankfurtu, Amster-
damu, Bruselu, Paříže, Milána, Říma, Benátek, Hamburku 
a Kodaně. Dopravcům, kteří budou mít o noční spoje zá-
jem, nabídne marketingovou, ale také finanční podporu.

Pendolino oslavilo 15 let provozu v Česku
Rychlovlak pendolino, který České dráhy zařadily do běž-
ného provozu 28. listopadu 2005, se pro někoho stal sym-
bolem rychlého a pohodlného cestování, pro jiné je ovšem 
zbytečným luxusem nevhodným pro české tratě. Pendoli-
no, jež začalo zkušebně vozit zákazníky ČD už v prosinci 
2004, je nejaktivnější mezi Prahou a severní Moravou. Ni-
kde ovšem nevyužívá maximální rychlost 230 kilometrů za 
hodinu, na českých kolejích se totiž smí maximálně „sto-
šedesátkou“.

Jedna ze souprav byla vážně poškozena při nehodě na 
přejezdu ve Studénce v červenci 2015 a továrna musela 
vyrobit celou přední část vlaku. Oprava trvala tři roky, vlak 
se do provozu vrátil až předloni v novém designu interié-
ru, který dostaly i ostatní soupravy.

Pendolino, které oproti běžným vlakům může díky na-
klápěcí skříni projíždět rychleji zatáčky, drží český rychlost-
ní rekord. V listopadu 2004 jelo u Břeclavi mezi Vranovice-
mi a Podivínem 237 kilometrů za hodinu.

Konec debat o dálnici přes Waldviertel
V Rakousku utnuli debatu o dálnici přes Waldviertel. Nebu-
de. Peníze se přesměrují do vylepšení železnice a silnic niž-
ších tříd na severu Dolních Rakous. Rakouská ministryně 
pro klima, životní prostředí, energetiku a mobilitu Leono-
re Gewesslerová (Zelení) učinila před Vánoci konec doha-
dům o budoucnosti chystané dálnice přes oblast Waldvier-
tel nedaleko českých hranic. Waldviertel Auto bahn se sta-

vět nebude, peníze se místo toho přesměrují do vylepše-
ní železnice a silnic nižších tříd na severu Dolních Rakous. 
Jde zhruba o 1,8 miliardy eur do roku 2035. Konec plánů 
oznámila ministryně společně s dolnorakouskou hejtman-
kou Johannou Mikl-Leitnerovou (ÖVP – lidovci) na tisko-
vé konferenci. Waldviertel Autobahn měla spojovat rych-
lostní silnice S3 a S10; její zbudování mělo zabránit vylid-
ňování regionu. Nová analýza nicméně podle obou politi-
ček ukázala, že účel lépe splní šířeji rozprostřené vylepšení 
dopravní infrastruktury. Bude také rychlejší a efektivnější.

První velké silniční i železniční projekty mají být usku-
tečněny od roku 2026. Z téměř 1,8 miliardy eur je větši-
na určena pro železnici. Za „absolutně nový“ označily po-
litičky projekt propojení Franz-Josefs-Bahn a Westbahn. 
Na silnicích mají vzniknout nové obchvaty nebo předjíž-
děcí pruhy.

„Všichni chceme a musíme být mobilní. Naším politic-
kým úkolem je zajistit, aby tato mobilita byla pohodlná, 
efektivní a šetrná ke klimatu,“ uvedla Gewesslerová.

Ne všichni ale ústup od Waldviertel Autobahn víta-
jí. Například dolnorakouský radní Gottfried Waldhäusl 
(FPÖ – Svobodní) jej označil za šokující.

Jednotná jízdenka pro cestování na železnici
Od neděle 13. 12. 2020 je možné na železnici téměř ve 
všech spojích různých dopravců jezdit na jedinou jízden-
ku. Jednotné státní jízdné OneTicket platí ve všech vlacích 
s výjimkou komerčních spojů typických například pro trať 
Praha – Ostrava. Komerční linky by se do systému měly 
přidat v příštím roce. Dopravci budou vedle jednotné jíz-
denky i nadále nabízet vlastní jízdné. To bude zřejmě lev-
nější, nebude však platit u konkurence.

„Největší výhodou OneTicket je její využití napříč do-
pravci. Je to pohodlný způsob cestování. Pořídíte si jed-
nu jízdenku na celou cestu a nemusíte se vůbec zabývat 
tím, kdo který spoj provozuje,“ řekl ministr dopravy Ka-
rel Havlíček.

Jednotná jízdenka bude platit na všech tratích, které si 
u dopravců objednává stát nebo kraje. Do systému se tak 
zapojí třináct dopravců, kteří budou jednotnou jízdenku ve 
svých vlacích uznávat. Výjimkou zatím zůstanou komerční 
spoje, které dopravci provozují na vlastní riziko. Typickým 
příkladem takových linek jsou spoje mezi Prahou a Ostra-
vou. Komerční linky by se do systému měly přidat v prů-
běhu příštího roku.

V první fázi stát nasadí jednotný tarif pro cestování na 
železnici, později by se měl rozšířit i na spoje integrova-
ných dopravních systémů, tedy včetně autobusů.
Csdk-l mailing list
Csdk-l@list.ecn.cz
https://list.ecn.cz/mailman/listinfo/csdk-l

Brno zveřejnilo architekty 
soutěžící o návrh nového nádraží
Porota ještě zmenší počet soutěžících na čtyři v březnu 
2021. Brno a Správa železnic zveřejnily jména všech ar-
chitektonických kanceláří, které budou soutěžit o návrh 
nové podoby brněnského hlavního nádraží. Kompletní 
seznam včetně ukázky jejich díla je na stránkách Kancelá-
ře architekta města Brna. Jsou mezi nimi ateliéry z Česka, 
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Ra kouska, Německa, Nizozemska, Francie, Dánska, USA 
i Velké Británie. Zájemci se většinou hlásili s referencí v po-
době nádraží v některém z velkých evropských měst.

„Laťka je nastavená opravdu vysoko a skýtá naději, že 
Brno bude mít nejmodernější nádraží v Evropě,“ uvedla 
primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Soutěž byla vyhlášena jako dvoufázová. Do 19. října 
minulého roku běžela lhůta pro podání žádostí o účast. 
Soutěžící musejí kromě jiného navrhnout nádražní budo-
vu včetně zastřešení a podoby nástupišť, podobu drážní-
ho tělesa a mostních konstrukcí, rozmístění vnitřních pro-
stor a umístění hlavní výpravní haly. Nesmí zapomenout 
ani na parkování, úschovnu kol nebo propojení pro pěší.

Nové nádraží bude stát u řeky na místě dnešního dolní-
ho nádraží. Bude umístěno na mostě ve výšce sedm metrů 
nad zemí. O poloze nádraží rozhodli v roce 2018 zastupi-
telé města i kraje. Jan Sůra, redakčně zkráceno

Za čtyři roky začne Česko stavět rychlotratě
Česko je nyní velmi blízko k začátku realizace vysoko-
rychlostních železnic. Výstavba pěti úseků rychlotratí by 
podle ministra dopravy Karla Havlíčka měla začít v roce 
2025. Stát k jejich stavbě využije hlavně české firmy. Čes-
ko se za několik let připojí k zemím, které mají vybudované 

vysokorychlostní železniční tratě. Jejich výstavba by měla 
začít za čtyři roky a na realizaci projektů se budou podílet 
hlavně české firmy.

Otázkou výstavby vysokorychlostních tratí v tuzemsku 
se už několik let zabývá Hospodářská komora České re-
publiky. Důvodů pro výstavbu je několik. „Kvalitní doprav-
ní infrastruktura je jednou ze základních podmínek dlou-
hodobého ekonomického růstu,“ uvedl prezident Hospo-
dářské komory Vladimír Dlouhý.

Ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček 
označil vysokorychlostní tratě jako jeden z hlavních projek-
tů, které chce na Ministerstvu dopravy rozpracovat. „Je to 
obrovská příležitost pro český průmysl. Nejsme jen dobře 
inženýrsky schopní, ale jsme i dobří stavaři a v železnicích 
jsme vždy hráli v Evropě první ligu,“ uvedl Havlíček a do-
dal, že by byla škoda, kdyby se na výstavbě nepodílely tu-
zemské firmy.

Stát v současnosti připravuje ve zrychleném režimu pět 
úseků vysokorychlostních tratí. Jde o tratě Přerov (Prose-
nice) – Ostrava-Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, 
Brnem a Ostravou, dále úsek Brno (Modřice) – Vranovice 
na tahu Brno – Vídeň/Bratislava, Praha-Běchovice – Poří-
čany a také dva úseky mezi Prahou a Drážďany.

Sofie Krýžová, zdroj: zpravy.cz
Zprávy zaslal ing. Jiří Zajíček

správy zo Slovenska

Tento rok otvoria štyri nové diaľničné úseky
Minister dopravy Andrej Doležal na sociálnej sieti ozná-
mil aktuálny stav novej diaľnice: „Ešte pred Vianocami sa 
nám podarilo otvoriť nový šesťkilometrový úsek diaľnice 
D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, čím sme motoristom na 
Kysuciach ušetrili až 30 minút času.“ Ďalej uviedol, že ak 
všetko pôjde podľa plánu, v tomto roku sa posunie stavba 
ešte o kúsok ďalej. Rezort dopravy chce v roku 2021 otvo-
riť asi 58 kilometrov diaľnic, respektíve rýchlostných ciest. 
Jedná sa o nasledovné úseky: D1 medzi Hričovským Pod-
hradím a Lietavskou Lúčkou (11,3 km), druhá polovica 
bratislavského obchvatu D4/R7 (26 km), D1 – juhozápad-
ný obchvat Prešova (7,9 km) a rýchlostná cesta R2 Mýt-
na – Lovinobaňa, Tomášovce (13,5 km). Doležal následne 
uviedol, že v roku 2021 začne rezort s plánovanou výstav-
bou tunela Višňové.

Alarmujúca epidemiologická situácia v Nitre
Krajské mesto Nitra sa cez vianočné sviatky stalo novým 
ohniskom šírenia pandémie koronavírusu na Slovensku. 
Primátor Marek Hattas označil situáciu v meste za kritic-
kú. Pre obete ochorenia covid-19 pristavili na miestnom 
cintoríne chladiaci príves, v zálohe je aj plocha štadióna. 
Za normálnych okolností sú dostačujúce chladiace boxy, 
no počet obetí prevýšil kapacity boxov a nutné sú krajné 
riešenia.

Od 11. januára sa v meste sprísnil zákaz vychádzania. 
Vzťahoval aj na cestu do zamestnania, prírody či sprevá-
dzanie dieťaťa do školského zariadenia. Výnimku zo záka-
zu mali osoby s potvrdením o negatívnom antigénovom 
či PCR teste. Cez víkend 9. a 10. januára sa v meste usku-
točnilo prvé z troch kôl plošného testovania. K dispozícii 

bolo 40 odberných miest. „Certifikát o negatívnom teste 
bude potrebný nielen do práce, ale aj pri ceste do prírody, 
pri športovaní, keď si niekto pôjde vyzdvihnúť zásielku ale-
bo sprevádzať deti do škôlky alebo školy,“ uviedol Hattas.

K plošnému testovaniu sa krízový štáb odhodlal na 
základe apelu riaditeľa preťaženej fakultnej nemocnice 
v Nitre Milana Dubaja. Nitra zaznamenala krátko pred Via-
nocami náhli až 50%ný nárast infikovaných. Príčinu tohto 
nárastu si vedenie zatiaľ nevie vysvetliť, no zodpovední 
z Národného centra zdravotníckych informácií pracujú na 
analýzach, ktoré by eventuálne mohli pomôcť aj iným po-
stihnutým oblastiam.

Slovenská ekonomika kvôli epidémii 
v ohrození
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Sloven-
ska upozornila, že zhoršujúca sa situácia v súvislosti s pan-
démiou spôsobuje kolaps v niektorých odvetviach. V prí-
pade nečinnosti tak hrozí uzavretie výrobných podnikov 
a následný totálny kolaps ekonomiky. Združenie vyzvalo 
vládu na zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľ-
stva, ktoré sa podľa asociácie osvedčilo ako účinný krok 
v boji proti koronavírusu. Podľa viceprezidenta asociácie 
Rastislava Machunku sú platné prísne opatrenia nedosta-
točné. „Dôrazne vyzývame vládu, aby v zmysle rozhodnu-
tia ústredného krízového štábu bezodkladne zabezpečila 
logistiku s celoplošným testovaním obyvateľstva tak, ako 
to bolo prijaté a plánované koncom novembra, čo sa v ko-
nečnom dôsledku osvedčilo ako účinný nástroj v boji pro-
ti novému koronavírusu,“ uviedol.

Podľa jeho slov ohrozuje nedostatok antigénových 
testov na trhu jednak celoplošné testovanie, ale môže 
ovplyvniť aj návrat zamestnancov do pracovného procesu. 
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tuácii nie je namieste vytĺkanie politického kapitálu, ale jas-
ná, zrozumiteľná a odborná komunikácia,“ apeloval vice-
prezident. Mnohé firmy testujú svojich zamestnancov pra-
videlne podľa svojich kapacitných a materiálnych možnos-
tí, čo im vytvára dodatočné nemalé výdavky. Tým sa len 
čím ďalej prehlbujú problémy už teraz často stratových fi-
riem. „Zo strany vlády by preto mali byť pre firmy poskyt-
nuté testy, prípadne prostriedky na ich zakúpenie. Pravi-
delné testovanie dokáže odhaliť pozitívne prípady včas 
a firmy sa tak dokážu pripraviť na kritické situácie. Mož-
nosť testovať svojich zamestnancov s podporou štátu by 
malo preto význam aj vo firmách, ktoré majú menej ako 
pôvodne avizovaných 500 zamestnancov,“ dodal vicepre-
zidenta asociácie.

Pre mimoriadne vážnu situáciu v nitrianskom kraji za-
bezpečila automobilka Jaguar v Nitre s pomocou minis-
terstva obrany a ministerstva zdravotníctva masové testo-
vanie svojich zamestnancov už od štvrtka 9. januára. V zá-
vode sa celkovo nachádzalo päť odberných miest, ktoré 
boli umiestené v jednotlivých prevádzkach. „Testovanie od 
rána prebiehalo plynulo, podľa časového plánu, ktorý za-
bezpečuje, aby sa pracovníci z každej prevádzky mohli dať 
otestovať. Kapacitne sme pripravení pokryť 5 500 odberov. 
Testy vykonávajú oprávnení pracovníci zdravotnej služby 
Falck,“ uviedla manažérka pre firemné záležitosti Jaguar 
Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová. Prvé kolo tes-
tovania prebehlo v závode už 28. decembra. Automobilka 
okrem toho poskytovala možnosť individuálneho testova-
nia aj počas uplynulých mesiacov. V závode už od jari mi-
nulého roku platia prísne opatrenia na prevenciu šírenia 
pandémie, v rámci ktorých platí aj práca z domu pre tie po-
zície, kde je to možné. „Všetci vynakladáme spoločné úsilie, 
aby aktuálne opatrenia prispeli k ochrane zdravia obyvate-
ľov. Vnímame ako veľký prínos pre Nitriansky okres, že vlá-
da podporila takýto koordinovaný prístup a umožnila nám 
ako najväčšiemu zamestnávateľovi v Nitre začať s testova-
ním už dnes,“ dodala Remenárová.

Nový kmeň koronavírusu už aj na Slovensku
Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) potvrdil, že 
na Slovensku bol zaznamenaný nový variant kmeňa ko-
ronavírusu, ktorý sa šíri z južných oblastí Anglicka. Ten-
to takzvaný anglický kmeň sa podarilo identifikovať už 
v prvých skúmaných vzorkách z okresu Michalovce. Ten-
to variant má podľa ministra o 70 % vyššiu schopnosť šíre-
nia, vyššie reprodukčné číslo Rt o približne 0,4 ako pôvod-
ný kmeň a u pacientov je potenciálne vyššia virálna nálož 
a s ňou spojená infekčnosť. Šírenie nového kmeňa je čas-
tejšie u ľudí do 60 rokov a intenzívne medzi deťmi. Klinické 
príznaky a smrtnosť ochorenia nového variantu je v porov-
naní s pôvodným vírusom nezmenená. V medzičase bolo 
hlásené rozšírenie nového kmeňa z východného Slovenska 
do ostatných oblastí až po Bratislavu.

Krátko po Vianociach 
sa začalo očkovanie na Slovensku
26. decembra minulého roku Slovensko zaočkovalo svo-
jich prvých obyvateľov. Prvým zaočkovaným na Slovensku 
sa stal známy infektológ Vladimír Krčméry, ktorý úkon ab-

solvoval v nitrianskej nemocnici. Použitá bola očkovacia 
látka BioNTech a Pfizer a prvý zaočkovaný uviedol, že sa 
cíti dobre a úkon je bezbolestný. Látka dorazila ešte v ten 
istý deň na Slovensko v počte 10 tisíc kusov. Celkovo má 
Slovensko objednaných 18 miliónov vakcín. A to nielen od 
týchto firiem, ale aj ďalších.

O deň na to nasledovalo očkovanie prezidentky a vlá-
dy v priamom televíznom prenose. Prezidentka Zuzana 
Čaputová pred očkovaním uviedla, že prežívame najťaž-
šie obdobie, pokiaľ ide o koronakrízu, ale zároveň prichá-
dza aj najlepšia správa v podobe vakcíny. Zároveň poveda-
la, že vníma aj obavy, ktoré majú niektorí ľudia z vakciná-
cie, a rozumie im. „Sú ľudské.“ Podľa nej zaujímať sa o in-
formácie z dostupných overených zdrojov a dôverovať ve-
deckému poznaniu je jedinou cestou z aktuálnej krízy. „Po-
važujem vakcínu za najlepšiu cestu, ako sa dostať z tejto 
choroby von. Som tu dnes, aby som sa nechala zaočkovať 
a prispela tak k porážke covidu,“ vyhlásila.

Medzi prvými zaočkovanými bol aj eurokomisár a bý-
valý kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič. Na rozdiel 
od politikov Smeru-SD či Hlasu-SD, ktorí ho v prezident-
ských voľbách podporovali, vakcináciu jednohlasne pod-
poruje. „Som rád, že som mal túto možnosť a zúčastniť sa 
začiatku vakcinácie. Verím, že to bude symbolizovať novú 
éru a rok 2021 bude rokom ozdravenia,“ uviedol na tla-
čovke. Okrem prezidentky zaočkovali zdravotníci aj minis-
trov a podpredsedov parlamentu. Následne prišli na radu 
zdravotníci Nemocnice Sv. Michala, kde sa očkovanie ko-
nalo. V medzičase boli vakcíny distribuované aj do ostat-
ných miest Slovenska, kde sa začiatkom januára prednost-
ne očkuje zdravotnícky personál a personál domovov so-
ciálnej starostlivosti. Vo štvrtok 7. januára bolo otvorených 
celkom 51 očkovacích miest.

Okrem Pfizeru príde aj Moderna
6. januára Európska lieková agentúra (EMA) podmienečne 
odobrila používania novej vakcíny od britsko-švédskej spo-
ločnosti Moderna. Informoval o tom minister zdravotníc-
tva Marek Krajčí (OĽANO). Zároveň uviedol, že má Slo-
vensko objednaných zatiaľ milión dávok vakcíny od Mo-
derny, pričom prvých 12 tisíc dávok by mohlo prísť už krát-
ko po jej schválení Európskou komisiou. „Sme pripravení 
na to, aby sme ju mohli používať,“ skonštatoval. Šéf rezor-
tu zdravotníctva tiež dodal, že v priebehu januára bude jas-
nejšie, kedy a koľko dávok vakcín od Moderny reálne bude 
k dispozícii. Vyzdvihol najmä jednoduchšiu manipuláciu 
s látkou. Táto si vyžaduje mraziaci reťazec pri -20 stupňoch 
Celzia, čím sa výrazne zjednodušuje jednak manipulácia 
ako aj distribúcia. V prípade očkovacej látky Pfizer sa tep-
lota pohybuje až pri -70 stupňoch. Minister informoval, že 
prvou dávkou sú zdravotníci schopní preočkovať približ-
ne 3,5 milión ľudí do troch mesiacov. Všetko však závisí od 
dostatočného prísunu vakcín. O ňom rozhoduje Európska 
únia, nakoľko je to práve ona, ktorá nakupuje vakcíny pre 
všetky svoje členské štáty.

Generálny prokurátor a komisia 
preverujú smrť Milana Lučanského
Bývalého šéfa polície Milana Lučanského zobrala exeku-
tíva do väzby začiatkom decembra 2020 v rámci akcie Ju-
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dáš pre podozrenie z prijímania úplatkov. Okrem neho šli 
do väzby ďalší štyria ľudia. Ako prvý bol vzatý do väzby ná-
mestník riaditeľa SIS Boris Beňa, ktorý je dočasne mimo 
službu. Po ňom bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter Gaš-
parovič. Taktiež policajný vyšetrovateľ Marián Kučerka 
a bývalý policajt Ladislav Vičan.

Počas akcie Judáš obvinili osem osôb. Obvinenia sa tý-
kajú prijímania úplatku, podplácania, založenia, zosnova-
nia a podporovania zločineckej skupiny a tiež ohrozenia 
dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.

9. decembra bola verejnosť oboznámená s faktom, že 
vo väzbe utrpel Lučanský poranení, ktoré boli neskôr špe-
cifikované ako poranenia oka. Ministerka Kolíková na tla-
čovej besede vylúčila zavinenie iných osôb a trvala tak-
tiež na tom, že nešlo o sebapoškodzovanie, ale obyčajný 
úraz. Ministerka pripomenula, že medzi zranením a ošet-
rením Milana Lučanského ho videli jeho advokáti. Je pre-
svedčená, že ak by mali podozrenie, že došlo k napadnu-
tiu ich klienta, už v ten deň by kontaktovali ju či šéfa vä-
zenstva.

29. decembra našla väzenská stráž Lučanského bez 
známok života. Na verejnosť prenikli informácie o tom, že 
sa usmrtil obesením sa na bunde. Táto udalosť šokovala 
verejnosť a otriasla spoločnosťou. Opozícia obvinila vládu 
z manipulácie faktov a zastieranie skutočností. Taktiež jej 
bolo vyčítané, že spochybnila prvý incident a nezabezpe-
čila náležitú ochranu zdravia väzneného.

Lučanský, ktorý sa zdržiaval v Bratislave, bol preveze-
ný do väznice v Prešove, 400 kilometrov od bydliska a od 
advokátov, ktorí ho mali zastupovať. Pod tlakom verejnosti 
a opozície bola nakoniec založená komisia, ktorá sa bude 
v nasledujúcich týždňoch zaoberať celým prípadom. Jej 
členmi sú jednak predstavitelia vlády, ako aj predstavite-
lia opozície, odborníci a zainteresovaní. Rozlúčka so zo-
snulým sa uskutočnila 8. januára v Bratislave a bola spre-
vádzaná pietnymi zhromaždeniami občanov v mnohých 
mestách po celom Slovensku.

Národná rada SR bude voliť 
nového špeciálneho prokurátora
Špeciálneho prokurátora majú poslanci voliť na schôdzi, 
ktorá sa začína 26. januára. Kandidáti budú musieť prejsť 
verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore. Šéfa Úra-
du špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) volí a odvoláva parla-
ment. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. K voľbe mu-
sela Národná rada pristúpiť po tom, ako odstúpil býva-
lí prokurátor Dušan K., ktorí je momentálne väzobne stí-
haný. Za špeciálneho prokurátora kandiduje aj exminister 
a advokát Daniel Lipšic a tiež prokurátori ÚŠP Peter Kysel 
a Vasiľ Špirko. Najnovšie kandidatúru potvrdil aj prokurá-
tor ÚŠP Ján Šanta. Nominovala ho fakulta práva Paneuróp-
skej vysokej školy. Šanta sa v decembrovej voľbe uchádzal 
aj o post generálneho prokurátora.

Zomrela bývalá prvá dáma Emília Kováčová
Vo veku nedožitých 90 rokov zomrela vo štvrtok 31. 12. 
2020 manželka prvého prezidenta SR Michala Kováča 
a bývalá prvá dáma Emília Kováčová. TASR o tom 1. 1. 
2021 informoval hovorca prezidentky SR Zuzany Čaputo-
vej Martin Strižinec. Kováčová bola profesorkou na Ekono-

mickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1966-1967 vied la 
Katedru sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej 
fakulty Ekonomickej univerzity. V roku 1993 sa stala po 
zvolení Michala Kováča za prvého prezidenta samostat-
nej Slovenskej republiky prvou dámou Slovenskej republi-
ky. Venovala sa charite, ľuďom s postihnutiami, pomáhala 
tiež Slovenskému Červenému krížu a mala vlastnú nadá-
ciu – Nadáciu Emílie Kováčovej. Mala dve deti, synov Ju-
raja a Michala.

Súd prepustil Jaroslava Haščáka
Spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka 
policajný vyšetrovateľ obvinil z korupcie a legalizácie príj-
mu z trestnej činnosti. Haščák, väzobne stíhaný, sa obra-
tom vzdal všetkých výkonných funkcií v Pente, obvinenia 
odmietal a mienil sa brániť. Polícia vzniesla obvinenia, kto-
ré majú súvisieť s kauzou Gorila, celkovo voči trom oso-
bám.

V bratislavskom Digital Parku, kde sídli Penta, zasaho-
vali ozbrojení policajti 1. decembra. Obhajcovia Jaroslava 
Haščáka podali námietku zaujatosti voči členovi senátu. 
Väzobné stíhanie svojho klienta považovali naďalej za ne-
zákonné a nedôvodné a zo strany orgánov činných v trest-
nom konaní (OČTK) aj za účelové. Advokáti poukazova-
li tiež na to, že OČTK neurobili žiadne vyšetrovacie úko-
ny. Sudkyňa ŠTS pre prípravné konanie 4. decembra roz-
hodla, že finančník a ďalšia obvinená Dana Arpášová budú 
stíhaní väzobne. Vyhovela tak návrhu prokurátora Úradu 
špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a vzala ich do väzby z dôvo-
du obavy z kolúzneho správania sa obvinených.

„Senát 4T Najvyššieho súdu na neverejnom zasad-
nutí, na podklade sťažností obvinených Jaroslava Haščá-
ka a Dany Arpášovej, zrušil uznesenie Špecializovaného 
trestného súdu zo 4. decembra 2020 a prepustil oboch 
obvinených z väzby na slobodu. Senát dospel k záveru, že 
existencia väzobných dôvodov u obvinených nie je daná,“ 
uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

„Vítame, že sa NS SR svojím rozhodnutím stotožnil 
s našou sťažnosťou voči väzbe. Od začiatku sme namie-
tali, že väzobné stíhanie pána Haščáka je nezákonné a ne-
opodstatnené. Viac to v tejto chvíli komentovať nebudeme, 
keďže nepoznáme odôvodnenie rozhodnutia NS SR,“ oko-
mentoval rozhodnutie obhajca Martin Škubla.

(mk)kulTúra

SND čelí kritike za finančné nezrovnalosti
Vnútorný audit v Slovenskom národnom divadle (SND) 
zistil vážne finančné nedostatky. Vyplácanie odmien výraz-
ne nad rámec rozpočtu alebo fakturovanie služieb za to 
isté, čo mali pracovníci v popise práce. Audit ministerstva 
kultúry odhalil aj ďalšie prečiny najmä vo finančnej oblas-
ti, nezrovnalosti v účtovníctve či porušovanie zákonníka 
práce. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komu-
nikácie a protokolu rezortu kultúry Tatiana Majerská. „Si-
tuácia v SND je vážna. Zverejnený audit poukázal iba na 
vrchol ľadovca problémov,“ uviedla v súvislosti s výsledka-
mi vnútorného auditu ministerka kultúry Natália Milano-
vá (OĽANO).
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vyplácalo osobné príplatky a odmeny ešte vo vyššej miere 
ako počas predchádzajúcich regulárnych sezón. K 30. júnu 
vyplatilo SND podľa rezortu kultúry príplatky k mzdám vo 
výške 133 percent rozpočtu a odmeny vo výške až 177 per-
cent rozpočtu. „V čase, keď sa v divadle hralo minimálne, 
niektoré zložky ani len netrénovali, tak divadlo vyplácalo 
oveľa vyššie príplatky a odmeny ako po minulé roky. Po-
važujem to za minimálne nezodpovedné,“ zhrnula minis-
terka kultúry.

Na vyplácanie odmien a príplatkov nie je podľa pred-
pisov divadla žiaden právny nárok a o ich vyplatení rozho-
duje riaditeľ divadla.

SND má nového generálneho riaditeľa
Novým riaditeľom sa vo výberovom konaní stal hudobník, 
hudobný manažér a zakladateľ festivalu Viva Musica! Ma-
tej Drlička. Do funkcie ho vymenovala ministerka kultú-
ry Natália Milanová (OĽANO). Nový šéf SND bude mať 
100 dní na to, aby spustil procesy v divadle, ktoré povedú 
k zlepšeniu situácie a jeho efektívnemu riadeniu. Minister-
ka apelovala na to, aby Drlička zefektívnil chod a financie 
divadla. „Očakávania odbornej i laickej verejnosti sú veľ-
ké a moje ako ministerky nie sú o nič menšie. V súvislos-
ti s menovaním nového generálneho riaditeľa citlivo vní-
mam aj vyjadrenia Transparency International Slovensko. 
Najdôležitejšie budú však výsledky,“ povedala ministerka.

SND sa podľa rezortu kultúry nachádza v neľahkej si-
tuácii aj pre dlhoročné nehospodárne riadenie. Milanová 
preto predostrela novému riaditeľovi základné požiadavky 
na ozdravný plán a poverila ho jeho komplexnou prípra-
vou. Ministerstvo bude s novým šéfom SND a jeho tímom 
spolupracovať na nastavení procesov aj prostredníctvom 
spoločnej pracovnej skupiny.

Nového generálneho riaditeľa SND musel rezort kul-
túry hľadať po tom, ako sa bývalý riaditeľ Vladimír Anta-
la vzdal na prelome rokov 2019/2020 postu z vážnych 
rodinných dôvodov. Vtedajšia ministerka kultúry Ľubica 
Laš šáková poverila vedením národnej inštitúcie dočasne 
šéfa činohry Petra Kováča. Jeho mandát sa skončil 31. de-
cembra 2020.

Online program SND pre všetkých
Napriek nepriaznivej situácii a takmer zrušenej sezóne sa 
protagonisti SND rozhodli priniesť kultúru ľuďom do bez-
pečia ich domovov. Na stránke snd.sk v sekcii 100.snd.sk 
nájdete sedem kategórií s ponukou rôznych vystúpení, kto-
ré herci, speváci, hudobníci a tanečníci SND nahrali doma 
a ponúkajú divákom na spestrenie voľných chvíľ v časoch, 
kedy sa s nimi nemôžu stretnúť osobne v divadle.

Prvá sekcia s názvom Rozcvička s baletom je séria ur-
čená pre (ne)športových divákov. Tanečníci baletu tu po-
núkajú videá s tipmi, ako sa udržať fit aj doma. Druhá ka-
tegória je určená pre tých, ktorí si radi vypočujú Rozpráv-
ky s činohrou. Kategória Káva s činohrou je séria výstu-
pov a rozhovorov s hercami a odborníkmi, ktorá nám dáva 
možnosť nahliadnuť do zákulisia divadelného diania. Tre-
ťou kategóriou sú Podkasty s Miriam Kičiňovou, ktorá pre-
zentuje dramaturgický úvod k inscenáciám SND. Nasledu-
je Maturita s činohrou, ktorá pomocou deja divadelných 

predstavení, ktoré sú napísané na námet historických uda-
lostí, pomáha maturantom zapamätať si dejiny a ich sú-
vislosti. Malá denná hudba je súbor hudobných vystúpe-
ní priamo „z kuchyne“ umelcov. Nájdeme tu sólové vystú-
penia ako aj menšie telesá. Nechýbajú ani malý pomocní-
ci z radov rodinných príslušníkov umelcov. Poslednou sek-
ciou je Tancujeme v kuchyni, v ktorej sa umelci delia o svo-
je obľúbené recepty.

Zomrel moderátor Michal Tvarožek
Vo veku 78 rokov zomrel 7. januára 2021 na následky ťaž-
kej choroby moderátor, publicista a redaktor Michal Tva-
rožek.

Tvarožek sa narodil 19. decembra 1942 v Bratislave. Po 
vpáde vojsk v auguste 1968 robil v uliciach Bratislavy roz-
hovory, ankety, situačné správy a dostával ich do vysiela-
nia. Po novembri 1989 spoluzakladal spravodajskú relá-
ciu Rádiožurnál. Robil živé prenosy z významných udalos-
tí, ako boli inaugurácie prezidentov či napríklad návšteva 
pápeža Jána Pavla II. Získal viacero ocenení, napríklad oce-
nenie Literárneho fondu „za významný prínos slovenskej 
žurnalistike a za dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej 
profesionálnej úrovni“. Informáciu o jeho skone potvrdila 
jeho manželka Katarína Tvarožková.

Slovenská národná galéria – Akcia ZET
Týmto netradičným spôsobom v najbližších mesiacoch 
otvorila SNG veľa rôznych a aktuálnych tém, ktoré považu-
jeme za dôležité – propaganda a umenie, hoax, kult osob-
nosti, originál × kópia, monumentálna maľba, umenie na 
zákazku a mnoho ďalších. Projekt pozostávajúci zo živej 
maliarskej akcie v átriu Esterházyho paláca v Bratislave, 
rôznorodého sprievodného programu a vydania prvé ho 
československého detektívneho príbehu s kunsthistoric-
kou zápletkou, komiksom a historickým ponaučením bude 
trvať do júna 2021. K Akcii ZET je pripravená aj sprievod-
ná web stránka, ktorá sa bude postupne napĺňať informá-
ciami o projekte a sprievodným programom: www.akcia-
zet.sng.sk.

Výstava Odvrátena strana Slovenska
Slovenské národné múzeum v spolupráci s prírodoved-
com, fotografom a dokumentaristom Tomášom Hulíkom 
pripravilo výstavu o súčasnom stave kultúrneho a prírod-
ného dedičstva na Slovensku – Odvrátená strana Sloven-
ska. Slávnostné otvorenie online spojené s autorským 
sprievodom výstavou je možné sledovať na YouTube Slo-
venské národné múzeum / SNM a na facebooku inštitúcie 
odo dňa 17. decembra 2020.

Slovensko vie byť čarovné. Naši predkovia po stáročia 
pretvárali podobu krajiny. Ľudia si postupne z okolitej prí-
rody brali čoraz viac. Krajec, ktorý sme si zo svojho okolia 
napokon odkrojili, spôsobil, že Slovensko má dnes aj svo-
ju odvrátenú tvár. Výstavnému projektu v Slovenskom ná-
rodnom múzeu predchádzalo desať rokov práce autora na 
rovnomennom filmovom dokumente. „Výstava prostred-
níctvom 230 fotografií, ortofotomáp a faktografického ma-
teriálu ukazuje stav krajiny, kde totalitný režim zanechal 
stopy na stave životného prostredia, hmotnej kultúry, ale 
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aj v myslení ľudí a vedomí celej spoločnosti. Toto dedičstvo 
je tak veľké, že sme ho ani tridsať rokov po Nežnej revolúcii 
nedokázali eliminovať,“ hovorí autor výstavy Tomáš Hulík.

Konfiškácie pôdy, majetku a znárodnenie po roku 1948 
popretŕhali vzťahy človeka k dedovizni, vlastnej roli, chalu-
pe, obci ako aj k pamiatkam, ktoré si predkovia po stáro-
čia odovzdávali z generácie na generáciu. Živelný rozmach 
industrializácie v 50. rokoch 20. storočia spôsobil závaž-
né environmentálne záťaže životného prostredia. Vyrást-
li betónové monumenty v štýle socialistického realizmu. 
Vzniklo aj množstvo unikátnych architektonických diel, ale 
náš vzťah k nim je rozpačitý. Vysoké prevádzkové nákla-
dy a nevyhovujúce technológie veľkorysých realizácií brá-
nia ich súčasnému využitiu. Chátrajú a stávajú sa korisťou 
developerov.

Pamiatky našej viac ako tisícročnej histórie zasiahli rov-
naké dejinné zvraty. Rodové sídla šľachty – hrady, zámky 
a kaštiele – sa bez svojich majiteľov stali predmetom dran-
covania, sídlami polepšovní, starobincov a skladov jednot-
ných roľníckych družstiev. Novú nádej nepriniesli ani rešti-
túcie po roku 1989.

V podobnej situácii sa nachádza aj kultúrne dedičstvo 
v rukách štátu. Každá štvrtá národná kultúrna pamiatka 
je v súčasnosti narušená či v dezolátnom stave. Pôvodné 
slovenské dediny, osady a lazy vymierajú. V krajine mine-
rálnych žriedel dochádza k devastácii vzácnych kúpeľných 
objektov. V súčasnosti pokračujeme v negatívnych tenden-
ciách systémom – po nás potopa.

Väčšinu potravín dovážame, teda nechováme a nepes-
tujeme. Ornú pôdu, pasienky a lesy meníme na staveb-
né parcely. Ničíme vzácne biotopy a prirodzené prostre-
die chránených druhov. Suroviny vyvážame do zahraničia 
a hotové výrobky dovážame späť. Konzumujeme, znečis-
ťujeme a vo veľkom hromadíme odpad.

Odvrátená strana Slovenska je príbehom o tom, čo 
sme zdedili, stratili a čo na tomto našom Slovensku vlast-
ne všetci robíme. Toto dedičstvo nás poznačilo viac, než 
sme si schopní priznať. Jeho stopy sú všade okolo a pre-
dovšetkým v nás.

BeReady Awards 2020 – Súťaž stredoškolákov
Dvadsaťštyri tímov stredoškolákov sa prostredníctvom no-
vého konceptu súťaže – prispôsobeného aktuálnej situá-
cii – mohlo lepšie pripraviť na trh práce v post-pandemic-
kej realite. Absolvovaním programu mali študenti získať 
dôležitú konkurenčnú výhodu na trhu práce – schopnosť 
spolupracovať a riešiť problémy v online priestore ako tím.

Projekt je najväčšia konferencia pre stredoškolákov, na 
ktorej špičkoví ľudia zdieľajú dôležité informácie o budúc-
nosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na kto-
ré by mali byť študenti pripravení. Projekt je celosloven-
ská inovačná súťaž, na ktorej mladí technici riešia zadaný 
problém, nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu 
kariéru a zároveň vyhrávajú finančné štipendium pre seba 
i podporu pre svoju školu. Výherné projekty a videá k sú-
ťaži si môžte pozrieť na www.beready.sk.

7. ročník festivalu Doma dobre
V uliciach Bratislavy sa pohybuje okolo 4 000 ľudí bez do-
mova. Služby nízkoprahovej nocľahárne využíva každoroč-

ne viac ako 1 000 ľudí. Pracovníci organizácie Depaul Slo-
vensko sa starajú o to, aby ľuďom bez domova poskytli tep-
lo, stravu a základné služby bez ohľadu na to, v akom sta-
ve prídu. Festival Doma dobre chce upozorniť na fakt, že 
v čase pandémie sú ľudia bez domova mimoriadne zrani-
teľnou skupinou.

Festival odštartovala Katarína Zagorski, ktorá v rám-
ci Kilometrového tanca previedla divákov každodennou 
cestu ľudí bez domova do nocľahárne z najbližšej zastávky 
MHD. Po nej vystúpila Dorota Nvotová spolu Mariánom 
Slávkom a austrálskym basgitaristom Marcusom Denga-
teom. Zahrali skladby z albumu More, nové veci z pripra-
vovaného albumu Ten ako aj piesne, ktoré napísala v spo-
lupráci s Milanom Lasicom. Fero Király uviedol v sprchách 
nocľahárne diela Philipa Glassa, Robo Roth zarecitoval 
Punkové verše a po ňom vystúpila medzi posteľami klien-
tov nocľahárne Katarzia s piesňami z Antigony.

Nasledovali rozhovory, okrem iného aj s hlavou štá-
tu Zuzanou Čaputovou, a ďalšie vystúpenia. Program bol 
streamovaný naživo 13. decembra, no môžete si ho pozrieť 
aj na stránke organizácie www.depaul.sk.

Zomrel herec Štefan Kožka
Na následky srdcového ochorenia zomrel známy televízny 
a divadelný herec Štefan Kožka. Počas dlhoročnej kariéry 
stvárnil Štefan Kožka stovky postáv v televíznych filmoch, 
seriáloch a divadelných hrách. Po skončení štúdia herectva 
na bratislavskej Vysokej škole múzických umení sa v roku 
1977 stal členom Divadla pre deti a mládež v Trnave. Po-
čas jedenástich sezón vytvoril množstvo postáv. Odtiaľ Šte-
fan Kožka prešiel do Poetického súboru v Bratislave, kto-
rý sa neskôr zlúčil s divadlom Nová Scéna. Na divadelných 
doskách účinkoval v desiatkach inscenácii. Ako režisér pra-
coval umelec na muzikáloch Hair (2003), Muzikálový sen 
(2011), Cigáni idú do neba (2012), Sláva (2013), Vyha-
dzovači (2013) alebo HairSpray (2014).

inštalácia v SNG – Roman Ondak: 
Time Capsule / Časová kapsula
Zbierka Slovenskej národnej galérie sa rozrástla o výni-
močnú akvizíciu – inštaláciu Time Capsule / Časová kap-
sula od svetoznámeho slovenského umelca Romana On-
daka. Hoci s Time Capsule počítame v koncepcii budú-
cich stálych expozícií v novej budove SNG v Bratislave, pre 
jej aktuálnosť a inšpiratívnosť ju ešte predtým prezentuje 
SNG v priestoroch Schaubmarovho mlyna v Pezinku. Ná-
vštevníci môžu inštaláciu zadarmo vidieť a zažiť do júna 
2021.

Ondak vytvoril inštaláciu Time Capsule spolu s perfor-
manciou a videom Stampede (Davová panika) na výsta-
vu v Modern Art Oxford. Vznik kapsuly inšpirovala udalosť 
v bani na ťažbu medi a zlata Mina San José v Chile z roku 
2010 – výbuch, zasypanie a následná záchrana 33 baníkov. 
Autor vyrobil repliku záchrannej kapsuly v reálnej mierke 
na základe technických plánov z Chile ako svoj objekt, kto-
rý je trojrozmerným odtlačkom skutočnej udalosti.

Time Capsule reprezentuje historické súvislosti, me-
diálne vrstvy aj jednotlivé ľudské príbehy odvahy, viery, 
nádeje, ale aj sklamaní, ktoré zachránených čakali neskôr.
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Vzácny dar pre galériu
Galérii mesta Bratislavy bol venovaný vzácny dar z Rio 
de Janeira – dielo Consalvo (Gonsalve) Carelliho (Neapol 
1818 – 1900), maliara talianskej krajinomaľby 19. storočia 
a zároveň významného predstaviteľa umeleckej školy v Po-
sillipo (La Scuola di Posillipo). Ide o Kostol sv. Františka 
v Cave (Chiesa di San Francesco a Cava), olej na dreve, 
16 × 25 cm, signovaný vľavo dole G. Carelli. Obraz je vysta-
vený v rámci stálej expozície Stredoeurópskeho maliarstva 
a sochárstva 1800-1918 v Pálffyho paláci na Panskej ul. 19.

(mk)knIžné TIpy

Henrieta Moravčíková a kol.: Bratislava (ne)plánované 
mesto (Slovart, 2020)
Veľká kniha sleduje plánovanie a výstavbu Bratislavy 
v 20. storočí. Všíma si urbanistické zámery aj architekto-
nické zásahy. Pritom sa snaží postihnúť javy a procesy pre 
Bratislavu charakteristické. Práve tie dodnes predurčujú 
jej štruktúru aj priestorové vzťahy. Skúma vybrané miesta 
v mestskej štruktúre predstavujúce určitý typ priestorové-
ho problému. Zároveň venuje pozornosť javom, ktoré sú-
visia s premenou mestskej štruktúry.

V Bratislave v priebehu niekoľkých rokov zanikli územ-
noplánovacie inštitúcie. Došlo k zrušeniu Útvaru hlavného 
architekta mesta, dokonca k zbúraniu jeho budovy v roku 
2002. Tento vývoj prebiehal súbežne s pribúdajúcimi sta-
vebnými investíciami a s rastúcimi nárokmi na rozhodova-
nie súvisiace s výstavbou. Tá je už prejavom slobodného 
trhu. V prvých rokoch 21. storočia síce vznikol rad územ-
ných plánov zón, čo sa usilovali podrobnejšie regulovať vý-
stavbu v dôležitých častiach mesta. Často však boli reak-
ciou na bezprostrednú požiadavku investorov. Nereagova-
li na verejný záujem obyvateľov Bratislavy.

Hlavné mesto sa naďalej rozrastá, prestavuje a zahus-
ťuje viac-menej náhodne. V najkritickejšom období prvé-
ho desaťročia nového tisícročia jej to dokonca prinieslo 
prívlastok nezámerného či neplánovaného mesta. Auto-
ri tejto dôslednej publikácie si všímajú základné typy vý-
voja mestských štruktúr. Od lineárnej ulice k zložitému 
mestskému priestoru. Špeciálnu pozornosť venujú nábre-
žiu ako špeciálnemu typu problému. Všímajú si križovat-
ky, ktoré nie sú námestiami. Nejde o abstrakciu. Urbanis-
tické príbehy Bratislavy sú vyrozprávané v príbehoch kon-
krétnych ulíc a lokalít.

Stavebný vývoj Bratislavy ovplyvňovali v minulom sto-
ročí zásadné historické udalosti (dve svetové vojny, zánik 
či vznik piatich štátnych útvarov, železná opona). Územ-
né straty v podobe pričlenenia pravého brehu tretej ríši 
boli iniciačné pre rozvoj športových areálov na východnom 
okraji mesta. Zmeny statusu mesta zase podmieňovali veľ-
kosť plánovaných investícií aj možnosť ich realizácie. Pri vý-
skume sa ukázalo, že plánovanie a výstavbu mesta výraz-
ne ovplyvnili konkrétne osobnosti architektov a urbanis-
tov (Antal Palóczi, Alois Balán, Jiří Grossmann, Friedrich 
Weinwurm, Josef Marek, Štefan Svetko či Milan Hladký). 
Podstatný je fenomén slabého mesta a silného kapitálu. Vo 
vzťahu k Bratislave je charakteristický.

Publikácia je jedinečným praktickým sprievodcom pre 
odborníkov aj laickú verejnosť, ktorá chce poznať históriu 

plánovania Bratislavy. Kniha je dvojjazyčná – texty sú v slo-
venčine aj angličtine.

Dávid Barak: Zahrabaná pravda (Ringier Axel Springer, 
SK, 2020)
Dejiny mafie na starom kontinente nepamätajú taký masa-
ker, ako spáchali zločinci v marci 1999 v mestečku Dunaj-
ská Streda. Všetky hriechy aj so svojimi obeťami pochovali 
do zeme na južnom Slovensku. Obete škrtili, aby po sebe 
zanechali čo najmenej stôp, vraždy páchali až nad tajnými 
hrobmi, aby ich nemohli muži zákona prichytiť s mŕtvo lou 
v kufri.

Od desaťnásobnej vraždy členov gangu pápayovcov už 
ubehlo viac než 20 rokov a je najvyšší čas, aby sme sa do-
zvedeli, prečo na Žitnom ostrove vyrástla taká krutá zlo-
činecká skupina, ktorá má na svedomí zrejme stovky ľudí. 
Od siposovcov cez pápayovcov až po sátorovcov. Prečo sa 
krvavý gang vyzabíjal navzájom a ako sa popri tejto krva-
vej histórii odvíjal príbeh jedného z najznámejších policaj-
tov na Slovensku.

Kniha Zahrabaná pravda – krvavý teror v Dunajskej 
Strede prvý raz prináša pohľad na vyčíňanie mafie na juž-
nom Slovensku očami autentického účastníka udalostí. 
Dávid Barak je novinár slovensko-maďarského spravodaj-
ského portálu Parameter.sk. V rokoch 2018-2019 sledoval 
súdny proces s gangom sátorovcov a vďaka svojim zdro-
jom a spomienkam dunajskostredského policajta Jarosla-
va Spišiaka napísal príbeh otrasného zločinu na južnom 
Slovensku.

Michaela koniarová: Láska je polievka a ja som vidlička 
(Progress, 2021)
Riadky na nasledujúcich stranách sú výberom z mojich po-
známok i dlhších textov, ktoré som od konca roka 2017 na-
písala. Časť z nich reflektuje moje vlastné autentické pre-
žívanie, k niektorým som postupne dospela skúsenosťou 
a štúdiom psychológie partnerských vzťahov a k časti zá-
piskov ma inšpirovali samotné klientky v mojej vzťahovej 
poradni. Táto kniha nechce byť ultimátnym návodom na 
dokonalý vzťah, mojou snahou bolo skôr vytvoriť pre ženy 
21. storočia autentickú, ľahko stráviteľnú a nadčasovú bar-
ličku, o ktorú sa vo svojich životoch budú môcť opakova-
ne oprieť vždy, keď to s láskou pôjde ako v lete na saniach. 
Mala by dodávať nádej, odvahu, rozveseľovať, ale i moti-
vovať k potrebným zmenám. Čitateľky v nej nájdu 150 rôz-
nych zamyslení, konštatovaní, povzbudení a rád týkajúcich 
sa lásky, vzťahov, mužov i žien. Jej forma ju zároveň pred-
určuje stať sa milým darčekom pre všetky ženy, single aj za-
dané, dvadsiatničky i tie v najlepších rokoch.

Peter Derňár: Škrabot (Lindeni, 2021)
Neskutočne pútavý román, až na neuverenie, že je z pera 
slovenského autora. Štyridsiatnik Peter má krátko po roz-
vode a chce skúsiť terapiu tmou – nechá sa na týždeň za-
vrieť do miestnosti bez okien, aby sa postavil vlastným stra-
chom, prekonal ich a mohol vstúpiť do novej etapy života 
s čistým štítom. Tomáš je filmár a už má po krk natáčania 
priblblých televíznych seriálov. Po nezrealizovanom pro-
jekte sa v ňom niečo zlomí. Lenže keď sa životy dvoch mu-
žov pretnú, ani jeden z nich nehovorí celú pravdu a v hĺbke 
duše schováva nejedno nepekné tajomstvo.
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Petra Hederová: Zajačik (Ikar, 2021)
Gréta má všetko, čo robí ženu šťastnou – dobre platenú 
prácu vo Viedni, pekný byt v Bratislave, spoľahlivé auto 
a žiadne dlhy. Po rozchode s nezodpovedným, ľahkomyseľ-
ným Vincentom jej však chýba to najdôležitejšie: muž, kto-
rý by jej bol oporou. Štyridsaťpäťročná Gréta vie, že šan-
cu stať sa matkou už s najväčšou pravdepodobnosťou pre-
meškala, ale túžba založiť si rodinu v nej nepohasla. Jedné-
ho dňa sa v rakúskej kaviarni zoznámi s mladým atraktív-
nym Slovákom. Jakub má iba dvadsaťpäť rokov a je frustro-
vaný z toho, že mu nevyšla kariéra športovca. Gréta sa s Ja-
kubom spriatelí, povzbudzuje ho a napokon s ním rozbeh-
ne podnikanie. Kamarátstvo po čase prerastie do lásky. 
Priepastný vekový rozdiel však nerovnému vzťahu nepra-
je. Jakub sa jedného dňa rozhodne, že Grétu opustí. Zami-
lovaná Gréta je napriek tomu odhodlaná nevzdať sa a bo-
jovať o svoju lásku všetkými prostriedkami. Udrží si srdce 
mladého muža?

kristína Ježovičová: Vydž to so mnou (CooBoo, 2021)
Nový román talentovanej Kristíny Ježovičovej o dievčati 
v zrkadle, ktoré vidí každá z nás a s ktorého pokrivenými 
slovami dennodenne bojujeme. Sme totiž cennejšie, ako 
sa nám snaží nahovoriť. Stačí ho prestať počúvať. Sedem-
násťročná Kaja prehráva boj s dievčaťom v zrkadle každé 
ráno. Spadne do kolotoča sebaklamu a pretvárky. Poraziť 
dievča v zrkadle je osamote naozaj ťažké. Ešte ťažšie je pri-
znať si pravdu a prijať pomoc kamošov, ktorí nás neopúš-
ťajú, ani keď si prechádzame peklom. Nikdy nie sme sami. 

ingrid rudavská: Afterparty (Elist, 2020)
Zvláštne, bizarné a temné príbehy, z ktorých na vás zaze-
rá depresia, kričí odcudzenie a bolesť strieľa do temena 
hlavy. Liek neexistuje a úľava sa nedostaví ani po dočíta-
ní, práve naopak. Najdesivejšie príbehy sa začínajú v tebe 
samom. Keď sa pozrieš do seba (Alternatívne ego), keď 
pochopíš svoju smrť (Bez prúdu), keď spoznáš pravdu 
(Smiech), keď si ochotný čeliť svojmu strachu (Nemá od-
poveď). Všetko, pred čím unikáš, si nesieš stále v sebe. Po-
čuješ ich škripot, cítiš ich zlobu, vidíš ich tiene. Sú to tvoje 
predstavy, tvoj strach, samota, bezmocnosť, smútok, po-
tláčané myšlienky, pocity, ktoré živíš a podvedome im po-
máhaš rásť. Bojuješ s nimi do smrti, do vyčerpania. A na-
koniec ti zostane len irónia smrti.

ivan kolenič: Rozptylové lúky (Agentúra Signum, 2020)
V príbehu na pomedzí neistej reality a vulgárneho materia-
lizmu hrá dominantnú úlohu skalárny počítač, implantova-
ný do klasického písacieho stroja. Záhadní regrúti ho vnú-
tia hlavnej postave, hľadajúcej námet na román. Autor kníh 
sa nechá po zdesení z vlastných pokleskov priviesť do sta-
vu somnolencie a zažíva okolnosti plné všadeprítomných 
pochybností, kde je málokto konkrétny, postavy sa rozprá-
vajú v sporných, úsečných dialógoch a situácie sa vyvíjajú 
s nepredvídateľnou logikou. Dej je popretkávaný útržkový-
mi informáciami o vlnách násilníckych útokov, podnecova-
ných Syndikátom. V pozornosti tohto úlisného bratstva sa 
môže ocitnúť každá existencia, podliehajúca moci magne-
tickej sugescie. Víťazstvo láka, nech je akékoľvek, manipu-
látori sa menia na manipulovaných a ako pripomína jed-
na z figúr novely: „Aj keď je to ponižujúce, usmerňuje nás 
viac funkcia miechy, nie mozog.“

vladislav Doktor: Prekliaty poklad a meč (Ikar, 2021)
Píše sa rok 1620, na Trenčianskom hrade sa chystá stret-
nutie evanjelickej šľachty a mesto je pred jarmokom plné 
žoldnierov Gabriela Betlena. Na trhy v slobodnom kráľov-
skom meste sa schádzajú obchodníci zo širokého okolia 
i Čiech. Župan Gašpar Ilešházi má spečatiť spojenectvo so 
sedmohradským kniežaťom Gabrielom Betlenom svadbou 
svojej jedinej dcéry. Náhla smrť troch strážcov v hradnej 
bašte však môže všetko prekaziť. Po vrahoch niet ani stopy 
a zmizol aj poklad nesmiernej hodnoty, o ktorom takmer 
nik netušil. V okolí sa potulujú Turci a hovorí sa aj o spo-
jencoch katolíckeho cisára Ferdinanda II. Županove plány 
sú ohrozené. Zdá sa, že pomôcť by mohol Betlenov dôver-
ník rotmajster Ján Werner a jeho druhovia. To by však ne-
smelo dôjsť k roztržke s veliteľom hradného vojska. Wer-
ner sa s vypätím všetkých síl snaží vypátrať zlodejov pokla-
du a uhorskej kráľovskej koruny. A hoci šťastie mu vôbec 
nepraje, vie, že v hre je oveľa viac než jeho česť!

tomáš šalmon: (Ne)bezpečný internet (Lindeni, 2021)
Podvodníci, pedofili, útočníci, šmejdi, hackeri – odhaľte ich 
tajomstvá, postupy a buďte o krok pred nimi. Deň čo deň 
máme internet plný falošných súťaží, podvodov a útokov, 
ktorých cieľom je získať vaše osobné údaje, prihlásenia, 
heslá, údaje o platobných kartách alebo fotografie. Soci-
álne siete zaplavujú falošné správy alebo varovania pred 
údajnou zamlčovanou pravdou, za podvrhnutými profil-
mi sa skrývajú sexuálni predátori, vydierači a iní agresori.

(Ne)bezpečný internet je sprievodca svetom reálnych 
hrozieb, ktoré číhajú na slovenských používateľov interne-
tu. Prináša praktické postupy a riešenia jednotlivých prípa-
dov zneužití aj útokov. Obsahuje množstvo príbehov obe-
tí, podvodníkov, zvrátených agresorov, ale aj popisy nedo-
statkov, ktoré zanechávajú rany na peňaženke aj na duši.

Publikácia je určená deťom a mládeži, no rovnako aj 
dospelým, podnikateľom a seniorom, všetkým generá ciám 
prináša zrozumiteľné príklady a odporúčania. Je ideál nym 
štartom pre pochopenie odvrátenej stránky internetu 
a pre poučenie pred nebezpečenstvami, ktoré sa stáva-
jú vyhľadávané až v momente, keď sa obeť snaží dostať 
z pasce von.

Hlavné témy knihy: internetové stránky a diskusie, so-
ciálne siete a zoznamky, kyberšikana, email a spam, hoax 
a fake news a osobná bezpečnosť.

Marcel Dubovec: Sloboda a diferencia (Togga, 2021)
Počiatkom i koncom všetkej filozofie je sloboda, formuluje 
F. W. J. Schelling. V duchu tohto hesla sa predkladaná kni-
ha venuje otázke po význame pojmu slobody. Východis-
kovým bodom k tomuto skúmaniu je podrobne sledova-
ný Heideggerov motív slobody z rokov 1927-1930. Z neho 
sa ukazuje, že zmysel slobody bazíruje na rozličnosti, ktorá 
neznamená len rôznosť jej výrazov, ako napr. ten existen-
ciálny či transcendentálny, ale taktiež jej založenie na pô-
vodnejšej ontologickej diferencii a jej variácií v zmysle roz-
ličnosti bytia, súcna a sveta. Popri skúmaniu tejto funda-
mentálnej spojitosti medzi slobodou a diferenciou je v kni-
he pojednané vyrovnanie sa s Kantovým pojmom slobody 
ako spontaneity a autonómie a zároveň sa kladie dôraz na 
jeden zo súčasných fenomenologických pojmov slobody, 
a to slobody ako parciálnej kauzality od nemecko-maďar-
ského filozofa L. Tengelyiho.
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venského národného povstania, 2020)
Kolektívna publikácia obsahuje 42 príspevkov mapujú-
cich medzinárodný kontext, politický, vojenský, hospodár-
sky a kultúrny vývoj Slovenska v poslednom roku druhej 
svetovej vojny, zvlášť s dôrazom na oslobodzovanie kra-
jiny. Autori zo Slovenska, Česka, Poľska, Ruska, Rumun-
ska, Izraela či Francúzska podrobne zobrazujú peripetie 
partizánskeho hnutia v zime 1944-1945, činnosť oslobo-
dzovacích a okupačných jednotiek, ako aj režimné preja-
vy koncom vojny, vrátane aktivít Hlinkovej gardy. Nechý-
ba ani konkrétnejší pohľad na činnosť rumunských vojsk na 
slovenskom území, zbrojárska výroba v posledných bojo-
vých mesiacoch a počiatky hospodárskej povojnovej ob-
novy. Rovnako sa čitateľ dozvie aj o situácii na zabratých 
územiach južného Slovenska či Hornej Oravy a Severné-
ho Spiša, o politickej a kultúrnej situácii krátko po oslobo-
dení, o zložitej situácii preživšieho židovského obyvateľ-
stva, repatriácii, cirkevnom živote či počiatkoch Zväzu slo-
venských partizánov. Nechýba ani porovnanie s vývojom 
v Poľsku či reflexia československo-španielskych vzťahov 
v sledovanom roku.

kol. aut.: Ťažké časy. Roky 1938-1945 v aktuálnom spo-
ločenskom diskurze (Marenčin PT, 2020)
Tri rôzne pohľady na historické korene a súčasné refle-
xie vojnového slovenského štátu a holokaustu predstavu-
jú dôležitý prínos k hlbšiemu poznaniu nedávnej minulos-
ti Slovenska a jej presahov do súčasnosti. Napriek časové-
mu odstupu, postupnému odchodu posledných svedkov 
doby, napriek dostupným historickým faktom, ostáva ten-
to režim aj trištvrte storočia po jeho zániku stále aktuálnym 
problémom našej spoločnosti.

Zuzana Panczová sa zaoberá Protokolmi sionských 
mudrcov a ich šírením v slovenskom prostredí. 

Daniel Luther sa zaoberá súčasnými reflexiami vyhna-
nia príslušníkov českej menšiny, ku ktorému došlo na pre-
lome rokov 1938-1939 už v prvých mesiacoch existencie 
vojnového štátu.

Soňa Gyárfáš Lutherová reflektuje dôsledky arizačných 
zákonov, ktoré vstúpili do platnosti v roku 1940 a viedli 
k úplnému ožobráčeniu príslušníkov židovskej komunity 
na Slovensku.

kol. aut.: (Ne)obyčajné príbehy novinárov (Society for 
human studies, 2020)
Od februára 2018 sa v našej spoločnosti stále viac hovorí 
o práci novinárov a rizikách, ktoré so sebou nesie. Zamys-
leli ste sa však niekedy nad tým, čo znamenalo byť noviná-
rom napríklad pred storočím? Na túto otázku prináša kni-
ha hneď niekoľko odpovedí. Nájdete v nej deväť dynamic-
kých príbehov novinárov pôsobiacich na našom území od 
polovice 19. do polovice 20. storočia.

V rozprávaní o Ľudovítovi Vladimírovi Riznerovi sa do-
zviete, že vydavateľom sa už pred viac ako sto rokmi nie 
vždy chcelo platiť za novinársku prácu. Kapitola o Jánovi 
Nepomukovi Bobulovi približuje, ako sa mladý a nádejný 
člen slovenského národného hnutia pre osobný prospech 
priklonil k maďarskej politickej reprezentácii. K rovnakým 
ideálom sa nielen slovom, ale aj novinárskou praxou hlá-
sil aj redaktor Karol Kubányi. Na živote Dušana Porubské-
ho možno pozorovať, že novinári boli za svoje názory aj 

väznení a za pracovitosť a výsledky aj povyšovaní do vý-
znamnejších funkcií. O tom, že už na začiatku 20. storo-
čia sa vydávaním novín sledovali aj podnikateľské aktivity, 
prezrádza príbeh o Terézii Vansovej. V podobnom kontex-
te možno sledovať aj rozprávanie o Jánovi Páričkovi, ktorý 
ešte pred prvou svetovou vojnou ekonomicky aj obsahovo 
zefektívnil upadajúcu slovenskú tlačiareň. To, že novinárči-
na sa stala politickým bojiskom, dokazuje text o Floriánovi 
Tománkovi. Život Jozefa Hranca potvrdzuje, že práca no-
vinára bola v medzivojnovom období aj účinnou zbraňou 
voči spoločenským neduhom. Kapitola o Karolovi Gulišovi 
ilustruje, že totalitné režimy nemali pochopenie pre satiric-
kých novinárov, ktorí poukazovali na ich chyby.

leporelo: Veľká kniha zvierat (Svojtka & Co., 2021)
Toto leporelo s pevnými stránkami obsahuje základnú slov-
nú zásobu na tému zvieratá. Leporelo s názornými foto-
grafiami a popismi zoznámi dieťa so zvieratami z celého 
sveta. Kniha obsahuje aj „zákerné“ otázky zo zvieracej ríše 
a ich spoznávanie. Fotografie zvierat sú navyše umiestne-
né vo výrazných farebných rámčekoch, takže možno s deť-
mi precvičovať aj rôzne farby! Základné kategórie zvierat 
a konkrétne fotografie zaručia hodiny a hodiny pozorova-
nia a zábavného učenia. Malý rozmer s odolnými stránka-
mi, ktoré vydržia aj menej opatrné detské čítanie, je ideál-
ny pre rozvoj jemnej motoriky a koordináciu rúk a prstov.

kol. aut.: Lesy. Zaujímavé fakty o  prírode okolo nás 
(Ikar, 2021)
Staň sa prieskumníkom prírody – je to také ľahké! Sta-
čí, keď budeš mať na prechádzke lesom poriadne otvo-
rené oči, vhodné oblečenie a budeš ohľaduplný voči svoj-
mu okoliu. V lese totiž nie si doma ty, ale jeho obyvatelia, 
rastliny a zvieratá. Nezabudni, vždy sa pohybuj po vyzna-
čených chodníkoch a v sprievode dospelého! Táto knižka 
je plná informácií, zábavných aktivít a nápadov na projek-
ty, ktoré sú ideálne pre mladých milovníkov prírody. Zistíš 
v nej, aké zvieratá žijú v rôznych typoch lesov, čím sa živia 
a ako sa im v lesoch darí. Spoznáš rôzne podoby lesa a do-
zvieš sa, prečo sú stromy v pralesoch také vysoké. Naučíš 
sa, ako môžeme lesom pomôcť a chrániť ich.

kol. aut.: Ako dedko Blcha objavil južný pól (Ikar, 2021)
Malá blcha, veľké dobrodružstvo! Dedko Blcha rozpráva 
napínavý príbeh prvej expedície na južný pól. Do Antarktí-
dy sa plaví spolu s posádkou na obrovskom ľadoborci, za-
žije mrazivú zimu, polárnu noc a vybuduje v Zátoke veľrýb 
základňu. Na jar sa konečne bádatelia vydajú na dlhú ces-
tu k pólu. Všetci sa tešia, ale ozajstnú radosť pocíti dedko 
Blcha, až keď tam spolu s Amundsenom zapichne do ľadu 
nórsku zástavu. Autorka a ilustrátorka knižky mala origi-
nálny nápad! Opísala atmosféru výpravy nie očami ľudí, 
ale očami malej blchy, ktorá sa jej zúčastní ukrytá v kožu-
šine polárneho psa. Vytvorila tak vtipný, napínavý a záro-
veň múdry príbeh.

Detskému bádateľovi umožňuje na každej stránke kni-
hy, farebne ladenej do tónov krajiny večného ľadu a sne-
hu, objavovať nepoznaný svet. Prostredníctvom obrázkov 
sa dozvie, čo tvorí výbavu polárnika, ako vyzerá polárna 
základňa, aké zvieratá žijú v Antarktíde a všeličo iné o jed-
nej z najpútavejších expedícii v dejinách ľudstva.
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Župní družstvo volejbalu (vedoucí odboru Anton Florián, tel. 01/586 86 86)
23, anton-baumgartner-strasse – kulatá hala alt-erlaa

 Čtvrtek 19:30 – 21:00 odbíjená (muži)

Župní trénink ve stolním tenise (info: Pavel Vlček, tel. 0680 3107573)
17, steinergasse 7 – sokolovna

 Středa 19:00 – 21:00 stolní tenis

Župní zdravotní cvičení
17, steinergasse 7 – sokolovna

 Úterý 16:00 – 17:30 ženy a muži

Sokol Vídeň i/V
3, sebastianplatz 3 – tělocvična školy komenský

 Úterý 19:30 –  rekreační volejbal

Sokol Vídeň ii/XX/XXi (Info: Věra Mottlová, tel./fax: 01/2728326 od 10:00)
21, roda-roda-Gasse 7

 Úterý 18:00 – 21:00 míčové hry (ženy + muži)

Sokol Vídeň iii/Xi
Info (volejbal): N. Stěrbová, tel. 0650/967 80 80, e-mail: K.Sterba@gmx.at
3, sebastianplatz 3 – tělocvična školy komenský

 Čtvrtek 19:00 – 21:00 gymnastika (ženy a muži)

Sokol Vídeň X
10, angeligasse 21 – sokolovna
E-mail: sokol-10@chello.at
Tel. a záznamník: 01/600 20 20

 Úterý 18:00 – 21:00 stolní tenis
  18:00 – 19:00 showdance Sokol X
  19:00 – 20:00 aerobic Sokol X
  20:00 – 22:00 fotbal Sokol X
 Středa 19:00 – 21:00 Volejbal Sokol III
 Čtvrtek 09:00 – 10:30 jóga Sokol X
 Pátek 15:30 – 19:00 SVS (dorostenci, Sokol V U-17)
  18:00 – 21:00 stolní tenis
  19:00 – 21:00 SVS (Sokol V)

Sokolská jednota Tyrš Xii/XV
Info: jar.hovorka@gmx.at, tel. 0699/12 68 12 46 
jednota cvičí v sokolovně 10, angeligasse 21.

 Pondělí 19:30 – 21:00 míčové hry (muži)
 Čtvrtek 16:30 – 17:20 rodiče s dětmi a předškolní děti
  17:30 – 18:45 základní sport. gymnastika (žactvo 6-14 let)
  19:30 – 20:30 kondiční a posilovací cvičení
   na hudbu (ženy + muži)

Sokol Vídeň XVi/XViii
17, steinergasse 7 – sokolovna, tel. 01/480 14 55

 Pondělí 16:30 – 17:30 cvičení rodičů s dětmi
  19:00 – 21:00 trénink oddílu stolního tenisu
 Úterý 18:00 – 19:30 aerobik (s Kvetkou)
 Středa 19:00 – 21:00 trénink oddílu stolního tenisu
 Čtvrtek 16:30 – 18:00 florbal žactvo
  19:30 – 21:00 cvičení žen
 Pátek 17:15 – 18:30 cvičení žactva
  20:00 – 22:00 cvičení mužů

Sokolská župa rakouská
1010 Wien, Drachengasse 3/5

www.sokol-wien.com
E-mail: sokol@sokol-wien.at

Starosta: 
dr. Thomas FREY-MATERNA

E-mail: materna@aon.at

Tel./fax: ++43 1 604 87 04

Sokol informuje
Jako tělovýchovný spolek 
s dlouholetou tradicí Vám 

Sokol nabízí sportovní hodiny 
vedené školenými vedoucími 

s velkou praktickou zkušeností. 
Přijďte se podívat, 

srdečně Vás zveme!

náčelnictvo a cvičitelé 
sokolské župy rakouské

Náčelnice: dr. Daniela Frey-MaterNová
Náčelník: Mag. Stanislav Štěrba

e-mail: jar.hovorka@gmx.at
jednatelka

Sokolský adresář:
www.sokol-wien.com

Česká obec sokolská
Tyršův dům – Újezd 450,

118 01 Praha 1
Tel.: ++420 257 007 111
Fax: ++420 257 320 580

www.sokol.eu

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičíme 

každý pátek
16:00 – 17:00
Bližší informace:

Mag. I. MüHLBERGEROVá
tel.: 480 49 14
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Bican proti Hitlerovi
Co měli společného Josef Bican, nekorunovaný král kano-
nýrů všech dob, a Adolf Hitler, patrně nejmasovější vrah 
v dějinách lidstva? Oba se narodili na území dnešního Ra-
kouska. Ten první ve Vídni, druhý v malém městě Braunau 
na Innu. Oba se pak vrátili do vlasti svých předků a prosla-
vili ji, i když každý jiným způsobem.

Když vznikl protektorát Čechy a Morava, ovlivnil Adolf 
Hitler výrazným způsobem – i když bez osobního při-
spění – Bicanův osud, sportovní i životní. Fotbalové dění 
v tomto období s důkladnou propracovaností přibližuje 
v knize Bican proti Hitlerovi s podtitulem Fotbal v Protek-
torátu Čechy a Morava spisovatel Zdeněk Zikmund, vel-
ký odborník na předválečnou a válečnou dobu nejen ze 
sportovního hlediska. Jeho fundovanost dokládají před-
chozí díla s fotbalovou tematikou Fotbal ve stínu Duceho. 
Příběh Zlatých hochů (věnováno československým vice-
mistrům světa z roku 1934 v Itálii) a Na levém křídle Ed-
vard Beneš. Prezident na hřišti a na Hradě, které zobra-
zuje československého prezidenta z poněkud netradiční-
ho pohledu.

Jeho nová kniha přibližuje život za nacistické okupa-
ce s důrazem na fotbalové dění. Bez patosu a falešného 
vlastenectví se opírá o nezpochybnitelná fakta a nasbíra-
né poznatky dobových pramenů. Poukazuje na odboj, ale 
i kolaboraci, připomíná hráče a funkcionáře, kteří zahy-
nuli na popravištích, v koncentračních táborech nebo na 
frontě. Hledí i na osudy Němců, bývalých občanů Česko-
slovenska. Celkem logicky vystavil autor dějovou linii na 
pomyslném střetu dvou osobností té doby: říšského kanc-
léře Adolfa Hitlera a Josefa Bicana, dle statistik nejlepšího 
střelce, který kdy běhal po fotbalových trávnících. Přesto-
že osobně neměli mnoho společného.

Bican měl k německé říši zvláštní vztah. Předválečný 
(* 1913) vídeňský rodák s ryze českými kořeny získal po 
rozpadu rakousko-uherské monarchie rakouské občanství, 
tuto zemi reprezentoval i na mistrovství světa 1934 v Itá-
lii. V roce 1937 přestoupil do Slavie Praha a nikdy nepo-

píral české kořeny. Požádal ve vlasti svých předků i o ob-
čanství. Jenže dějiny pádily překotně. Po anšlusu Rakous-
ka nacistickým Německem v únoru 1938 se stal automatic-
ky říšským občanem, ale o potřebný dokument nezažádal. 
V červnu se pak stal úředně Čechoslovákem.

Fotbalista i člověk takových kvalit, který prožíval životní 
formu v době protektorátu, nebyl německé moci lhostej-
ný. Bylo mu proto nabídnuto, aby se opět přiklonil k Říši. 
K jeho nalákání byl přizván německý fotbalista Rudi Gram-
lich, bývalý reprezentační kapitán. Zdůraznil mu veškeré 
výhody, nevýhody – především povolávací rozkaz do wehr-
machtu – vynechal. Ale Bicana nezlomil.

Jeho odmítnutí je v knize popsáno: „Narodil jsem se 
sice ve Vídni, ale můj otec byl Čech stejně jako matka. 
Vždycky jsem se cítil Čechem, a kdybych udělal něco jiné-
ho, táta by se obrátil v hrobě!“ prohlásil nakonec. Byť au-
tor vycházel z dobových pramenů, považuje tato slova za 
věrohodná. „Když jsem s ním mluvil, vždycky kladl důraz 
na svoje češství,“ odkryl Zikmund.

Bican zůstal Čechem i s vědomím, že za protektorátu 
bude patřit mezi příslušníky nižší rasy. A po nástupu komu-
nismu se stane vzhledem ke svému příkladnému profesio-
nálnímu přístupu k fotbalu třídním nepřítelem. (mk)

Sešly se na lanovce a domluvily spolupráci
Týmy dvou elitních lyžařek Česka a Slovenska se spojily, 
aby udržely krok s konkurencí. Ester Ledecká tak nově čer-
pá poznatky z trati i od koučů špičkové slalomářky Petry 
Vlhové.

Zatímco Ledecká dominuje především v rychlostních 
disciplínách, vedoucí žena Světového poháru exceluje 
v těch točivých. Teď jejich trenéři navzájem spolu pracují, 
aby před závody měli ty nejlepší informace o trati.

„V Söldenu jsme spolu jeli na lanovce a domluvili spolu-
práci. V rychlostních disciplínách je důležité, abychom jako 
trenéři pokryli co největší plochu tratě, které jsou obvyk-
le dlouhé. Nás je málo, a tak musíme s někým spojit síly,“ 
vysvětlil deníku Aktuálně.cz trenér české obojživelnice To-
máš Bank.

Ledecká využívá dva trenéry, Vlhová tři, Bank má navíc 
k ruce i dva Rusy, jednoho Slovince a kouče z Nového Zé-
landu. „Těm ale spíš pomáháme my, protože jinak by byli 
úplně sami,“ dodává Bank.

Během tréninků či prohlídek trati vyrazí společně na 
svah a monitorují, kde je ideální stopa. „Každý pokryje ně-
jakou pasáž. Když máme nízká startovní čísla, musíme si 
před závody nasdílet report z různých částí tratě. U sjezdů 
to i natáčíme a pak si záznamy vyměňujeme.“

Tým Vlhové pod vedením italského trenéra Livia Ma-
goniho potřeboval náhradu za rady od německých tre-
nérů, kteří se na začátku sezóny domluvili na kooperaci 
s Američany a Slovence dali košem. „Nám se stalo něco 
podobného před rokem. Dřív jsme takhle spolupracovali 
se Slovinci, s týmem Ilky Štuhecové, ona pak vyměnila tre-
néra a ten se dohodl na spolupráci s Němci. Vzal nás sice 
s sebou, jenže Ester následně vyhrála v Lake Louis a Něm-
ci řekli »Ledecká ne« a přibrali místo nás Slováky,“ vzpo-
míná Bank.

Slovenská média udělala z »federální« spolupráce sen-
zaci, podle které se dva chudí spojili a společně bojují proti 
ústrkům velkých a bohatých týmů, které jim ukázaly záda.Pepi Bican (1913-2001) má na kontě 805 gólů

Se zármutkem sdělujeme, že nás dne 26. 12. 2020 ve 
věku 92 let navždy opustila velice pilná a aktivní člen-
ka našeho výboru sestra Ludmila Líbalová.

Rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu.
Čest její památce.

TJ Sokol Vídeň III/XI a České srdce Vídeň III/XI
Marian Miřička
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„Ale tak to vůbec není. Nechci ani říkat, že by to byla 
nějaká nevraživost. Prostě Němci jsou takoví. Vím, že kdy-
bych přišel za Italy, tak by mi určitě pomohli, ale musel 
bych se jim podřizovat. Takhle aspoň pracujeme tak, jak 
potřebujeme,“ pochvaluje si Bank.

Pravdou je, že se Ledecká s Vlhovou na svahu ani po-
řádně nepotkají. „Holky spolu komunikují velmi málo, 
v podstatě se jen pozdraví,“ přiznal trenér Češky. Trenéři 
předávají informace z trati Magonimu a teprve ten je pak 
tlumočí Vlhové. „Je to pozůstatek z doby, kdy spolupraco-
vali s Němci, protože těm ona vůbec nerozuměla a nevě-
děla, kde jí hlava stojí. Proto jí to Livio raději sám překlá-
dá a vysvětluje.“

A na to nejspíš trochu doplatila Vlhová v nedělním 
super-G, kde skončila až na 19. místě. „Udělala chybu 
přesně v pasáži mezi slovenským trenérem a mnou. Na-
jela do brány moc napřímo. Startovala do závodu už jako 
druhá, tak je možné, že to nestihli s trenéry tak do detailu 
probrat,“ myslí si Bank.

Jeho svěřenkyně měla oproti tomu šestý nejlepší čas. 
„Myslím, že i tak je Livio se spoluprací spokojený. Je to 
borec, jeho rady na trati jsou dobré a zajímavé. Když on 
dává report, tak je to vždycky super,“ chválí italského ex-
perta Bank.

Nedá se říct, kdo z obou táborů má ze společné prá-
ce větší užitek, Češka má v plánu držet se především svých 
rychlostních disciplín a nepoleze elitní slalomářce příliš do 
zelí. „Těžíme z toho navzájem. Nicméně obřáky jezdit letos 
moc nebudeme, je to škoda, ale nechceme, když má Ester 
tak dobře rozjetou sezónu, přepínat síly. V únoru už Ester 
mívá trochu problém s únavou, tak tomu chceme přede-
jít,“ dodal trenér na konto desáté ženy průběžného bodo-
vání sezóny sjezdařek.

„Shiffrinová, Rakušanky nebo Norky mohly na závod-
ním kopci trénovat mnohem déle než my, viděl jsem je tam 
jezdit tři dny, takové možnosti my nemáme, zatímco ony si 
to dokážou zařídit,“ zlobil se v rozhovoru pro RTSV kouč 
Vlhové Livio Magoni.

Frustrace z výhod dobrých konexí velkých týmů a jmen 
světového lyžování pramení i z toho, že slovenská závodni-
ce dostala košem od Němců, se kterými původně trénova-
la a kteří spojili na místo s ní síly s Američany.

„Sjezdařské tratě jsou dlouhé a my potřebujeme při tré-
ninku pokrýt celou pasáž svahu, ale nemáme na to dost 
trenérů,“ vysvětlil Magoni. I proto se dohodl na spoluprá-
ci s českým týmem Ester Ledecké. „Velké týmy dělají všech-
no pro to, aby nás dostaly do složité situace. Bohužel za 

sebou nemáme silný lyžařský svaz, všechno to je o mých 
kontaktech, ale Petra je silná,“ rýpl si trenér.

Průběžné pořadí super-G (po 2 z 6 závodů): 1. Gutová-
Behramiová 145, 2. Ledecká a C. Suterová obě 140, 4. Bas-
sinová 130, 5. Brignoneová 105, 6. Tipplerová 68.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 33 závodů): 1. Vlhová 
(SR) 649, 2. Gisinová 530, 3. Bassinová 423, 4. Goggiaová 
(It.) 402, 5. Gutová-Behramiová 390, 6. Shiffrinová (USA) 
385… 10. Ledecká 277, 38. Dubovská (ČR) 71.

 ČTK

Hokejista Pastrňák poprvé vyhrál 
anketu Sportovec roku ČR
Hokejista David Pastrňák se poprvé stal českým Spor-
tovcem roku. Čtyřiadvacetiletý útočník Bostonu zís-
kal v 62. ročníku ankety Klubu sportovních novinářů 
1 253 bodů a o 144 bodů porazil lyžařku a snowboardist-
ku Ester Ledeckou. Třetí skončila rychlobruslařka Marti-
na Sáblíková. Mezi kolektivy zvítězila díky bronzu na svě-
tovém šampio nátu smíšená štafeta biatlonistů. Výsledky 
byly vyhlášeny v Praze.

Pastrňák se na nejvyšší pozici letos dostal i díky tomu, 
že se spolu s Alexandrem Ovečkinem stal nejlepším střel-
cem základní části NHL, která byla přerušena kvůli pande-
mii koronaviru. Zároveň si 48 góly a 95 kanadskými body 
vylepšil osobní maxima.

Hokejista David Pastrňák po zářijové operaci kyčle pra-
videlně jezdí na kole, ale na led ještě nemůže. Na brusle by 
se mohl vrátit na přelomu roku. Před operací nejlepší stře-
lec uplynulého ročníku NHL plánoval návrat na polovinu 
února, ale doufá, že rekonvalescence půjde o něco rychleji.

V 74 letech zemřela nejlepší 
česká moderní gymnastka Mičechová
Ve věku čtyřiasedmdesáti let v Praze zemřela Hana Sit-
nianská-Mičechová, nejlepší česká moderní gymnastka 
histo rie. Trojnásobná mistryně světa podlehla dlouhé těž-
ké nemoci. Hana Sitnianská-Mičechová se v roce 1965 sta-
la na šampionátu v Praze mistryní světa ve víceboji, dal-
ší titul přidala za cvičení s náčiním a za sestavu bez náčiní 
zís kala bronz. O dva roky později v Kodani přidala prven-
ství za cvičení se švihadlem a ve víceboji skončila pátá. Po 
skon čení kariéry byla úspěšnou trenérkou a mezinárod-
ní rozhodčí. Pod jejím vedením vybojovala v roce 1979 
na MS v Londýně Zuzana Záveská bronz za cvičení se švi-
hadlem.

V roce 2003 byla Sitnianská-Mičechová vyhlášena nej-
lepší československou moderní gymnastkou všech dob. Za 
mimořádný přínos pro rozvoj moderní gymnastiky byla 
o pět let později uvedena do gymnastické Síně slávy.

Berbr propuštěn z vazby
Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman 
Berbr byl po téměř třech měsících propuštěn z vazby. 
Šestašedesátiletý vlivný a kontroverzní funkcionář je nej-
výše postavenou osobou v kauze údajného ovlivňování vý-
sledků, kterou v říjnu rozpoutal rozsáhlý policejní zásah. 
Zároveň je obviněn ze zpronevěry. Z dvaceti obviněných 
v kauze jsou už všichni vyšetřovaní na svobodě.

Ester Ledecká a Petra Vlhová
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Nové Město na Moravě bude 
v roce 2024 hostit biatlonové MS
V Česku se podruhé uskuteční biatlonové mistrovství svě-
ta. Ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě se bu-
dou světové medaile rozdávat v roce 2024. Rozhodl o tom 
kongres Mezinárodní biatlonové unie (IBU), který se kvů-
li pandemii koronaviru konal poprvé on-line. Česko bylo 
jediným kandidátem na pořadatelství šampionátu v roce 
2024 a o jeho zvolení informovala IBU na sociálních sítích. 
O rok později bude MS ve švýcarském Lenzerheide, jež do-
stalo přednost před běloruským Raubiči u Minsku.

„Nové Město má v biatlonovém světě punc moderní 
a pohostinné arény. A na špici se chceme i nadále udr-
žet. Jsem přesvědčený, že Vysočina Arena zůstane nadále 
mezi elitou biatlonových pořadatelů,“ uvedl na svazovém 
webu šéf českého biatlonu Jiří Hanza. Mistrovství světa se 
do Nového Města vrátí po jedenácti letech. Před dnešním 
úspěchem Nové Město na Moravě třikrát s kandidaturou 
neuspělo.

Rychlobruslařka Sáblíková 
získala na vícebojařském ME bronz
Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala po skvělém vý-
konu v závěrečném závodu na 5 000 metrů bronz na mi-
strovství Evropy ve víceboji. Titul v Heerenveenu obháji-
la suverénní Antoinette de Jongová, druhá skončila její ni-
zozemská krajanka Irene Schoutenová. Nikola Zdráhalo-
vá skončila devátá.

Třiatřicetiletá Sáblíková byla před poslední disciplínou 
pátá, pětku však zajela ve výborném čase 6:53,22 a posu-
nula se na třetí místo. Trojnásobná olympijská vítězka zís-
kala na kontinentálním šampionátu již dvanáctou medaili.

Škoda Auto nebude sponzorovat MS 
v hokeji, pokud se bude konat v Bělorusku
Automobilka Škoda Auto nebude sponzorovat mistrovství 
světa v hokeji, pokud se turnaj bude konat v Bělorusku. 
Pro automobilku je důležité dodržovat, chránit a prosazo-
vat všechny předpisy, které ochraňují lidská práva. ČTK to 
řekl vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Ko-
tera.

Partnerství s mistrovstvím světa trvá od roku 1993 
a Škoda je hlavním sponzorem šampionátu. Smlouvu 
s Mezinárodní hokejovou federací (IIHF) automobilka na-
posledy podepsala před čtyřmi roky s platností do letoška.

Plavecký stadión v pražském Podolí 
se stal kulturní památkou
Plavecký stadión v pražském Podolí je kulturní památkou. 
Ještě na konci loňského roku o tom rozhodlo ministerstvo 
kultury – areál je chráněn od 10. prosince. Stadión od ar-
chitekta Richarda Ferdinanda Podzemného vznikl na mís-
tě bývalé cementárny a funguje už víc než pětapadesát let. 
V době svého otevření v šedesátých letech to byl jeden 
z prvních krytých padesátimetrových plaveckých bazénů 
v Československu. Unikátní je svou speciální střechou ve 
tvaru velké vlny. Ta zároveň slouží jako tribuna pro venkov-
ní sportoviště a pojme až 5 000 diváků.

vZpomínka

Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (* 23. 1. 1861)
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský byl spisovatel, velký propagá-
tor sportu a první ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka. 
Byl členem spisovatelské skupiny Máj, překládal literární 
díla z francouzštiny a němčiny. Znám je zejména jako au-
tor publikací o správném a slušném chování.

V letech 1900-1929 byl předsedou Českého a po vzni-
ku republiky Československého olympijského výboru, 
spolu zakladatel a první předseda České amatérské atletic-
ké unie, předseda a redaktor Klubu turistů.

Guth-Jarkovský také navrhl statut řádu Bílého lva, který 
dodnes uděluje či propůjčuje prezident republiky, zavedl 
úřadování na zámku v Lánech a vypracoval audienční řád.

Zemřel 8. ledna 1943 na mozkovou mrtvici v Nácho-
dě, pochován byl v rodinné hrobce na pražských Olšan-
ských hřbitovech.

Josef Holeček (25. 1. 1921 – 20. 2. 2005)
Kanoista Josef Holeček studoval na vysoké škole obchodní. 
Do československé nominace na první poválečné olympij-
ské hry v Londýně se dostal na poslední chvíli. Ze čtyř zá-
vodů získal tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. V roce 1950 
se na své oblíbené trati 1 000 metrů stal mistrem světa 
a ještě vybojoval stříbrnou medaili v závodě na 10 000 me-
trů. V roce 1952 vybojoval se svou lodí, kterou si sám vyro-
bil, svou poslední olympijskou medaili. V pokračování ka-
riéry mu zabránily pracovní povinnosti.

„Myslím, že jsem odešel z vrcholového sportu včas. Ka-
noistika mě mohla uživit jen jako trenéra. A já jsem si nikdy 
svůj život nepředstavoval tak, že budu pobíhat kolem vody 
a někoho honit nebo k něčemu nutit.“

Kanoista Josef Holeček na OH v Helsinkách 1952,
kde obhájil zlato z předešlých her v Londýně

Jiří Raška (4. 2. 1941 – 20. 1. 2012)
Skokan na lyžích Jiří Raška podle tvrzení světových odbor-
níků patřil na olympiádě v Grenoblu v roce 1968 k favori-
tům. Skutečně závod na středním můstku, sedmdesátce, 
vyhrál a získal pro Československo historicky první zlatou 
medaili na zimních hrách. Na velkém můstku, devadesát-
ce, získal stříbro.



68

So
ko

l &
 s

po
rt

Jiří Raška již odmalička sportoval. „U nás (Frenštát pod 
Radhoštěm) se děti rodí s lyžemi na nohou. Skákali oba 
moji strýčkové, bratranec, já, po mně můj syn i vnuci,“ vy-
právěl později.

Roku 2003 byl Raška zvolen Českým lyžařem století.

Ondrej Nepela (22. 1. 1951 – 2. 2. 1989, Mannheim)
Krasobruslař Ondrej Nepela – nejlepší slovenský spor-
tovec 20. století a Sportovec Československa 1971 – se 
k olympijskému titulu propracoval odhodláním a pílí, ostat-
ně jeho nejsilnější disciplínou byly dnes už zrušené povin-
né cviky. Trojnásobný mistr světa a pětinásobný mistr Ev-
ropy se hvězdného okamžiku dočkal v japonském Sappo-
ru 1972. Přes jeho vítězství je právě tento rok nejsmut-
nějším v celé historii československého krasobruslení. Na 
konci ledna ve svých devětadvaceti letech zemřel v ame-
rickém Tennesse Pavel Roman, polovina sourozeneckého 
páru Romanových, který v letech 1962-1965 získal hned 
čtyři světové tituly, a o dva měsíce později ho následovala 
bronzová Nepelova kamarádka Hana Mašková.

Od roku 1973 Nepela třináct let působil v Holiday on 
Ice, v roce 1986 pracoval jako trenér v Mannheimu. Při-
pravoval i mistryni Evropy z roku 1989 Claudii Leistnero-
vou. Jeho život skončil předčasně, jako nejznámější česko-
slovenská oběť AIDS zemřel v pouhých osmatřiceti letech.

17. 1. 1931 byl v Praze otevřen zimní stadión Štvanice 
s umělým kluzištěm.
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Jiří Raška na ZOH v Grenoblu 1968

Ondrej Nepela

Rétorika dnešních politiků
Z pohledu rakouské lingvistky Ruth Wodak
Na stanici rozhlasu Ö1 jsem poslouchal rozhovor redaktor-
ky Renaty Schmidtkunz s profesorkou Ruth Wodak. Celý 
hodinový rozhovor se točil kolem počátků umění rétori-
ky, stylu vyjadřování panovníků v dřívějších dobách, a také 
mluvy dnešních politiků, zvláště těch, kteří jsou označová-
ni slovem populisté.

Média a politici jsou dva fenomény, které bez sebe ne-
mohou existovat, ba dokonce jsou jeden na druhém zá-
vislí. Na jedné straně musí politici zveřejňovat skrze média 
svoje vize, představy a plány, aby je bylo slyšet. Kdyby na 
straně druhé svoje představy či manifesty nešířili, nemě-
la by média téměř co psát. Vzniká tak automaticky jakási 
INTERDEPENDANCE, tj. vzájemná závislost. Čím více šíří 
politici své názory a média je publikují, tím větší je šance, 
že dojde také k dialogu jako jednomu z hlavních principů 
demokracie. Ovšem v totalitních systémech něco takové-
ho neexistuje. Kdysi za Hitlera vznikla vlastní pronacistic-
ká propaganda s vlastním úhlem pohledu a pojmenová-
vání věcí, překrucování faktů a pravdy. Podobným způso-
bem fungovala také mašinérie propagandy v komunistic-

kých zemích v čele se Sovětským svazem, následovaným 
všemi jeho satelity.

Lingvistka Wodak poukázala na zajímavý fenomén, že 
i dnes, kdy toto všechno víme, inklinují politici v mnoha ze-
mích k překrucování faktů, z pravdy dělají nepravdu a sami 
lžou, jak se jim to do konceptu hodí: „Žijeme v době, kdy 
inscenování politiky je pro mnohé důležitější než samot-
né obsahy skutečností, a dokonce i tyto obsahy jsou mani-
pulovány. Žijeme v době, kdy je na jedné straně v pluralis-
tickém, mnohokulturním národě příliš mnoho médií a na 
druhé straně se stupňuje tlak na média ve snaze je kont-
rolovat. To se dnes děje v Maďarsku, Polsku, Turecku, ale 
žel i v mnohých jiných demokratických státech světa. Stá-
vá se pořád větší „samozřejmostí“, kdy se klade větší dů-
raz na propagandu než na objektivní zprávy. Charakteris-
tikou této doby jsou z lingvistického pohledu dvě označe-
ní: fake news a alternative facts.“

O alternative facts šlo poprvé tehdy, když Donald 
Trump prohlásil, že na jeho prezidentskou inauguraci při-
šlo více lidí než na inauguraci všech jeho předchůdců. Oka-
mžitě se ozvala všechna možná média se svou dokumen-
tací a rychle dokázala, že to není pravda, že na inauguraci 
prezidenta Obamy přišlo mnohem víc lidí. Trump se ústy 
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své tehdejší mluvčí Kellyanne Convay pokusil celou věc 
„relativizovat“ tím, že to jsou prostě „alternative facts“ – 
jiné fakty, jiné argumenty. Celé svoje falešné a lživé tvrze-
ní tak jednoduše transformoval do úrovně jiného, fiktivní-
ho tvrzení.

Tento fenomén však není nový, neboť v dějinách vždy 
existovali panovníci a politici, kteří konali podobně. Filo-
zofka Hannah Arendt napsala v sedmdesátých letech mi-
nulého století esej Lüge und Wahrheit in der Politik (Lež 
a pravda v politice). Ve druhé polovině 20. století to bylo 
ve známé aféře Watergate, která amerického prezidenta 
Richarda Nixona stála úřad poté, kdy se na veřejnost díky 
investigativním novinářům z Washington Post dostaly in-
formace, že jako prezident USA klamal veřejnost. Hannah 
Arendt tvrdí, že politici klamali vždycky a že lžou. Otázkou 
je, jak to činí, kdy a proč. Pokud to dělají naivním překruco-
váním holých faktů, vlastně pravdy, mívá to relativně krát-
ké trvání, protože každý si rychle a lehce ověří, že tomu 
tak není. Existují ale i jiné falše, které není možné odhalit 
ani lehce ani rychle. To se děje třeba tehdy, pokud se něja-
ký fakt „převede“ do roviny tzv. mínění – názoru, a pak už 
se jen mluví o různých názorech. Klasickým příkladem je 
dnes debata o klimatických změnách. Mezi politiky vidíme 
celou škálu zleva doprava – od takových, kteří věří vyjád-
řením vědců a tomu, co se děje, až po ty, kteří více či méně 
dělají na tzv. klimatické změny jen vtipné narážky.

Je vůbec možné zvrátit onen současný trend manipula-
ce moci, používání zvláštní rétoriky za účelem šíření stra-
chu, překrucování faktů, a pokud ano, kdo to může udělat 
a odkud má přijít záchrana, se ptala redaktorka. Profesor-
ka Wodak recept na záchranu nemá, ale zdůraznila násle-
dující: „Již ve Starém zákoně vzniklo něco jako před obraz 
soudnictví, Desatero Božích přikázaní, z nichž to sedmé 
nás nabádá nemluvit křivě.“ A dodala, že je zvláštní, když 
se naše společnost odvolávající se na jedné straně na svůj 
židovsko-křesťanský původ na druhé straně k tomuto zá-
kladnímu zlatému pravidlu slušného chování nehlásí.

„V konfrontaci s šířením politiky strachu, překrucování 
a mlžení je nesmírně důležité klást zpětné, kritické otázky, 
domáhat se odpovědí, nenechat si všechno líbit, přestat 
slepě věřit politikům. Je smutným znakem dnešní doby, že 
mnohokrát nevěříme faktům, nevěříme tomu, co nám říká 
empirie, věda, historie, meteorologie atd., ale že jsme uvě-
řili populistickému »ductus«, rétorice populistického esta-
blishmentu. To všechno může mít na naši společnost fatál-
ní dopad, zejména honosí-li se přízviskem demokratická, 
otevřená, pluralitní, tedy společnost, kterou charakterizuje 
především její kritičnost vůči všemu, co může být manipu-
lace a lež: »Hinterfragen, Hinterfragen Hinter fragen« – 
nenechat se unavit a donekonečna si všechno ověřovat, 
ptát se, ptát se, ptát se…“

Lingvistka prof. Ruth Wodak (* 1950) přednášela stří-
davě na univerzitě ve Vídni a v britském Lancasteru obor 
jazyková sociologie a výzkum diskursu. Narodila se v Lon-
dýně vídeňským rodičům, její otec byl diplomat. Vyrůstala 
v mnohojazyčném prostředí a studovala školy ve třech ja-
zycích, podle toho, ve které zemi se její rodina zrovna na-
cházela, tj. v angličtině, němčině a srbochorvatštině. Právě 
znalost těchto tří jazyků ji přivedla ke studiu oboru vědec-
ká lingvistika, rétorika a k formulaci řeči vůbec.

Peter Žaloudek, volně zpracováno na základě 
relace na stanici Ö1, březen 2019, redakčně zkráceno

Slovenský spisovatel Michal Hvorecký:
Lež nesmí být alternativní pravda
Několik myšlenek známého slovenského spisovatele Mi-
chaela Hvoreckého, které v dnešní době, kdy jsme odká-
záni na internet a podobné platformy, neztratily na aktu-
álnosti. Na květnovém veletrhu Svět knihy 2008 v Praze 
představil Hvorecký český překlad své tehdejší poslední 
knihy Troll (a při této příležitosti došlo i k rozhovoru). Kni-
ha je o lidech, kteří šíří na internetu nepravdivé informace.

Takzvaní trollové jsou anonymní účastníci interneto-
vých serverů, fór, chatů nebo blogů, kteří publikují záměr-
ně provokativní, urážlivé nebo irelevantní příspěvky k cit-
livým tématům. Cílem je vyprovokovat ostatní uživatele 
k emotivní odezvě.

Michal Hvorecký: „Minimálně mám vážné podezření, 
že znám některé lidi, kteří se trolly stali. Nevím, jestli to dě-
lají za peníze, nebo dobrovolně, ale myslím si, že to dělají. 
Je mezi nimi dokonce několik intelektuálů, kteří podle mě 
hluboce lidsky selhali a dnes otevřeně slouží zájmům jed-
né strany. Prosazují jeden geopolitický postoj, především 
ten proputinovský. Nekriticky šíří názor jedné strany, což 
považuji za fatální selhání intelektuála, neboť ten je v mém 
pojetí člověkem, který je kritický vůči každé moci.

Lidsky mě to zasahuje, protože žijeme v nejsvobodněj-
ší době, v jaké jsme v této části východní Evropy měli mož-
nost žít. Když někdo v takové situaci dělá kompromisy, jež 
dělat nemusí, není to pro mě kriticky myslící člověk.

Zajímavé je, že mnohé průzkumy ukazují, že mezi trolly 
jsou i velmi mladí lidé. Ti jsou zvláště náchylní k tomu, aby 
věřili manipulaci a falešným zprávám. Na Slovensku máme 
problém, že mladá generace z velké části věří v pravicový 
extremismus jako základ myšlenky zla. Vnímám to jako ob-
rovské nebezpečí, proto se jako občan zapojuji do podpo-
ry kritického myšlení nejenom u mladých lidí. Knihou Troll 
jsem se k tomu snažil přispět.

Považuju se za velkého technooptimistu, člověka, kte-
rý vítá nové technologie a média. Jistě to souvisí i s tím, že 
můj otec byl průkopníkem informatiky v Československu. 
Díky němu jsem byl brzy v kontaktu s počítači, chtěl, abych 
se naučil je užívat, využívat, abych na nich psal. Byl jsem 
při tom, když se v Československu rodil internet. Bylo to 
spojené s nadějí a vírou, že přinese více svobody, otevře-
nosti a tolerance.

V posledních letech jsem ale začal vnímat, že se děje 
pravý opak. Facebook, twitter, sociální sítě, blogy a celý 
internet se mění v nástroj nového autoritativního myšlení 
a stávají se semeništi negativní energie, která v lidech byla 
a začala se vyplavovat jejich prostřednictvím.

Žijeme v části světa, ve které jsou tištěná a klasická mé-
dia v defenzivní situaci. Některá skončila v rukou oligar-
chů, jiná v rukou státní moci nebo lidí s mocí spřízněných. 
Nejsou tak silná jako třeba v Německu, kde si nezávislá mé-
dia udržují velkou autonomii.

Na Slovensku je koupěschopnost obyvatel poměrně 
slabá, a tak si mnozí lidé nemohou dovolit kupovat novi-
ny a časopisy. Alternativní média, respektive média, která 
vytvářejí falešné zprávy a lžou, se pro ně stala mainstrea-
mem. Berou je jako hlavní a pravdivá a nevnímají je jako 
doplněk. Informace přijímají hlavně z nich, a to na základě 
doporučení přátel. Nezajímá je, jaký je novinář, který zprá-
vu napsal, tím spíš, když jim médium doporučili přátelé. 
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y A ti přátelé věří také falešným zprávám, takže je to zača-
rovaný kruh. Neumí rozlišovat mezi pravdivou a falešnou 
zprávou. Já jim to nevyčítám, ale beru to jako fakt, který je 
pro společnost nebezpečný.

Obecně si myslím, že cestou k nápravě je vzdělávání. 
Čtení v médiích by se mělo učit od základní školy, děti by 
měly být vzdělávány v tom, jak rozpoznávat falešné zprá-
vy a jak si ověřovat zdroje a autory. Měly by se učit roze-
znávat, zda jde o autentický materiál, nebo kompilát z ci-
zích zdrojů.

Je to velmi náročný úkol a čeká i na generaci, která te-
prve přijde. Potrvá to dlouho, ale ten boj nesmíme vzdát. 
Každý má právo na svůj názor, ale nikdo nemá právo na 
svá vlastní fakta. Nesmíme dopustit, aby se lež vykládala 
jako alternativní pravda.“

Michal Hvorecký (* 29. 12. 1976, Bratislava) vyštudoval 
estetiku. Píše poviedky, romá-
ny a publicistiku. Jeho knihy 
vyšli v prekladoch do desiatich 
jazykov. Pracuje v Goetheho 
inštitúte. Venuje sa aj tvorbe 
pre deti a prekladá z nemčiny. 
Žije s rodinou v Bratislave.

„Odjakživa som chcel pra-
covať s príbehmi a to sa mi spl-
nilo. To v dnešnom svete po-
važujem za veľký dar a šťastie. 
Pracujem v knižnici, píšem, 

prekladám, čítam nahlas deťom aj dospelým, organizujem 
kultúrne podujatia. Môj život sa točí okolo kníh a to je kaž-
dý deň nová inšpirácia a radosť. Naučilo ma to pokore. 
Mám rád dialóg, výmenu názorov. Žijem a pracujem me-
dzi dvoma jazykmi, nemčinou a slovenčinou. Prispievam 
ku kultúrnej výmene. Baví ma pracovať s rečou a jazykom, 
objavovať slová a vety, sporiť sa o významy, hľadať pointy. 
Niekto myslí vizuálne, ja textovo. Od detstva som si zapi-
soval, čo som prežil. Písanie podľa mňa trocha mení svet. 
Našej generácii to ukázal Ján Kuciak. Vďaka jeho článkom, 
žiaľ, vydaným až posmrtne, sa Slovensko stalo inou kraji-
nou. Napriek všetkej skepse naďalej pevne verím v moc 
slova a dúfam, že mi to vydrží.“

Pre Literárne informačné centrum, 2020

Rekapitulace
Konec starého a začátek nového roku jsem prožíval, byť 
pod vlivem corony i jiných událostí rakouské a světové spo-
lečenské scény, kupodivu v optimistické náladě.

Krátce po pádu komunismu vyšla v Čechách kniha To-
máše Halíka Ptal jsem se cest, ve které se autor zamýš-
lí nad obdobím čtyřicetileté izolace církví v Českosloven-
sku. Vyslovil zde zajímavou myšlenku, že všude se mluví 
jen o tom, co všechno jsme během této izolace ztratili a teď 
musíme dohánět, ale nikdo se nezmiňuje o tom, k čemu 
nám to období izolace bylo dobré, čemu jsme se naučili, 
v čem teď můžeme být přínosem pro jiné.

Na tuto Halíkovu myšlenku jsem si vzpomněl na pra-
hu nového roku 2021. Připomeňme si, jak média i téměř 
my všichni jsme starý rok hodnotili jako zvláštní, kompli-
kovaný, těžký, hrozně smutný… Ano, pandemie nás zasáh-
la zdravotně, psychicky, materiálně, ekonomicky, sociálně 
i omezováním svobod atd. Ale navzdory tomu kdesi hlu-

boko v nitru, ve skrytosti, žhne malý ohýnek, malé světélko 
naděje, že není všemu konec, že vše zlé se může v dobré 
obrátit. Troufnu se zeptat: K čemu nám může být korona-
virová pandemie dobrá? Jsme schopni se z ní něčemu no-
vému přiučit, chovat se jinak, být lepšími lidmi?

S blížícím se příchodem Vánoc se rozpoutala živá de-
bata o přijetí alespoň stovky dětí z řeckého uprchlického 
tábora Moria, iniciovaná mnohými svědky, kteří tam z Ra-
kouska přivezli pomoc a alespoň krátkou dobu pomáha-
li řeckým úředníkům. Mohli nám podat svědectví, jaká 
tam vládne mizérie a psychicky neúnosná situace, když už 
i malé děti se pokoušejí o sebevraždu. Počínaje rakouským 
prezidentem Alexandrem Van der Bellen, přes představi-
tele koaliční partaje Zelených až po opozici, všichni vyzý-
vali premiéra Sebastiana Kurze za stranu (někdejší) křes-
ťanské demokracie, nyní strany Türkis, aby k Vánocům ob-
měkčil své srdce a dal souhlas k přijetí alespoň stovky dětí. 
K nim se přidaly také hlasy katolických a evangelických bis-
kupů. Na Štědrý den promluvil v televizi a v rozhlase kar-
dinál Schönborn. I on vyzval kancléře Kurze ke změně ná-
zoru a k přijetí uprchlických dětí: „Die Politik darf nicht das 
letzte Wort haben. Es ist die Menschlichkeit, die über die 
Politik steht, die uns zum Handeln ruft.“ („Politika nesmí 
mít poslední slovo. Je to lidskost, která stojí nad politikou 
a která nás vyzývá k činu.“)

Myslím, že tato krize ukázala naše silné i slabé strán-
ky a prověřila pravdivost a věrohodnost nás samých, poli-
tické a vládní představitele nevyjímaje. Dnes je již evident-
ní, že mnozí z těch „tam nahoře“ totálně selhali: nedozráli 
emocionálně, intelektuálně, ani lidsky – a už vůbec ne jako 
vůdčí osobnosti.

Papež František, kardinál Schönborn, Angela Merkelo-
vá a mnozí jim podobní již vešli do dějin jako osobnosti, 
které rozpoznaly znamení doby, jednu z největších nemocí 
dnešního času – uprchlickou krizi. „Jedna věc je o této krizi 
mluvit, druhou věcí je řešit ji na »místě činu« – finanční po-
mocí. V lepším případě zabránit tomu, aby lidé ze své vlasti 
za svízelných podmínek museli utíkat, v tom horším přípa-
dě posílat alespoň dary pro uprchlíky do uprchlických tá-
borů (stany, deky apod.). Třetím řešením je přijmout tyto 
lidi, když už jim jde opravdu o holý život, do své společnos-
ti, umožnit jim civilizovaně žít, bydlet, studovat, pracovat, 
stát se plnohodnotnými bytostmi.“ I toto jsou slova kardi-
nála Schönborna z jeho vystoupení na Štědrý den.

A tak mi nezbývá zakončit starý rok 2020 tím, s čím bu-
deme konfrontováni i v roce 2021. Budeme zde nadále mít 
krizi zdravotní, tj. pandemii covidu-19, budeme zde mít kri-
zi klimatickou, kterou dnes OSN považuje již za mnohem 
horší, než je zmíněná pandemie, a budeme zde mít i krizi 
uprchlickou. Oproti roku starému máme ale jednu výho-
du: dnes již víme mnohem zřetelněji, jak životně důležité 
je tyto krize konečně začít řešit. Výmluvy na to či ono, če-
kání, že někdo jiný to za nás rozhodne, to už nebude fun-
govat. A nebude fungovat ani útěk do různých konspirač-
ních teorií, bagatelizování, pseudokřesťanského populistic-
kého politikaření, že přijmeme jen křesťany, nikoliv musli-
my či jiné skupiny lidí, atd. Nový rok vidím jako Boží šan-
ci k tomu, abychom se stali lepšími lidmi. A to je velká věc. 
Stojí za to žít, stojí za to zde být!

Vše dobré přeje
Petr Žaloudek, Vídeň, konec roku 2020,

redakčně zkráceno
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Vánoce v „české farnosti“ 
Letos Štědrý večer připadl na čtvrtek, a tak hlavní vánoč-
ní svátky prodloužily všem víkend a s tím spojené volno. 
Z křesťanského pohledu jde o svátky, které připomínají na-
rození Božího Syna a očekávání jeho druhého příchodu na 
konci věků.

Vánoční svátky byly tentokrát poznamenány pandemií 
spojenou s koronavirem. Z rozhodnutí Rakouské biskup-
ské konference jsme i přes lockdown mohli oslavit společ-
ně jak Vigilii a vlastní slavnost Narození Páně, tak svátek 
sv. Štěpána a Svaté rodiny. Z důvodu restrikcí, např. ome-
zeného počtu věřících na plochu kostela a zákaz sborové-
ho zpěvu, panovaly obavy, zda budou moci být vpuštěni 
na mši svatou všichni zájemci. Naštěstí se tyto obavy ne-
naplnily, a to jak v kostele Maria am Gestade, tak v Erlöser-
kirche. I když letos na Rennwegu nezaznělo sborové zpívá-
ní koled, věřící o ně nepřišli. Koledy po všechny mše sva-
té zněly v podání kantorky Markéty Schütz Pochylové, var-
haníků Františka Macka a Daniela Schmidta. I přes pande-
mická opatření zavítal mezi nás tradičně pan Karel Schwar-
zenberg. A jak prozradil, chodí pravidelně na mši svatou na 
Rennwegu úctyhodných šedesát let.

Česká duchovní služba vídeňské arcidiecéze přeje všem 
čtenářům požehnaný rok 2021. P. Václav Sládek, O.Cr.

Viedeň: Politické strany a menšiny
Otázka menšín nie je hlavnou prioritou rakúskych politic-
kých strán. Pred viedenskými voľbami sme sa obrátili na 
lídrov strán s niekoľkými otázkami. Na odpovede sme si 
museli dosť dlho počkať. Naša ústredná otázka bola: Aký 
význam má pre Vás a Vašu stranu udržanie historickej rôz-
norodosti vo Viedni a s tým spojené zachovanie jazyka ná-
rodnostných skupín? Veľmi nás neprekvapilo, že odpove-
de boli tematicky okolo toho, že mesto žije z rozmanitosti 
obyvateľov a rôznych zručností, skúseností a jazykov. Pre-
to zabezpečenie jazykov etnických skupín je veľmi dôležité. 

FPÖ sa teší, že sme dobre integrovaní a že sme dokon-
ca asimilovaní – takže za chvíľu je záležitosť menšín pre 
nich vybavená.

Od ÖVP sme sa dozvedeli, že v Európe žije 340 auto-
chtónnych menšín a je nás 100 miliónov – jasná vec, ale 
čo bola otázka?

Od NEOS sme dostali najobšírnejšie odpovede s jas-
ným nasadením pre práva národnostných menšín. To je 
dobré znamenie. Medzi tím sme sa dozvedeli, že vo Vied-
ni bude koalícia SPÖ a NEOS. Takže sa tešíme na nové im-
pulzy zástupcu starostu Christopha Wiederkehra – lebo, 
ako nám napísali: Potrebujeme spoločné kroky do budúc-
nosti a silný hlas pre rozmanitosť a pre menšiny.

Dostali sme aj niekoľko odpovedí na zlepšenie situácie 
v oblasti vzdelávania autochtónnych národnostných sku-
pín vo Viedni. Pre SPÖ je ofenzíva na zachovanie materin-
skej reči už zakotvená: „Každý jazyk je pokladom, ktorý je 
potrebné nájsť. Pripravujeme balík opatrení na podporu 
učenia a upevňovania materinského jazyka v škole i mimo 
nej.“ No a krásne je, že Školu Komenský mesto podporilo 
miliónom eur. Treba povedať, že to bola jednorazová pod-
pora niekoľko rokov dozadu.

NEOS nám dali na stôl rôznorodosť a podporu pre 
školské reformy, ale o Škole Komenský zatiaľ nepočuli. 

Celkovo však stojí strana za všeobecné, rovnaké štátne fi-
nancovanie súkromných škôl v zmysle „slobodného výbe-
ru školy bez školného poplatku“ a neustále pracujú na do-
siahnutí tohto cieľa. To som už teraz zvedavý, ako to do-
padne.

finanční podpora národnostných menšín
Rozpočet na financovanie podpory menšín v Rakúsku vo 
výške 3,8 milióna sa nezvýšil za posledných 25 rokov. In-
fláciou sa nám táto suma stále zmenšovala. Menšiny potre-
bujú ale na prežitie primeranú podporu – výdavky na spol-
kové priestory a iné položky sa po celý čas stále zvyšova-
li. Spolková vláda v lete oznámila, že nám zvýši finančnú 
podporu o štyri milióny eur. Týmto krokom splnila spolko-
vá vláda dlhoročnú centrálnu požiadavku zástupcov ná-
rodnostných skupín. To je viditeľný úspech, ktorý treba te-
raz rozumným kľúčom rozdeliť medzi jednotlivé skupiny. 
To samozrejme nie je také ľahké. Jedna schôdzka predse-
dov a podpredsedov poradných zborov všetkých menšín 
za druhou, hľadáme riešenie... Zoberieme ten istý kľúč pre-
rozdelenia, ako bol pre našu pôvodnú podporu? Alebo 
budú zohľadnené menšie národnostné skupiny? A potom 
sú tu ešte záujmy politiky – čo prinesie mladej koalícií naj-
lepšiu publicitu? Tak sa aj stalo, že vláda rozdelila tieto pe-
niaze do štyroch položiek: podpora médií, inter kultúrne 
projekty, klasická podpora menšín a nakoniec ostatné po-
ložky. Na rozdelenie nemáme ako národnostné skupiny 
žiadny vplyv. Ani na rozhodnutie, aké projekty v položke 
„ostatné“ budú zohľadnené. Ale, samozrejme, stále dúfa-
me, že to pre nás všetkých dobre dopadne.

Vlado Mlynar, Pohľady 3/2020

Rádia Dráťák a Dia:tón ORF Volksgruppen
DRÁŤÁK
(každé pondělí, 21:10-21:40, Radio Burgenland)
Únorové Ozvěny:
České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 14. února 2021 | 13:05 
hod. | ORF2 Vídeň

4. 1. 2021 | „Jeden krok zpátky, abychom potom mohli 
dva dopředu“ | Novoroční vysílání
Omezení spojená s pandemií koronaviru těžce padla tak-
též na jinak velmi živý a bohatý spolkový život české ná-
rodnostní menšiny ve Vídni. I přesto ale zůstává optimis-
tická a s nezlomnou nadějí očekává v novém roce návrat 
do normality.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3083364/

28. 12. 2020 | Znovuobjevený a stále aktuální mnoho-
stranný umělec Zbyněk Sekal
„Je hľadačom na ceste, nútený opúšťať svoje domovy – už 
či je to Praha, či je to Bratislava a následne už potom Vie-
deň. Je večným exulantom, je emigrantom, ale nachádza 
svoj pokoj, nachádza svoju cestu a aj na tých tienistých 
a úskalných cestách nachádza, aj v tých jednoduchostiach 
každodenného života, veľmi silné posolstvá, odvahu a mo-
tiváciu ísť ďalej,“ charakterizuje Sekala spolukurátor výsta-
vy Zbyněk Sekal v Belvedere 21 Miroslav Haľák.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3082484/
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í 21. 12. 2020 | vídeňská výstava nejkrásnějších knih letos 
poprvé hostí také české literární skvosty
Možná si i Vy sami během dnešního povídání vybavíte kníž-
ky, které Vám byly blízké, když jste byli malí, nebo i ty ne-
dávno čtené, na které jste už ale málem zapomněli. A tře-
ba právě tento týden – během Vánoc – se do nich zase za-
čtete. Na výstavě v Hlavní městské knihovně ve Vídni jsem 
se potkala s Michaelou Dermauw z Českého centra Vídeň.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3081436/

14. 12. 2020 | Nový online supermarket „Gurkerl.at“
„Jsme unikátní kombinace běžného supermarketu, nejob-
líbenější pekárny ve městě, farmářských trhů, skvělé ka-
várny a výborného řezníka. Jsme schopni všechno tohle 
agregovat a doručit do tří hodin,“ představuje e-shop ne-
jen s potravinami jeho zakladatel a majitel Tomáš Čupr.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3079911/

7. 12. 2020 | rodinný klavír Bechstein vypráví dějiny čtyř 
generací | Nová kniha tomislava vašíčka
Dnes žije její vypravěč rodinný klavír Bechstein v rakous-
kém Gablitzu nedaleko Vídně. Jeho kořeny ale sahají až do 
válečného Berlína. Nepopisuje jen životní osudy těch, kte-
ří na něm hráli a stále hrají, ale zaznamenává rovněž zlo-
mové dějinné události a to, jak se okolo něj měnila hudba.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3079323/

DiA:TÓN
(každé pondělí, 21:40 – 22:00, Radio Burgenland)
4. 1. 2021 | Dianie v spolkovom živote v 2021
V tejto relácii si vypočujete informácie o pestrej ponuke 
Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku. A možno objaví-
te aj kurz, ktorý vás bude zaujímať.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/stories/3080510/

28. 12. 2020 | Národnostná skupina počas korony | Spo-
mienky na rok
Na Rádiu Dia:tón sme vám v období prvého lockdownu 
v sérii „Život medzi súcitom, strachom a zodpovednosťou“ 
priblížili mnohé osudy členov národnostnej skupiny. Veľký 
strach pred chorobou sa zmiernil, ale spomienky na súdrž-
nosť a solidaritu či nové perspektívy v živote zostali.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/sto-
ries/3081742/

21. 12. 2020 | tradičné slovenské vianoce s formáciou 
„Bobáňovci“ z terchovej
V dnešnej relácii si vypočujete 50-členný slovenský orches-
ter ľudového umenia „Bobáňovcov“ z Terchovej s ich hos-
ťami a mladými sólistami, nahraný v deň prvého adven-
tu roku 2018 vo viedenskom kostole Franziskanerkirche.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/sto-
ries/3081739/

14. 12. 2020 | literatúra zo slovensko-rakúskeho pera | 
Drobná a Becker
Vianočné sviatky sa blížia veľkými krokmi, a to aj napriek 
emocionálnym výškam a hĺbkam, ktoré možno niektorí 
z nás momentálne zažívame. Dni pookriania, rozjímania 

a pokoja. A v dnešnej relácii sa na ne prostredníctvom via-
nočných tónov a dobrej literatúry už pomaličky naladíme.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/sto-
ries/3080434/

7. 12. 2020 | tunde | album „Metamorphoses“
Po šesťročnej úspešnej kariére v hre na priečnu flautu bolo 
hudobníčke Tünde Jakab jasné hlavne jedno. Jej duša túžila 
po niečom novom. Súhra jej hlasu, tela, prezentácia tých-
to dvoch „najlepších nástrojov, aké existujú“, ako to Tünde 
opisuje, je teraz to, do čoho vkladá celú svoju dušu.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/sto-
ries/3079581/

ORF TVthek | České ozvěny | Slovenské ozveny
13. prosince 2020 | 13:05 hod. | ORF2 | Vídeň
V jazycích národnostních menšin s německými titulky
https://tvthek.orf.at/profile/eske-Slovenske-Ozve-
ny/181719/Tschechisch-Slowakisches-Magazin-Ozve-
ny/14074976

Předvánoční magazín národnostních skupin začal svou 
cestu tentokrát přímo z největšího modelového kolejiště 
Rakouska v „Království železnic“ ve vídeňském Prátru.

Svůj dětský sen – mít celou republiku téměř na dlani, 
a to i s vláčky a autíčky – si šéf tohoto projektu Matěj Horn 
uskutečnil nejprve v Praze. V prosincových Ozvěnách jsme 
přivítali jak jej, tak také ředitele sesterského Království že-
leznic ve Vídni Filipa Šimka.

Speváčka tünde Jakab | album „Metamorphoses“
Od svojich 15 rokov spája rodená Košičanka Tünde Jakab 
svoj hudobný talent s Viedňou. Študovala tu na konzerva-
tóriu hru na priečnu flautu a jej celosvetová kariéra v ob-
lasti klasickej hudby sa začala tiež odtiaľto. Ale život je zme-
na, ako hovorí známe príslovie. Pozrite sa, aký význam 
majú „Metamorfózy“ v jej živote.

Slovanská Beseda ve světle dějin
Do centra menšinového dění se svěžím elánem a odhodlá-
ním kráčí spolek Slovanská Beseda v čele se svým novým 
předsedou – historikem a pedagogem Mojmírem Strán-
ským. Spolek, založený v roce 1865 ve Vídni, by do bu-
doucna rád přispěl české a slovenské národnostní menši-
ně nejen k většímu kulturnímu a společenskému přehledu, 
ale také k pokroku v politice obou menšin.

Michal Hvorecký | Nový román v nemeckom preklade 
„tahiti – utopia“
V marci 2021 vyjde nemecký preklad románu slovenské-
ho spisovateľa bestsellerov Michala Hvoreckého, v kto-
rom sa autor pýta, ako by vyzeral svet, keby ešte fungovalo 
Uhorsko a samostatné Slovensko by neexistovalo. V Ozve-
nách otvorí diváčkam a divákom okno do života Slovákov 
na Tahiti. Okrem toho sa bude Michal Hvorecký s Yvon-
ne Erdost rozprávať o súčasnej situácii ohľadom riešenia 
korona krízy na Slovensku.

První ročník festivalu české kultury ve vídni „Spektakel 
kulturherbst“
To, že ani v době koronavirové krize umění nezná hranic, 
potvrdil koncem letošního září ve Vídni první ročník nové-
ho festivalu „Spektakel Kulturherbst aneb Vienna Meets 
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Prague“. Jeho organizátorům se podařilo vídeňskému pu-
bliku představit pro mnohé možná ještě ne tak známé kle-
noty současné české a česko-vídeňské kulturní scény.

Vídeňské svobodné listy pětasedmdesátileté
26. ledna bylo přesně pětasedmdesát let ode dne, kdy po-
prvé vyšly Vídeňské svobodné listy. Navázaly na tradici 
mnoha českých tištěných medií ve Vídni před druhou svě-
tovou válkou.

K výstavě k sedmdesátinám Vídeňských svobodných 
listů připravili pražští archiváři a kurátoři výstavy katalog – 
historický přehled vývoje VSL o 70 stránkách formátu A4 
s četnými ilustracemi a zobrazeními archivních materiálů.

Objednávky: 0664 53 232 61 nebo vsl@gmail.com.

(mk)In memorIam

Petr Havlík †
Ekonom Ing. Petr Havlík byl někdejší zástupce ředitele 
Vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomická srov-
nání (WIIW) a odborníkem na hospodářství východo-
evropských zemí, především Ruska. Vystudoval národo-
hospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Pra-
ze. Po postgraduálním studiu na akademiích věd v Pra-
ze a v Moskvě odešel v roce 1980 do Rakouska, kde na-
stoupil do Vídeňského institutu pro mezinárodní srovnává-
ní jako expert na ruské hospodářství. V letech 1990-2013 
vedl coby zástupce ředitele tohoto ústavu monitoring eko-
nomik 23 zemí střední a východní Evropy.

Josef Symon †
Profesor Josef Symon patřil, stejně jako jeho manželka, 
mezi přední evropské výtvarné umělce. Byl uznávaným 
a respektovaným mistrem šperku a plastiky v Evropě. Do 
roku 1968 byl Josef Symon v Československu jedním z nej-
významnějších reprezentantů českého šperku. Jeho expo-
náty se lišily od dosavadní produkce zlatnické či průmys-
lově vyráběné bižuterie nekonvenčním pojetím, materiá-
lem. Již tehdy mu přinesly řadu mezinárodních ocenění.

Po opuštění vlasti v roce 1968 následovaly i v zahraničí 
četné výstavy a ocenění. Za své dílo byl oceněn v Mnicho-
vě, Montrealu, Torontu, Vídni a také v Praze. V roce 2017 
se mu a jeho manželce z rukou náměstka ministra kultury 
Vlastislava Ouroda dostalo ocenění Artis Bohemiae Ami-
cis (Přátelům českého umění).

Symonova díla jsou zastoupena ve veřejných sbírkách 
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, Moravské gale-
rii v Brně, v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 
Liberci, Vamberku, Olomouci, ve Slovenské galerii v Bra-
tislavě, v Muzeu šperku v Pforzheimu, Salcburku, v Nada-
ci Danner v Mnichově, v Rakouském muzeu užitého umě-
ní ve Vídni, St. Pöltenu a jinde. Vedle šperku se také věno-
val plastice.

Pro Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku vytvo-
řil plastiku T. G. Masaryka, jež je umístěna na Peterském 
náměstí ve Vídni. Taktéž pro Klub vystavoval svou práci 
v rámci Klubem organizované výstavy při příležitosti 40. 
výročí událostí v Československu (rok 1968) 40 Jahre 
Rückblick 1968-2008 – Integration in der Emigration v Ga-
lerii Time v prvním vídeňském okrese.

Na Ústředním hřbitově ve Vídni vytvořil náhrobek Ale-
xandra Zemlinského, je autorem pomníku téhož umělce, 
který je umístěn nedaleko jeho rodného domu v Odeon-
parku, a v Praze vytvořil pamětní desku na domě, kde 
Zemlinsky bydlel. Pro obec St. Wolfgang vytvořil tři po-
mníky (spisovatele Leo Perutze, rakouské spisovatelky Hil-
de Spiel a lyrika a dramatika Alexandra Lernet-Holenia), 
dále např. nástěnnou desku – plastiku sv. Anežky v Anežči-
ně kapli v Karlskirche ve Vídni a mnoho dalších děl.

Josef Symon absolvoval Střední odbornou školu kera-
mickou v Praze a Vysokou školu umělecko-průmyslovou 
(sochařský ateliér prof. Bedřicha Stefana). Poté pracoval 
ve vlastním ateliéru, spolupracoval s architekty, ale sou-
časně dělal i šperk. Ve Vídni až do penze pracoval na Aka-
demii užitkového umění, kde řídil umělecké kurzy, a byl 
také vedoucím ateliéru Zlatnického umění Letní akademie 
v Salc burku.

Symonova díla překvapují nejen volbou materiálu, ale 
i uměleckořemeslným zpracováním, především však až 
udivující uměleckou interpretací skutečnosti. Po celý život 
zůstal věrný své oblíbené šedobílé barvě – měl rád stříbr-
ný šperk a volnou plastiku v oceli nebo hliníku. Skromný 
umělec byl zamilován do své práce, měl ještě mnoho plá-
nů, jeden také s Klubem, ale nic z toho už nezrealizuje...

Ludmila Líbalová † 
Koncem minulého roku 2020 jsme v paní Ludmile Líbalo-
vé ztratili zakládající členku Klubu, v jehož výboru působi-
la jako pokladní plných dvaadvacet let, poté byla jeho re-
vizorkou a čestnou členkou výboru. Byla vždy aktivní jak 
v kulturním dění, tak i ve sportu – v Sokolu. Pro Klub orga-
nizovala a zařizovala mnohé jeho akce, taktéž se angažo-
vala v domovské sokolské jednotě III/XI, kde byla členkou 
výboru. Připravovala mj. vánoční besídky, ve kterých vy-
stupovala a také je moderovala. V Klubu, kromě své funk-
ce pokladní, byla, jak se říká, pravou rukou dlouholetého 
předsedy pana Mag. Přemysla Janýra.

Pořádala zájezdy do brněnské opery a divadel, kde 
jsem já a moje maminka byly časté účastnice. Maminka 
jako sokolka a členka Českého srdce se s Liduškou spřá-
telila, byly skoro vrstevnice. Zda jsem Lidušku poznala na 
zájezdě, či na akci Klubu, nebo nás seznámila moje ma-
minka, již nevím. Jaksi i „zavinila“, že jsem byla zvolena 
do výboru Klubu, kde jsem až dodnes. Díky ní se Klubu 

Ludmila Líbalová přejímá jmenovací dekret 
čestné členky výboru Kulturního klubu



74

z 
če

sk
é 

a 
sl

ov
en

sk
é 

Ví
dn

ě 
a 

ok
ol

í



z české a slovenské Vídně a okolí

75



76

z 
če

sk
é 

a 
sl

ov
en

sk
é 

Ví
dn

ě 
a 

ok
ol

í zachoval památník s fotografiemi ze začátku jeho činnos-
ti, veškeré finanční poklady a dokumentace ke vzniku pa-
mětní desky T. G. Masaryka.

Vím, že je to banální, ale vzpomínám si na její výbor-
né sněhové pečivo, kterým obohacovala spolkové bufe-
ty. Měla ráda i mého syna Richarda a mé mamince i mně 
děkovala, že jsme ho získali pro práci pro českou men-
šinu, povzbuzovala mě ve spolkové práci pro Klub. Po-
znala jsem ji jako nesmírně obětavou, usměvavou, příjem-
nou a empatickou osobu. Byla jsem smutná, když jsem vi-
děla, jak v posledních letech ztrácí paměť. Zůstane mi ve 
vzpomínce jako charakterní, aktivní, vždy dobře upravená, 
drobná, hezká, ochotná a příjemná dáma.

Helena Basler

Nika Brettschneiderová
9. února 2021 by se dožila sedmdesáti let vedoucí atelié-
ru herecké výchovy JAMU, herečka a chartistka prof. Nika 
Brettschneiderová.

Nika Brettschneiderová v roce 1973 absolvovala 
JAMU – obor herectví. Následovala angažmá ve Studiu Y, 
v Divadle Husa na provázku a HaDivadle. Pro své aktivi-
ty v oblasti lidských práv (signatářka Charty 77) se dosta-
la do existenčních obtíží a v roce 1977 se vystěhovala do 
Rakouska. Počínaje rokem 1979 vedla množství dlouho-
dobých i krátkodobých divadelních dílen v Rakousku, Švý-
carsku, Německu, Francii a v USA.

Ve Vídni založila se svým manželem Ludvíkem Kavínem 
divadlo malých forem s názvem Theater Brett, divadlo, kte-

ré po několikaletém cestování po různých evropských ze-
mích našlo v roce 1982 své stálé sídlo ve Vídni. Jméno di-
vadla je částečně zkrácené jméno Niky Brettschneiderové, 
částečně asonance na německé slovo pro prkna, která zna-
menají svět. Zde hrála, režírovala a na některých inscena-
cích se podílela i autorsky. Spolu s Jiřím Kolářem představi-
li ve Vídni jeho hry Jáma, Chléb náš vezdejší a Mor v Athé-
nách. V následujících letech hrála ve Vídni, v Curychu, 
v Německu, v Belgii, Francii, Portugalsku a Itálii hry čes-
kých autorů (Boreš, Binar, Gelnar), ale také Petera Hand-
keho, Friederiky Mayröckerové, francouzského dramati-
ka Raymonda Cousse, ale také vlastní adaptace Kafky, Ko-
menského, hru o Donu Quijotovi ve Vídni, Kandinského, 
Ernsta Jandla, Jarryho Krále Ubu.

V roce 1981 obdržela Nika Brettschneiderová rakous-
kou Kainzovu cenu za pantomimický výkon v roli Sancho 
Panzy ve hře Don Quijote ve Vídni. 

Po listopadu 1989 manželé rozšiřují pole působnos-
ti a snaží se realizovat „divadlo středoevropského prosto-
ru“. V roce 1990 uspořádali největší festival českého diva-
dla v zahraničí.

Od roku 1990 učila Nika Brettschneiderová na JAMU 
hereckou a pohybovou výchovu. V roce 1997 se habilito-
vala na DIFA, kde byla vedoucí ateliéru herecké výchovy.

V roce 2006 uspořádali manželé „Divadelní kolotoč“, 
mezinárodní divadelní festival souborů z Polska, Česka, 
Slovenska a Maďarska, na němž se rakouskému publiku 
během čtyř týdnů představilo šestnáct divadel a divadel-
ních uskupení.

Obdržela Zlatou medaili JAMU a v roce 2007 byla Nika 
Brettschneiderová českým prezidentem republiky jmeno-
vána profesorkou dramatických umění.

V červenci 2007 oslavilo divadlo Brett hrou Václava 
Havla Vernisáž třicet let svého trvání.

Po takzvané „neoliberální reformě“ vídeňské radnice 
muselo divadlo Brett výrazně omezit svou činnost. Nika 
Brettschneiderová a Ludvík Kavín se ale nevzdali...

Již od jejího příchodu do Rakouska s manželem vol-
ně spolupracovala s Kulturním klubem Čechů a Slováků 
v Rakousku. Naposledy se Nika Brettschneiderová aktiv-
ně zúčastnila diskusního pořadu v Diplomatické akademii 
ve Vídni v roce 2017 s názvem Die Idee der Charta 77 und 
ihre Bedeutung: eine Bilanz nach vierzig Jahren.

Statečná žena, manželka, matka dvou synů, obdivu-
hodná umělkyně, pedagožka a chartistka zemřela ve Víd-
ni po těžké nemoci v rodinném kruhu 30. června 2018.

Vídeňská státní opera se otevře jako muzeum
Vídeňská státní opera se v únoru opět otevře, podle agen-
tury DPA ovšem kvůli protiepidemickým opatřením jako 
muzeum. Vedení operního domu tak reaguje na rozhodnu-
tí rakouské vlády o prodloužení protipandemických naříze-
ní. Vídeňská státní opera by se podle ředitele Opery Bog-
dana Roščiće měla dočasně proměnit v muzeum architek-
tury s volným vstupem. Ředitel poukázal na to, že operní 
budova je příkladem historizujícího slohu, který je typic-
ký pro stavby lemující Ring, tento styl je označován jako 
„Ringstrassenstil“.

Operní budova, kterou projektovali architekti August 
Sicard von Sicardsburg a Eduard van der Nüll, byla po-
stavena v letech 1861-1869 českým stavitelem Josefem Nika Brettschneider jako Vinnie v Beckettových Šťastných dnech
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Hlávkou. Rozsáhlé části interiéru přitom obsahují prvky 
a technologie reprezentující padesátá léta 19. století. Roš-
čić po dle agentury DPA plánuje také znovuotevření archi-
tektonicky zajímavého operního foyer s obchodem.

V dobách před koronavirovou pandemií přicházelo 
do Vídeňské státní opery až 280 tisíc uměnímilovných ná-
vštěvníků ročně. Během pandemie se zde nadále odehrá-
vala představení, byť jen před kamerami a bez publika. 
V prosinci to bylo šest takových večerů, které díky interne-
tu sledovaly milióny lidí z celého světa.

Na úspěšnou řadu scéna navázala 22. ledna operou 
Nabucco s pěvcem Plácidem Domingem, který den před-
tím oslavil osmdesáté narozeniny.

Vídeň připravila brněnskému rodákovi 
Loosovi dvě výstavy
Ve Vídni jsou věnovány hned dvě výstavy rakouskému 
průkopníkovi moderní architektury, brněnskému rodáko-
vi Adolfu Loosovi (1870-1933). Písemnosti a dokumenty 
vystavuje vědecká knihovna města Vídně (Wienbibliothek) 
v budově vídeňské radnice, návrhy či modely domů pak 
ukazuje vídeňské Uměleckoprůmyslové muzeum (MAK).

Výstava radniční knihovny má neobvyklým název Gehet 
doch schnell die Ausstellung besuchen...! (Jen si pospěšte 
navštívit tu výstavu...!). Loos je podle knihovny „svými ar-
chitektonickými díly neoddělitelně spjat s vídeňskou mo-
dernou a vůbec patří k průkopníkům mezinárodní moder-
ní architektury“.

Radniční knihovna vystavuje především dopisy a další 
písemnosti a dokumenty ve svých prostorách, jejichž po-
dobu v roce 1907 spoluutvářel právě Loos. Součástí pre-
zentace je totiž také architektem navržená někdejší jídel-
na bytu teh dejšího nájemníka Friedricha Boskovitse. Nyní 

ho Vídeň vy užívá jako výstavní prostor. Speciálně kvůli ak-
tuální výstavě se sem vrátil například servírovací vozík na-
vržený Loosem.

Široké veřejnosti jsou méně známé Loosovy literární 
práce. Psal nejen odborné texty o teorii architektury, ale 
zabýval se také módním návrhářstvím, uměleckými řemes-
ly, životním stylem, hudbou a mnohým dalším. Všechny 
tyto aspekty má výstava plánovaná do 9. dubna 2021 ná-
vštěvníkům přiblížit.

„V ústředí přitom stojí píšící Loos, který – ještě než 
vznikl stavící Loos – o sobě nechal slyšet svými neortodox-
ními, provokujícími eseji a bonmoty,“ připomíná knihovna.

Výstavu, která se více zaměřuje na vlastní Looso-
vu architektonickou tvorbu, pořádá vídeňské Umělecko-
průmyslové muzeum (MAK). To shromáždilo na 100 archi-
tektonických návrhů, plánů, fotografií a také modelů domů 
z Loosova archivu muzea Albertina.

Výstava ADOLF LOOS. Privathäuser (ADOLF LOOS. 
Soukromé domy) tak přibližuje nerealizované i uskutečně-
né projekty s důrazem na rodinné domy, vily pro měšťác-
kou či uměleckou klientelu, ale také sociální bydlení. K vi-
dění je do 14. března 2021.

Architektura Adolfa Loose se vyznačuje nápadnou 
vnější strohostí. Zdobnost považoval za projev primitivis-
mu, věcnost a účelnost za znaky kulturní vyspělosti.

Jeho realizace se dochovaly především ve Vídni, Praze, 
Brně, ale také v Paříži, Montreux a jinde v Evropě. K nej-
známějším projektům architekta, který bývá označován 
za čelného představitele architektonického purismu, pa-
tří na českém území Müllerova vila v Praze nebo vila Vik-
tora Bauera v Hrušovanech u Brna. Jenom v České repub-
lice jeho autorství nese více než třicet budov a interiérů.

UPOZORNĚNÍ: 
Na základě rozhodnutí rakouské vlády budou moci obchody, služby nebo 
právě muzea 8. února opět otevřít, pokud do té doby klesne sedmidenní 
průměr nových nakažených zhruba na 50/100 tisíc obyvatel. I po 8. úno-
ru ale mají zůstat zavřená kina, divadla či koncertní a operní sály.

Složka s Loosovým projektem domu 
pro H. Konstandta v Olomouci, ca. 1919
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Nevysvětluji a nepoučuji, je to na čtenáři
V České republice vyšly Struharovy rané romány Rukopis 
a Opuštěná zahrada, po nich následovaly české překla-
dy již německy psaných děl Hledám štěstí, Cizinky, Váha 
světla, Důvěrně známé hvězdy domova, Barvy minulosti, 
Opuštění a Dar naděje a v překladu Markéty Klikové Ci-
zinci.

Stanislav Struhar (* 1964) se 
narodil v Gottwaldově, dnešním 
Zlíně, a v roce 1988 emigroval 
spolu s manželkou do Rakous-
ka. Toužil odejít už od mládí, byl 
přesvědčen, že se v této (tehdej-
ší) společnosti nejspíše nic ne-
změní, kdyby přišel převrat dřív, 
tak by ani možná s manželkou 
neodešli. Rodina dostala povo-
lení zúčastnit se zájezdu do Ju-
goslávie, ale pod podmínkou, 

že jejich syn zůstane doma. Bohužel byli špatně informo-
váni, že se o slučování rodin stará Červený kříž, takže syn 
jim nejpozději do třech měsíců bude do ciziny vydán. Jenže 
v roce 1988 už Červený kříž s Československem ne spolu-
pracoval. Synovi bylo, když odcházeli, tak tři roky. Obraceli 

se, kam se dalo, za dvacet měsíců došlo k sametové revolu-
ci, jenže ani poté syna nechtěli úředníci ČR za nimi pustit. 
Povolení k vystěhování dostal až v lednu 1990.

Stanislav Struhar ve Zlíně pracoval v sociálních služ-
bách. V Rakousku ve Vídni na konci devadesátých let za-
čal pracovat jako knihkupec v jednom z největších řetěz-
ců v německojazyčných zemích. Dnes pracuje ve stejném 
knihkupectví na zkrácený úvazek, takže mu zbývá čas a má 
ideální příležitost věnovat se psaní – literatuře i překladu.

Stanislav Struhar debutoval až v Rakousku básnickou 
trilogií Stará zahrada, v dalších letech publikoval pro-
zaická díla. Ve svých textech pracuje soustavně s temati-
kou mezilidských vztahů, zvláště v otevřené, mnohonárod-
ní společnosti.

Syn žije ve Vídni, je knihkupcem jako otec.

Publikace nakladatelství Wieser
(zaměřeno na literaturu českých a česko-rakouských au-
torů)

cca 144 str., pevná vazba
ISBN 978-3-99029-448-5
Cena: 21,00 €
Plánované vydání: leden 2021
Nakladatelství Wieser vydalo: Fremde Frauen, Das ge-
wicht des Lichtes, Die vertrauten Sterne der Heimat, Far-
ben der Vergangenheit, Die Verlassenen, Die Gabe der 
Hoffnung, Der alte Garten, Fremde Männer, Verlassener 
Garten (román 2000).
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cca 200 str., pevná vazba
ISBN 978-3-99029-451-2
Cena: 21,00 €
Plánované vydání: březen 2021
Překlad: Raija Hauk (* 1962) – slavistka, překladatelka 
a lektorka na univerzitě Greifswald
Šestatřicet minutových románů skládá dohromady román 
o autorově životě a díle i o jeho předchozím románu Ne-
předmětná odysea (2015).

eugen Brikcius (* 1942, Pra-
ha) – spisovatel, básník, filozof, 
esejista a výtvarník. Po maturi-
tě vystřídal mnoho zaměstná-
ní (byl mj. přidavačem, řidičem, 
pomocným dělníkem nebo pro-
gramátorem). V letech 1966-
1968 dálkově studoval filozofii 
a so cio logii na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, v le-
tech 1968-1970 studoval filozo-
fii na University College v Londý-
ně, na konci šedesátých let pořá-
dal happeningy, v sedmdesátých 

letech se živil jako výtvarník ve svobodném povolání. V le-
tech 1973-1974 byl osm měsíců vězněn za hanobení Sovět-
ského svazu. Studia dokončil až v roce 1982 disertační pra-
cí Ontological Argument. Po roce 1980 odešel do Vídně, 
kde pracoval jako úředník. Ve Vídni žije dodnes a pravidel-
ně navštěvuje Prahu. Dnes je ve svobodném povolání. Po 
roce 1990 navázal na své happeningy organizováním „kon-
ceptuálních akcí“. Je členem mezinárodního PEN klubu.

cca 400 str., pevná vazba
ISBN 978-3-99029-450-5
Cena: 21,00 €
Plánované vydání: leden 2021
Překlad: Raija Hauk (* 1962) – slavistka, překladatelka 
a lektorka na univerzitě Greifswald

Marek toman (* 24. 6. 1967, 
Praha) – prozaik, básník, pře-
kladatel a diplomat zvolil ve 
svém posledním románu ne-
čekaného vypravěče – barok-
ní Černínský palác na Loretán-
ském náměstí v Praze. Je to ro-
mánový hrdina pevně usazený 
a pyšný, i když disponuje vel-
kou přizpůsobivostí. Z pohle-
du konformisty budova komen-
tuje okolní dění, jak se dotýká 
jejího postavení a účelu, a s tím 

zaznamenává i zlomové okamžiky českých dějin od své-
ho vzniku až do současnosti. Její zdi hostily obrazárnu 
a lazaret, kasárna, útulek pro chudé, úřad říšského pro-
tektora pro Čechy a Moravu i ministerstvo zahraničních 
věcí. Zvláštní pozornost věnuje palác osobě Jana Masary-
ka a snaží se ze své kamenné paměti vydolovat co nejvíce 
vzpomínek, náznaků a stop, jež by vysvětlily ministrův tra-
gický skon pod okny jeho úředního bytu...

Marek Toman po studiu filozofie na Filozofické fakultě 
UK v Praze pracoval v letech 1992-1997 v literární redak-
ci Českého rozhlasu a od roku 1998 působí na Minister-
stvu zahraničních věcí ČR. Verše, překlady, eseje a recen-
ze publikoval časopisecky i ve formě rozhlasových pořadů.
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cca 390 str., wtb
ISBN 978-3-99029-452-9
Cena: 18,95 €
Plánované vydání: březen 2021
Editor: Hans Dieter Zimmermann
Překlad: Greta Reinerová
V roce 1921, několik měsíců předtím, než Jaroslav Hašek 
začne psát Osudy dobrého vojáka Švejka, popisuje v cyklu 
Velitelem města Bugulmy své životní zkušenosti s revoluč-
ním Ruskem. Obdobným způsobem, jakým se ve svých po-
vídkách vysmíval předválečné c. a k. monarchii, zachycuje 
bývalý rudý komisař bolševickou revoluci. Kniha je rozší-
řena vzpomínkami Františka Langera (československý spi-
sovatel, dramatik, legionář a vojenský lékař, který dosáhl 
hodnosti brigádního generála) a Josefa Lady (malíř a ilu-
strátor, jevištní výtvarník, karikaturista, scénograf a autor 
moderních pohádek pro děti, z jehož ilustrátorských děl je 
asi nejobsáhlejší a zřejmě i nejvýznamnější vytvoření ob-
rázků do Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války), přítele Jaroslava Haška, a doplněna dvě-
ma esejemi k dílu Jaroslava Haška od autorů Karla Kosíka 
a Hanse Dietera Zimmermanna.
Prof. Dr. Hans Dieter Zimmermann (* 29. 7. 1940) – 
emeritní profesor všeobecné a srovnávací literatury na 
berlínské Technické univerzitě a člen PEN-centra němec-
ky mluvících spisovatelů v zahraničí. Zorganizoval dopi-
sovou akci prominentních západních spisovatelů na pod-
poru pronásledovaných autorů v Československu, přivá-
žel peníze mezinárodního PEN klubu do Prahy. V Berlí-
ně organizoval konference, mimo jiné o T. G. Masarykovi 
(1991), „Kafka a Praha“ (1992), je spoluzakladatelem Ně-
mecko-české pracovní skupiny (1996) a Institutu Ludvíka 
Kundery pro šíření české literatury v Německu (Ludwig-
Kundera-Institut zur Verbreitung der tschechischen Lite-
ratur in Deutschland, 1998). Byl iniciátorem a jednatelem 

vydavatele České knihovny v německém jazyce, jež vydala 
33 svazků děl české literatury, zprostředkujících německé-
mu čtenáři představu o bohatství české literatury. Editoval 
německé vydání díla diplomata a spisovatele Jiřího Gruši 
ve Wieser Verlag. Roku 2000 mu byl prezidentem Václa-
vem Havlem udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vy-
nikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

cca 220 str., pevná vazba
ISBN 978-3-99029-430-7
Cena: 21,00 €
Plánované vydání: leden 2021
Překlad: Raija Hauk (* 1962) – slavistka, překladatelka 
a lektorka na univerzitě Greifswald
Kniha Kopřiva. Plevel, který šatil je výstupem z projektu 
zaměřeného na historický fenomén zpracování kopřivové-
ho vlákna a výrobu kopřivových textilií od pravěku až po 
20. století. Projekt se soustředil obzvlášť na kopřivu dvou-
domou a její místo v materiální i duchovní kultuře.

václav Michalička (* 14. 4. 
1978, Ústí nad Orlicí) – etno-
log, jeho práce se zabývají tra-
dicemi řemeslné rukodělné vý-
roby na Valašsku a Těšínsku. 
Vystudoval střední průmyslo-
vou školu stavební v Náchodě, 
obor Stavební obnova pamá-
tek, a na Filozoficko-přírodově-
decké fakultě Slezské univerzi-
ty v Opavě obor historie. Byl 
zaměstnán jako odborný pra-
covník v Souboru lidových sta-

veb Vysočina (2004-2005), dále ve Valašském muzeu v pří-
rodě v Rožnově pod Radhoštěm (2005-2008). V současné 
době pracuje v Muzeu Novojičínska – je vedoucím poboč-
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ky Muzea a pamětní síně Sigmunda Freuda v Příboře. Ex-
terně spolupracuje s Ústavem evropské etnologie na Filo-
zofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vydal řadu 
publikací z oblasti etnologie a lidové tvořivosti. Zabývá se 
dějinami hmotné kultury, proměnami venkova (sociální, 
kulturní, architektonické aj.), rukodělnou výrobou a zpra-
cováním přírodních materiálů tradičními technologiemi. 
Od roku 2009 je členem komise pro výběr kandidáta na 
udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel.

Wieser Verlag GmbH / Založba Wieser Verlag
9020 Klagenfurt 12
Telefon: 0043 (0) 463 37036
Telefax: 0043 (0) 463 37635
office@wieser-verlag.com
http://www.wieser-verlag.com

Švábská panna slavila 
koncem minulého roku 300 let
„Die Schwäbische Jungfrau“, tradiční obchod s vysoce 
kvalitním ložním a nočním prádlem či povlečením v prv-
ním vídeňském okrese na Graben oslavila 300 let existen-
ce. Obchod byl založen v roce 1720 švábským obchodní-
kem se lnem. Obchod se původně nacházel v okolí Roten-
turmstrasse, dnes je na Graben 26. Od roku 1960 je maji-
telkou Hanni Vanicek. Jméno Vanicek zdědila po svém dě-
dečkovi, který přišel z Moravy a ve Vídni se oženil s dce-
rou hodináře.

Hanni Vanicek, aufgezeichnet von Freya Martin, Das ge-
schäft ist meine Bühne, Amalthea Verlag, 208 str., 28 €

Vyznamenání pro kosmopolitu, 
humanistu a přesvědčeného Evropana
Žurnalistická legenda Hugo Portisch (92) převzal od mi-
nistra Alexandra Schallenberga na půdě Spolkového 
kancléřství ve Vídni Großes Goldenes Ehrenzeichen der 
Republik Österreich. Vyznamenání mu bylo uděleno za 
jeho životní dílo.

Hugo Portisch patří k nejvýznamnějším rakouským žur-
nalistům. Byl dlouholetým šéfredaktorem deníku Kurier 
a později šéfkomentátorem ORF a komentátorem světo-
vé politiky v Bavorské televizi. Narodil se 19. února 1927 
v Bratislavě (Pressburg). Jeho otec, rodák ze St. Pölten, 
byl šéfredaktor Pressburger Zeitung, liberálně-demokra-
ticky orientovaného listu, který byl v roce 1939 zastaven. 

Hugo Portisch navštěvoval v Bratislavě německé gymná-
zium, které zde i zakončil maturitou. V roce 1945 se rodi-
na přestěhovala do Rakouska.

Janoska Ensemble otevřel 1. ledna 2021 
novou streamovou řadu 
ve vídeňském Konzerthausu
Vynikající hudebníci a bratři Ondrej, Roman a František 
Jánoškovi vytvořili společně se svým švagrem Juliem Dar-
vasem (kontrabas) jedinečný soubor, který svým vlastním 
způsobem kombinuje klasické školení s dalšími různoro-
dými hudebními styly. Tento osobitý způsob interpretace, 
nazývaný dle kvarteta „Janoska Style“, staví na dokonalé 
virtuozitě každého jednotlivého člena souboru, potvrzené 
četnými oceněními za sólové počiny, na rodinné hudební 
tradici a lásce k improvizaci. Vzniká tak originální, vášnivá 
a vzrušující hudba, která žije a dýchá.

František Jánoška uvádí, že ansámbl je již šestou hudeb-
ní generací. V jejich rodině byli velmi talentovaní a dobří 
muzikanti už v minulosti, ale oni jsou první generací, kte-
rá zaznamenala světový úspěch. Učili se od svých rodičů 
a prarodičů, kteří je naučili různé hudební techniky, sezná-
mili s rozličnými žánry, které se běžně na vysokých školách 
nevyučují. A tak měli možnost spojit tyto dva světy, proto-
že na vysokých školách ve Vídni či Bratislavě se naučili vše 
o preciznosti a klasické hudbě a na druhé straně z domo-
va načerpali věci, které se na škole člověk nenaučí. Hráli 
spolu odmalička a už tehdy se vytvářel jejich tým. Vyrůsta-
li v takovém prostředí, kde celých čtyřiadvacet hodin bylo 
prakticky jen o hudbě. Potom se však jejich cesty rozdělily 
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a každý šel svým vlastním směrem. Někteří byli v orches-
tru Vídeňských filharmoniků nebo v orchestru Vienna Art 
a podobně. Chybělo jim, jak spolu jako malí hráli. Kole-
gové jako Julian Rachlin, Mischa Maisky i Anna Netrebko, 
když je slyšeli hrát společně, je povzbuzovali v tom, aby šli 
vlastní cestou a společně vytvořili něco nového. A tak se 
v roce 2013 spojili jako tři bratři ještě se švagrem Juliem 
Darvasem a vznikl Janoska Ensemble.

„Do Vídně jsme šli na studium a velmi jsme si ji oblíbi-
li. Je to takové multikulturní centrum, které i velmi ovlivni-
lo naši hudbu. Vycházíme z klasické hudby, ale spojujeme 
ji i s jinými žánry, jako je jazz, pop a všelijaké tradiční hud-
by… a v tom nás právě Vídeň velmi ovlivnila. Já jsem (Fran-
tišek) tu i zůstal a žiju zde už třináct let. A Julius Darvas 
také. Ondřej a Roman se před pár lety vrátili do Bratislavy, 
protože je velmi blízko. Většinou trávíme čas ve Vídni. Tady 
zkoušíme a odtud létáme do celého světa na koncerty.“

Janoska ensemble (Slovensko):
Ondřej & Roman Jánoška (housle), 
František Jánoška (klavír)
Julius Darvas (kontrabas)

Alfred Brendel 90
Alfred Brendel je znám především jako interpret hudby 
německých a rakouských klasiků od Bacha po Schönber-
ga. Dokázal i v pozdním věku pravidelně zaplňovat velké 
koncertní síně.

Narodil se v Loučné nad Desnou v okrese Šumperk 
v rodině nehudebníků. Do svých šesti let žil v Českosloven-
sku, poté se rodina odstěhovala do Záhřebu v Jugoslávii 
(dnes Chorvatsko) a pak do rakouského Štýrského Hrad-
ce. Koncem druhé světové války byl čtrnáctiletý Alfred po-
slán zpět do Jugoslávie kopat zákopy. Studoval na konzer-
vatoři ve Štýrském Hradci u profesorky Ludoviky von Kaa-
nové a kompozici u Artura Michela. Po válce komponoval 
hudbu a současně dál hrál na klavír, psal a maloval. Svá 
studia dokončil u rakouského klavíristy a skladatele Eduar-
da Steuermanna a absolvoval i mistrovské kurzy švýcar-
ského pianisty a dirigenta Edwina Fischera. Poté s kompo-
nováním skončil, aby se mohl soustředit na klavír. V roce 
1949 se umístil jako 4. v mezinárodní soutěži pro mladé 
klavíristy Ferruccia Busoniho v italském Bolzanu a násle-
dujícího roku se přestěhoval do Vídně.

V roce 1952, v jednadvaceti letech, nahrál svoji prv-
ní desku, Lisztovu suitu Vánoční strom, což byla součas-
ně i první nahrávka této skladby na desku. Jeho prvním 
koncertem zaznamenaným na dlouhohrající desku byl 
Prokofjevův Klavírní koncert č. 5. Následovala řada dal-
ších desek včetně tří kompletních nahrávek klavírních so-
nát Ludwiga van Beethovena, jedné u společnosti Vox Re-
cords a dvou u značky Philips Records. Stal se tak prvním 
umělcem, který nahrál kompletní Beethovenovo dílo pro 
sólový klavír. Nahrál také díla Lisztova, Brahmsova (včet-
ně jeho koncertů), Schumannova a zejména Schuberto-
va. Významnou součástí Brendelovy sbírky je také kom-
pletní nahrávka Mozartových klavírních koncertů. Oprav-
dový průlom však nastal v sedmdesátých letech po jeho 
beethovenovském recitálu v londýnské Queen Elizabeth 
Hall. Hned příštího dne se jeho agentovi ozvaly tři velké 
nahrávací společnosti.
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Někdy v té době se přestěhoval do londýnské čtvrti 
Hampstead, kde dosud žije. Od sedmdesátých let tak za-
čal nahrávat pro značku Philips Classics Records.

Jako jeden z mezinárodně nejúspěšnějších klavíristů 
uskutečnil řadu koncertních turné po Evropě, Spojených 
státech, jižní Americe, Japonsku a Austrálii. Měl velmi blíz-
ký vztah s Vídeňskou a Berlínskou filharmonií, koncerto-
val však se všemi významnými orchestry ve Spojených stá-
tech i jinde.

Supraphon vydává k 90. narozeninám klavíristy Alfre-
da Brendela DVD.

Společná rakousko-česká historie
Václav Antonín Kounic (Kaunitz) (2. 2. 1711, Vídeň – 
27. 6. 1794, Vídeň) – diplomat a politik.
Do popředí moravských rodů se Kounicové propracova-
li až počátkem 16. století po zakoupení slavkovského pan-
ství, čímž položili základy rodového majetku.

Václav Antonín byl synem hraběte Maxmiliána Oldři-
cha, moravského zemského hejtmana, a byl předurčen pro 
duchovní dráhu. Avšak smrt jeho starších bratří změnila 
otcův záměr, takže Václav Antonín studoval práva. Po stu-
diích ve Vídni, Lipsku a Leydenu byl v roce 1737 jmeno-
ván říšským dvorním radou. Své postavení v dubnu 1736 
upevnil výhodným sňatkem s Marií Ernestinou z vlivného 
rodu Starhenbergů. Po císařově smrti se na krátkou dobu 
uchýlil do soukromí. Krátce po nástupu Marie Terezie na 
trůn byl pověřen diplomatickým posláním v Itálii, později 
působil v Nizozemsku. Poté se stal Kounic vyslancem v Pa-
říži. V roce 1753 byl Václav Antonín hrabě Kounic jmeno-
ván říšským kancléřem s pověřením k řízení zahraniční po-
litiky. V roce 1756 dojednal spojenectví Rakouska s Francií, 
ke kterému přistoupilo i Rusko. Současně realizoval Kou-
nic i doma v rakouských zemích četné reformy, především 
daňové. V roce 1764 byl povýšen za své zásluhy do stavu 
říšských knížat.

Po celý život programově budoval své sbírky, byl pře-
svědčen v duchu osvícenských zásad o síle umění, které 
dokáže člověka duchovně a mravně nejen obohatit, ale 
i povznést a zušlechtit.

Poté, co se stal kancléřem, přebýval převážně ve Víd-
ni a nechal své sbírky přestěhovat do vídeňského paláce. 
Nakupoval a také nechal pořizovat kopie uměleckých děl 

pro císařskou galerii a zároveň stál v čele vídeňské akade-
mie výtvarných umění jako její protektor.

Zemřel ve věku třiaosmdesáti let ve Vídni a jeho ostat-
ky byly po více než půl století převezeny zpět do Slavkova 
a pohřbeny v hrobce v podzemí kostelíku na Špitálce, kte-
rou vybudoval.

Rok po jeho smrti slavili na slavkovském zámku Kle-
mens Václav Lothar Metternich a Elenora Kounicová, jedi-
ná dcera hraběte Arnošta Kaunice a vnučka knížete a kanc-
léře Václava Antonína Kounice, velkolepou svatbu. Pro-
střednictvím manželky získal Metternich český Kynžvart 
i moravský Kojetín a Vrchoslavice.

Moravská větev vymřela po meči Aloisem Václavem, 
majorát i slavkovské panství přešlo na českou větev, která 
vymřela Eugenem v roce 1919.

Václav Antonín Kounic, mědirytina z roku 1767

Podujatí Si Viedeň – marec (březen) 2021

uPoZorNĚNÍ
Návštěva Slovenského inštitútu ve Vídni, jakož i dalších in-
stitucí, s nimiž Slovenský inštitút plánuje společný kultur-
ní program, je v březnu podmíněna epidemiologickým vý-
vojem. O plánovaném programu a jeho případných změ-
nách informuje Slovenský inštitút na svém webu a face-
booku, kde také pravidelně uveřejňuje tipy na slovenskou 
kulturu online.

16. 3. v 18:30 vernisáž lindy a Ľuba Hnátovičových
Ľubo Hnátovič je už dlhodobo vo Viedni žijúci výtvarník, 
jeho dcera Linda momentálne žije a tvorí v Madride.

Ľubomír Hnátovič sa narodil 7. októbra 1957 v Brod-
skom na Slovensku. Korene jeho nadania treba hľadať ako 
u mnohých umelcov v detstve. Jeho otec je nadaný ama-
térsky maliar, fotograf a výrobca nábytku. Ťažko postihnu-
tý mladší brat, pre ktorého bol šesťročný Ľubomír najbliž-
šou osobou, pravdepodobne podstatne ovplyvnil jeho sve-
tonázor a tým aj jeho umeleckú tvorbu.

Po vyučení za zámočníka – toto povolanie nikdy nebu-
de vykonávať – navštevuje krátky čas Akadémiu výtvarných 
umení v Bratislave a neskôr, po emigrácii na Západ začiat-
kom osemdesiatych rokov, triedu kreslenia na Akadémii 
úžitkového umenia vo Viedni. Avšak odhliadnuc od týchto 
dvoch „výletov“ do akademických vzdelávacích zariadení 
je Ľubomír samouk. Svojich majstrov si hľadal sám. Veľkí 
maliari ako Goya, Velázquez, Ribera a v mladších rokoch 
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Francis Bacon oslovili v jeho duši niečo, čo on postupne 
rozvinul do svojho celkom osobného štýlu mimo všetkých 
mód a trhovo-strategických úvah.

Tak sa pretĺka mladý emigrant so svojou malou rodi-
nou najprv ako roznášač reklamných brožúr, čistič bazé-
nov, kníhviazač, záhradný robotník a napokon ako domov-
ník. Renovuje byty, dokonca celé zámky. Rôzni jeho za-
mestnávatelia sú zároveň tými prvými, ktorí objavujú a za-
čínajú zbierať jeho obrazy vzniknuté popri namáhavých 
zamestnaniach. Dnes Ľubomír Hnátovič žije a pracuje vo 
Viedni takmer výlučne zo svojho umenia a preň. Je rozve-
dený a má dcéru, ktorá pokračuje v šľapajach svojho otca.

linda Hnátovič (* 1984) ist seine Tochter und auch 
eine zeitgenössische Künstlerin. Sie studierte Philosophie 

und Multimedien an der 
Universität für angewand-
te Kunst in Wien. Nach ih-
rer Weltreise entwickel te 
sie ein besonderes Interes-
se für die Stillleben-Ma-
lerei. Linda möchte die 
Objekte der Natur und des 
alltäglichen Lebens n ihrer 
Schönheit und mit überdi-
mensionaler Größe zeigen 
sowie mit ihren Werken 
auch Botschaften vermit-
teln.

red. poznámka: Ľubo Hnátoviče a jeho dílo jste moh-
li obdivovat na výstavě, kterou pořádal Klub u příležitosti 
40. výročí událostí v Československu (rok 1968) „40 Jah-
re Rückblick 1968-2008 – Integration in der Emigration“ 
v Galerii Time v prvním vídeňském okrese.

23. 3. v 12:30 Poludňajší koncert, na ktorom vystúpi zná-
my slovenský akordeónista Boris lenkó
Boris Lenko gilt als einer der angesehensten slowakischen 
Akkordeonspieler mit internationalem Renommee. Seine 
künstlerische Vielfalt erstreckt sich von zeitgenössischer 
Musik über Weltmusik bis zum Jazz. Er tritt regelmäßig bei 
slowakischen und internationalen Festivals und als Solist 
bei Konzerten auf (z. B. in der Carnegie Hall in New York, 
Warschauer Herbst, Bratislava Jazzdays). Bei seinen Solo-
auftritten widmet sich Lenko neben Transkriptionen (z. B. 
von Werken von Scarlatti, Bach oder Haydn) auch neuen 
Werken für Akkordeon. Lenko brachte dabei Solowerke 
der slowakischen Komponisten J. Beneš, P. Zagar, M. Bur-
las, I. Zeljenka, L. Kupkovič zur Uraufführung.

Neben seinem Engagement in diversen Ensembles un-
terschiedlicher Genres besteht seit 2001 Lenkos eigenes 
Ensemble ALEA (Akkordeon, Klavier, Geige, Kontrabass), 
welches Musik von Astor Piazzolla und zeitgenössischen 
Komponisten interpretiert.

Boris Lenko beherrscht auch das Spiel auf dem Ban-
doneon und ist als Komponist tätig (viele Werke für das 
Akkordeon-Solo, Klavier, Kammermusik, usw.). Er unter-
richtet an der Akademie der darstellenden Künste in Bra-
tislava, seit 2014 mit dem Titel Professor.

Slowakisches Institut in Wien
Wipplingerstraße 24-26 | A – 1010 Wien
Tel.: +43 1 318 905 5291
si.vienna@mzv.sk | www.mzv.sk/sivieden
www.fb.com/SlowakischesInstitutInWien
IG: slowakisches_institut_wien

Vážení a milí priatelia Slovenských inštitútov,
rada by som touto cestou pozdravila všetkých čitateľov 

eBulletinu. Minulý rok 2020 začali všetky Slovenské inšti-
túty vydávať tento magazín, a to v súvislosti s nástupom 
pandémie, ktorá vypukla po celom svete, a nechceli sme 
s Vami, našimi drahými priateľmi, stratiť kontakt. Sloven-
ské inštitúty, ktoré patria pod Odbor kultúrnej diploma-
cie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitos-
tí Slovenskej republiky, prešli svojou prácou do doteraz je-
diného možného sveta, do sveta informačných technológií 
a prostredníctvom počítačov Vám dokážeme priblížiť ne-
priblížiteľné... Aspoň doteraz sme si to mysleli. Ale keď sa 
chce, tak sa cesta nájde a veľa sa spraviť dá... Pandémia 
a uzavretie sa trochu viac do seba nám umožnili nahliad-
nuť aj do takých kútov našej duše, na ktoré sme možno 
menej mysleli. A to je asi jediné pozitívum, ktoré by sme si 
z tohto zvláštneho obdobia mohli a mali odniesť. Úlohou 
Slovenských inštitútov bolo a stále je spríjemniť Vám chví-
le niečím zaujímavým alebo aj poučným alebo jednodu-
cho iba príjemným. Medzi úlohy patria nielen realizácia 
prezentačných projektov v oblasti umenia a kultúry, ale 
aj v oblasti školstva, vedy, techniky a dôležitou časťou je 
aj spolupráca s krajanmi. Preto sú napríklad aj eBulletiny 
vydávané dvojjazyčne.

Vážení a milí priatelia Slovenských inštitútov, ak máte 
nejaké priania v oblastiach, ktoré pokrýva Slovenský inšti-
tút a ktoré Vám vieme splniť, obráťte sa, prosím, na riadi-
teľa tohto inštitútu vo Vašej krajine a podeľte sa o kreatív-
ne idey – budú sa tešiť.

Ľubomír Hnátovič
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Dovoľte mi popriať Vám v roku 2021 veľa zdravia 
a šťastia a čo najviac príjemných chvíľ, napríklad aj pri čí-
taní eBulletinu.

S úctou
Jana Tomková

riaditeľka Odboru kultúrnej diplomacie
MZVEZ SR 

SI Wien_e-News-18.Jänner 2021.pdf

Pozvánka 2021
Vážení priatelia,
 prajeme Vám v novom roku nielen veľa zdravia, ale aj 
veľa lásky, porozumenia a priateľských stretnutí aj u nás 
v spolku SOVA.

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov podujatí 
v súvislosti s covid-19 Vás prosíme, aby ste sa včas prihlá-
sili na aktivity spolku mailom. Pokiaľ sa prihlásite, ale na 

podujatí sa nemôžete zúčastniť, prosíme Vás, aby ste to 
tiež oznámili na uvedenej mailovej adrese. Pri vstupe do 
spolku SOVA si (aj Vašim deťom) poumývajte alebo dezin-
fikujte ruky, majte pripravené rúšky a sadnite si na pre Vás 
vyhradené miesta. Je nám ľúto, ak sa podujatie neuskutoč-
ní v plánovanom termíne – aktuálne informácie sú u nás na 
internetových stránkach. Vďaka za pochopenie.

Na https://slovaci.us18.list-manage.com/
track/click?u=9bc41cacc921c991f8930093b&id=-
85833515de&e=a6ed4e563f Vám posielame informáciu 
o budúcich programoch školského spolku SOVA.

Prehľad našich aktuálnych podujatí nájdete pod lin-
kom: www.slovaci.at/program.html. Zmena programu 
(na základe rozhodnutí a pokynov úradov a rakúskej vlá-
dy) je vyhradená.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnu-
tie s Vami na našich budúcich podujatiach.

Elena Mandik a Vlado Mlynar

České centrum ve Vídni – program akcí
uPoZorNĚNÍ
Návštěva Českého centra Vídeň, jakož i dalších kulturních 
institucí, s nimiž České centrum Vídeň plánuje společný 
kulturní program, bude v únoru a březnu podmíněna epi-
demiologickým vývojem. O plánovaném programu a jeho 
případných změnách informuje České centrum Vídeň na 
svém webu a facebooku, kde také pravidelně uveřejňuje 
tipy na českou kulturu online. O doprovodných aktivitách 
bude ČcV informovat na webu a facebooku.

do 27. 3. 2021 Nejkrásnější knihy rakouska, Německa, 
České republiky, švýcarska a Nizozemí 2019
Hlavní městská knihovna ve Vídni prezentuje již 18. ročník 
své úspěšné zimní výstavy nejkrásnějších knih – a historic-
ky poprvé za účasti knih českých! Výstava je k vidění v ot-
víracích hodinách knihovny.
https://wien.czechcentres.cz/program/https-nejkrasnej-
si-knihy-rakouska-nemecka-ceske-republiky-svycarska-a-
nizozemi-2019
Hauptbücherei Wien, Urban-Loritz-Platz 2A, 1150 Wien

do 3/2021 Překladatelská soutěž: Cena Susanny roth 
2021 – výzva pro rakousko
V rámci letošního 7. ročníku Mezinárodní překladatel-
ské soutěže Cena Susanny Roth, jež je určena pro začí-
nající zahraniční překladatele z českého jazyka ve věku do 
40 let, mají účastníci přeložit vybraný úryvek z knihy Len-
ky Elbe Uranova. Rakouští účastníci překládají výchozí text 
do němčiny. Bližší informace (termíny, podmínky, text) na-
leznete na webu Českého centra Vídeň.
https://www.mqw.at/institutionen/q21/artists-in-residen-
ce/2021/ivana-myskova/
on-line

11. 2. – 10. 3. 2021 Vergessen / Zapomnění – projekt 
leny knilli a Jany kasalové
Mezinárodní výstavní projekt představí práce Jany Kasalo-
vé, Leny Knilli, Sybille Loew a Kateřiny Šedé – čtyři umě-
lecké přístupy, které se rozdílnými strategiemi a koncepty 

přibližují tématu „zapomnění a vzpomínání“. Pro více in-
formací o doprovodném programu sledujte web Českého 
centra Vídeň či Künstlerhausu.
https://wien.czechcentres.cz/program/vergessen-zapo-
mneni-projekt-leny-knilli-a-jany-kasalove
Künstlerhaus, Karlsplatz 5, 1010 Wien

17. 2. – 20. 4. 2021 eugen Brikcius: Umělecká cviče-
ní 1966-1970
Výstava je uspořádána jako připomínka dnes již legendár-
ní umělecké události, kterou zrealizoval pod názvem Slu-
neční hodiny (1970) Eugen Brikcius. Land-artové uchope-
ní času bylo vyvrcholením „happeningové“ fáze umělcova 
působení v rodném městě a jeho okolí. Duchovní tělesnost 
byla tak působivě zakončena a mohla se přesunout do de-
finitivní podoby slovní, která se ovšem nepřestala vyvíjet 
dodnes. Kromě jiného se divákovi předkládají pro náleži-
té pochopení umělcova narativu dvě ukázky předchozích 
„cvičení“, která byla, z dnešního pohledu už nepochopitel-
ně, násilně ukončena komunistickou policií. Ve své době to 
byla celkem běžná reakce mocenského aparátu.
Kurátorka: Zuzana Brikcius.
https://wien.czechcentres.cz/program/eugen-brikcius-u-
melecka-cviceni-1966-1970
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien

24. 2. 2021 v 17:00 on-line přednáška historičky ka-
teřiny králové
Kateřina Králová je vedoucí Katedry ruských a východoev-
ropských studií Univerzity Karlovy a momentálně research 
fellow vídeňského Wiesenthalova institutu pro výzkum ho-
locaustu.
Moderace: Dirk Rupnow.
Podrobnější informace k akci a online vysílání budou uve-
řejněny na webu Českého centra Vídeň a VWI (https://
www.vwi.ac.at/).

5. 3. – 30. 4. 2021 Jindřich štreit
U příležitosti Měsíce fotografie FOTO WIEN uvede galerie 
AnzenbergerGallery putovní průřezovou výstavu fotografií 
Jindřicha Štreita. Ve Vídni bude mít výstava svou premiéru.
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í Kurátor: Denis Brudna.
Podrobnější informace k akci budou uveřejněny na webu 
Českého centra Vídeň a galerie AnzenbergerGallery 
(https://www.anzenbergergallery.com/).
AnzenbergerGallery, Absberggasse 27, 1100 Wien

Připravované programy
Cyklus dokumentárních filmů českých žen-režisérek, kte-
ré budou ke zhlédnutí online a zcela zdarma. Tituly a data 
uvedení jsou v jednání.

Podrobnější informace k akci budou uveřejněny na 
webu Českého centra Vídeň.

Milá krajanské komunito,
dovolte mi přivítat Vás v novém roce 2021 a popřát 

Vám ještě jednou vše dobré!

Stejně jako v loňském roce, připravilo i letos Minister-
stvo zahraničních věcí společně s partnery několik progra-
mů pro podporu českého kulturního dědictví v zahraničí. 
Jak se můžete přihlásit a jak získat podporu? Všechny in-
formace najdete v našem článku:
https://www.mzv.cz/vienna/cz/rakousko/informace_k_
programu_podpory_ceskeho.html.

Podmínky vycestování do Rakouska
Podmínky pro přejezd hranic z České republiky do Rakous-
ka najdete přehledně také na stránkách Ministerstva vni-
tra ČR.
Ing. et Ing. Markéta Zahradníčková
Botschaft der Tschechischen Republik in Wien
Abteilung für Politik und Wirtschaft
Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien, Österreich
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které ovlivní život lidí v Česku
Více než 4 milióny zaměstnanců budou mít nižší daně. Vo-
liči rozhodnou o příští vládě. Češi si na jaře zopakují sčítá-
ní lidu, domů a bytů. A změny se dotknou i oblasti vzdě-
lávání.

Na podzim Česko čekají důležité volby do Poslanecké 
sněmovny. K volebním urnám zamíří Češi v pátek a v so-
botu 8. a 9. října. Rozhodnou o tom, zda bude v čele stá-
tu jako premiér i nadále stát Andrej Babiš (ANO), anebo 
zda vládu sestaví někdo jiný. Termín voleb více než devět 
měsíců před jejich konáním ohlásil prezident Miloš Zeman 
proto, že chce stranám dopřát dost času na kampaň. Kvůli 
covidu-19 budou podle něj muset strany více spoléhat na 
technické prostředky než na kontakt s voliči.

Nižší daně: Všechny zaměstnance ve státním i v sou-
kromém sektoru čeká jedna z největších změn v daňovém 
systému. Lidem zůstanou v peněženkách navíc tisíce korun 
díky zrušení superhrubé mzdy. Místo ní se konečná částka 
na výplatní pásce bude počítat ze dvou sazeb z příjmu fy-
zických osob – 15 a 23 procent, přičemž vyšší sazba se po-
čítá od příjmu 140 tisíc korun.

Nejen zaměstnanci si navíc polepší o 3 tisíce korun díky 
zvýšení slevy na poplatníka. Poroste i minimální mzda, a to 
o 800 korun. Zvedne se na 15 200 korun.

Letos se také spustila nová paušální daň. Některé 
OSVČ, tedy živnostníci, díky ní mohou výrazně ušetřit.

Podle odborníků bude dále růst nezaměstnanost. Pod-
nikatelé přesto budou stále cítit nedostatek zaměstnanců 
ve specifických a kvalifikovaných oborech.

Školství: Maturitní testy zůstanou od jara jedinou čás-
tí maturit organizovanou státem. Ústní a písemné zkoušky 
z jazyků se přesunou do škol. Státní maturitní testy se ne-
budou známkovat. Hodnotit se budou jen slovy „uspěl“, 
resp. „neuspěl“ podle procenta zvládnutých úkolů.

Změny nastávají i u přijímacích zkoušek. Na čtyřleté 
maturitní obory středních škol nebudou povinné jednot-
né přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky na víceletá gymná-
zia by měly zůstat beze změny.

Od února se bude na základních a středních školách 
testovat kombinovaná výuka.

Společnost: I rok 2021 bude ve společnosti ve zname-
ní koronaviru. Naplno se v Česku rozjede očkování. Podle 
odhadů by se během prvního půl roku mělo podařit naoč-
kovat zhruba polovinu české populace.

Podle pozorovatelů se s vakcínami proti covidu sice 
věci začnou měnit k lepšímu, návrat k normálu bude ale 
zdlouhavý.

Česko také čeká sčítání lidu, domů a bytů. To má od-
startovat o půlnoci na 27. března. Bude to nejmoderněj-
ší sčítání lidu v naší historii, je primárně připravováno jako 
on-line. Uskuteční se prostřednictvím webových stránek, 
mobilní aplikace, ale i tradiční metodou sčítacích komisa-
řů. Podle odhadů má sčítání lidu přijít na 2,23 miliardy ko-
run.

Výročí: Na letošní rok také připadá řada kulatých vý-
ročí. Například 100 let od založení Československé obce 
legionářské, 120 let od narození Milady Horákové nebo 
200 let od narození Karla Havlíčka Borovského. V letoš-
ním roce si připomeneme i 1 100 let od mučednické smr-
ti svaté Ludmily, která je považována za matku a patronku 
českého národa. Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září 
na hradišti Tetín v roce 921.

Podpora krajanů: Podpora krajanů a výuky češtiny v ci-
zině by se měla od letošního roku výrazně zvýšit. Letos by 
na program podpory českého kulturního dědictví v zahra-
ničí mělo jít 113,3 miliónu korun z rozpočtů ministerstev 
školství, zahraničí a zdravotnictví.

Program zahrnuje podporu krajanských komunit pro-
střednictvím vzdělávacích programů i kulturních projektů. 
Patří do něj také opravy a údržby objektů a budov, které 
využívají krajanské spolky.

Katka Brezovská, Český rozhlas, redakčně zkráceno

Sčítání lidu se uskuteční 
v plánovaném termínu od 27. března
Sčítání lidu se uskuteční v plánovaném termínu od 
27. března do 11. května i za současné epidemické situa-
ce. Sčítání poskytne státu, úřadům, radnicím, vědcům i ex-
pertům z různých oborů údaje o obyvatelích, jejich bydle-
ní a jejich ekonomické situaci, a to ze všech částí republi-
ky. Informace se dají využít při plánování dopravy, zajištění 
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zdravotní péče, míst ve školkách a v domovech pro senio-
ry či výjezdů hasičů, uvedla mluvčí sčítání.

Sčítání se koná každých deset let. Poprvé na českém 
území proběhlo v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzni-
ku samostatného Československa, se uskutečnilo devět-
krát. Desetiletý interval se nedodržel jen za druhé světo-
vé války. Český statistický úřad (ČSÚ) počítá s tím, že by 
se formuláře i letos mohly vypisovat hlavně on-line. Sčítá-
ní přes internet začne 27. března a potrvá do 9. dubna. 
Od 17. dubna do 11. května by pak měli do terénu vyra-
zit sčítací komisaři.

ČR spustila informační kampaň k fungování 
elektronických dálničních známek
Stát spustil informační kampaň propagující nové fungová-
ní dálničních poplatků po zahájení prodeje elektronických 
dálničních známek. Kampaň by zároveň měla eliminovat 
některé časté omyly motoristů při nákupu. Od prosince 
loňského roku se prodalo asi 690 000 elektronických zná-
mek, meziročně zatím méně.

Na konci ledna vyprší platnost loňských dálničních 
kuponů s roční platností. Definitivně tak skončí staré pa-
pírové viněty, které od letoška plně nahradily elektronic-
ké známky. Ceny známek se však letos nezměnily, roční 
známka stojí 1 500 korun, měsíční 440 korun a desetidenní 
310 korun. Zůstává také zvýhodnění pro ekologická auta.

Češi žijící v cizině budou volit 
kandidáty z Ústeckého kraje
Češi žijící v zahraničí, kteří se letos v říjnu rozhodnou hla-
sovat ve sněmovních volbách, budou vybírat z kandidátů 
pro Ústecký kraj. Určil to los Státní volební komise, uvedlo 
v tiskové zprávě ministerstvo vnitra. V posledních volbách 
se hlasy ze zahraničí započítávaly do výsledků ve Středo-
českém kraji. Češi v cizině měli možnost vybírat si poslan-
ce ve volebních místnostech na zastupitelských úřadech 
či konzulátech zatím pětkrát. Poprvé to bylo v roce 2002, 
kdy se rozhodovali mezi jihomoravskými kandidáty. Při ná-
sledujících dvou volbách volili mezi jihočeskými kandidáty. 
V roce 2013 i 2017 pak byli občané ze zahraničí přiřazeni 
ke Středočeskému kraji.

Losování se podle předpisů musí uskutečnit do sedmi 
dnů od vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů. Rozhodnutí pre-
zidenta Miloše Zemana, že se volby do Sněmovny uskuteč-
ní 8. a 9. října, vyšlo ve sbírce na Silvestra. Začala tím ofi-
ciálně volební kampaň, která nese povinnosti pro strany, 
hnutí i jejich volební koalice.

Počet Čechů hlasujících v cizině se v minulosti postup-
ně zvyšoval. Při premiéře v roce 2002 přišlo hlasovat zhru-
ba 3 800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6 700, o čtyři roky 
později 8 222. V dalších volbách se dostavilo na ambasá-
dy 10 571 voličů, naposledy se ke středočeským výsledkům 
připočetlo 10 494 platných hlasů ze zahraničí.

Ministerstvo kultury ocenilo 
osm osobností české kulturní scény
Ministerstvo kultury udělilo u příležitosti státního svátku 
28. října Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 
2020. Porota ocenila celkem osm mimořádných osobnos-

tí české kulturní scény. Státní cenu za literaturu dostal Mi-
chal Ajvaz, za překlad Blanka Stárková.

Dlouholetá redaktorka, dramaturgyně a moderátor-
ka Českého rozhlasu Stárková v minulosti obdržela Řád 
Isabely Kastilské za šíření povědomí o španělské kultuře 
v České republice a Cenu Josefa Jungmanna za překlad.

Ceny ministerstva kultury obdrželi mimo jiné in memo-
riam režisér Miloš Forman, Jiří Tichota z folkového Spiri-
tuál kvintetu a bývalá umělecká ředitelka a nyní umělec-
ká poradkyně Mezinárodního filmového festivalu v Karlo-
vých Varech Eva Zaoralová. Za rozvoj českého loutkové-
ho divadla ministerstvo kultury ocenilo Tomáše Dvořáka, 
za přínos ve výtvarném umění designérku a knižní ilustrá-
torku Květu Pacovskou. Cenu za architekturu obdržel Vik-
tor Rudiš, který propojil brněnskou architektonickou scé-
nu s Prahou a Libercem.

Státní ceny a Ceny ministerstva kultury se v minulých 
letech předávaly při slavnostním večeru na Nové scéně Ná-
rodního divadla. Letos byly vzhledem k celosvětové pan-
demii koronaviru a opatřením proti šíření nemoci předá-
ny laureátům individuálně.

Výstava v Moravské zemské knihovně: 
Do Brna široká cesta. Kramářské písně
se světskou tematikou
the Wide Way to Brno: Broadside Ballads with Secular 
themes 
Der breite Weg nach Brün. Jahrmarktlieder mit profaner 
thematik
Die entsprechenden Videos gibt es mit tschechischen und 
englischen Untertiteln.

Zur Ausstellung und Informationen auf Tschechisch:
http://www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac-vystavy/do-br-
na-siroka-cesta-kramarske-pisne-se-svetskou-tematikou/

Zur Ausstellung und Informationen auf Englisch:
http://www.mzm.cz/en/dietrichstein-palace-exhibitions/
the-wide-way-to-brno-broadside-ballads-with-secular-the-
mes/

Zur Ausstellung und Informationen auf Deutsch:
http://www.mzm.cz/de/palais-dietrichstein-ausstellun-
gen/der-breite-weg-nach-bruenn-jahrmarktlieder-mit-pro-
faner-thematik/
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Čtení o Janu Nerudovi (ed. Jakub Říha)
Antologie Čtení o Janu Nerudovi s podtitulem Utváření 
obrazu předkládá mozaikovitý portrét jedné z nejvýznam-
nějších osobností druhé poloviny 19. století: spisovatele 
a novináře Jana Nerudy (1834-1891). Čítanka shromaž-
ďuje třináct textů z let 1864-1942, a pokrývá tedy zhruba 
prvních osm dekád rezonance Nerudova díla. Jde jednak 
o kritické stati a portréty publikované za autorova života 
(Vilém Kienberger, Karel Sabina, Servác Heller, Jakub Ar-
bes a J. V. Sládek), jednak o celistvější pokusy o uchope-
ní Nerudovy osobnosti či díla napsané po jeho smrti (Eliš-
ka Krásnohorská, Jaroslav Vrchlický, Arne Novák, Miloslav 
Hýsek, F. X. Šalda a Karel Polák). Rámec výboru tvoří dvo-
jice statí Felixe Vodičky a Alberta Pražáka, jež byly konci-
povány pro kolektivní publikaci Kniha o Janu Nerudovi.

Kniha byla připravována k vydání v roce 1941 (padesát 
let od úmrtí Jana Nerudy) v nakladatelství Čin, z jejího vy-
dání však sešlo. Nerealizovaná „encyklopedie“ měla být za-
vršením prvních několika dekád intenzivního nerudovské-
ho bádání – z tohoto důvodu tvoří svorník předkládaného 
výboru. Texty jsou vybrány tak, aby co možná rovnoměr-
ně pokrývaly zvolenou časovou rozlohu i mnohotvárnost 
Nerudovy činnosti (básník, prozaik, publicista, dramatik) 
a jejich chronologické uspořádání dovoluje nahlédnout 
postupné utváření názorů na Jana Nerudu a jeho tvorbu. 
Antologie je doplněna předmluvou editora a bibliografií.
https://www.kosmas.cz/knihy/284738/cteni-o-janu-ne-
rudovi/
Institut pro studium literatury, Jankovcova 938/18a, Praha
http://www.ipsl.cz/antologie

KALLIOPE Austria:
Ženy ve společnosti, v kultuře a ve vědě
Ženy byly v oficiálních dějinách Rakouska až příliš často 
opomíjeny, přehlíženy či marginalizovány. O to důležitější 
je snaha výstavy, kterou připravilo rakouské Spolkové mi-
nisterstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti, ohléd-
nout se za uplynulými 200 lety a prostřednictvím životopi-
sů představit významné Rakušanky. Ženy, které svým na-
dáním, odhodlaností a neohrožeností spoluutvářely a obo-
hacovaly svou zemi. Jejich životy a tvorba tvoří přinejmen-
ším polovinu duchovní identity Rakouska a tato výstava 
by jim měla vzdát hold a zaplnit mnohdy až ostudné me-
zery v povědomí.

Výstava KALLIOPE Austria je chronologickým defilé 
životních příběhů aristokratek, umělkyň, hostitelek saló-
nů, vědkyň, aktivistek bojujících za ženská práva, hereček, 
hudebnic, režisérek a dalších významných žen od začátku 
19. století až po současnost. Jednotícím prvkem je eman-
cipace žen – se všemi jejími triumfy i nezdary.

Od biedermeierovské touhy po svobodě až do dneš-
ních dnů se již podařilo mnohé. Zároveň je však zřejmé, 
že skutečné rovnoprávnosti zatím dosaženo nebylo a že je 
nutné v tomto ohledu ještě leccos učinit.
RKF, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, po – pa, 10:00-
17:00, kromě rakouských a českých svátků do 10. 3. 2021

Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zameze-
ní šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 
18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Robert D. Putnam: The Upswing
Recenze knihy The Upswing z pera Přemysla Janýra s úva-
hou o periodách ducha doby je k dispozici na http://www.
janyr.eu/index.php/84-ja-a-my.

Z nových knih
tomislav vašíček: Klavír vypráví
Ilustrace: Josef Stehlík
Nakladatelství Jalna 2020, ISBN: 978-80-86396-97-2
108 stran, pevná vazba
Objednávky: renomovaná česká knihkupectví

Jakými peripetiemi procházel vývoj populární, ale i klasic-
ké hudby v Čechách? Jak byl ovlivněn tím světovým? Co 
pro hudbu znamenaly milníky let 1945, 1968 a také 1989? 
To bylo a bude obsahem řady publikací. Ale vyprávěl vám 
o tom všem, jak to zažil a s odstupem let vidí či jak o bu-
doucnosti přemýšlí, nějaký klavír? Tomislav Vašíček jako 
jeden ze zakladatelů českého rokenrolu vstoupil před pár 
lety v Praze do rokenrolové síně slávy. A to dokonce dva-
krát, podruhé i s celou kapelou Sputnici, jejímž byl zpěvá-
kem a lídrem. Po roce 1968 však před sputnickou slávou 
dostala přednost svoboda. V rakouské emigraci se etablo-
val jako špičkový expert u společnosti IBM. Dnes s rodinou 
žije nedaleko Vídně.

Rodinný klavír, který byl středobodem jedné pražské, 
a po emigraci stále je členem vídeňské hudební domácnos-
ti, má o čem vyprávět. Navíc když každá generace, jejíž prs-
ty na něm dováděly, měla a má trochu jiné hudební sklo-
ny. A tak starý klavír Bechstein vzpomíná. Od populáru let 
předválečných přes swing a rokenrol „padesátek a šede-
sátek“ po světové muzikály, dětské písničky a vždy a všude 
přítomnou a inspirující klasiku. Navíc má ten klavír být na 
co pyšný. Vždyť byl svědkem či přímým účastníkem mnoha 
zásadních chvil, celou svou bytostí byl u toho, když se na 
něm autorsky tvořilo. A to, co u něj vzniklo s jeho pomo-
cí, má v české i rakouské hudbě své stálé místo. Vyprávění 
doplňuje série humorně laděných ilustrací sochaře, kame-
níka a karikaturisty Josefa Stehlíka.
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UKáZKA:
Úvodem
Bude mi brzy osmdesát let. Ve srovnání s kolegy jsem mla-
dík, zelenáč.

Kdo jsem? Podívejte se na mě. Jsem opálenější než 
Afroameričan, mám tři nohy, elegantní sexy tvary, lesknu 
se, až blejskám. Zubím se na vás řadou bělostných zubů, 
které odvádějí pozornost od těch černých, co taky mám. 
Měřím dva metry. Když mě udeříte do toho chrupu, zaže-
nu vás ohlušujícím více či méně organizovaným rachotem.

Tak tedy spíš: Ne kdo, nýbrž co jsem? Jistě jste uhod-
li: Jsem klavír, křídlo, piáno, pianoforte, klimpr, moderní 
řečí keyboard.

Jak to, že mluvím? Mnohé věci se nedají vysvětlit, sám 
nevím...

Berlín 1940
V tom městě a roce jsem se prý narodil. Moc si toho nepa-
matuji. Tak do tří let jsem spolu se sourozenci ve výstav-
ní síni byl terčem pozornosti kolemjdoucích, jejichž dote-
ky plné něhy a obdivu mě posilovaly ve snění o tom, jak se 
brzy stanu hvězdou koncertních sálů jako společník vir tuo-
sů, kteří se za ohlušujícího potlesku budou vedle mě hlu-
boko uklánět. Já se budu chvět nadšením a dojetím a přes 
svých sto padesát kilo se budu vznášet k sedmému nebi. 
Moje sudičky ale měly, jak se ukázalo, se mnou jiné úmys-
ly. Najednou přišla bouřka. A to pořádná – a nejen jed-
na a velice podivná. Vůbec nepršelo, žádné mraky, všude 
plno prachu, hromové rány, na ulici plápolaly ohně, domy 
na protější straně najednou zmizely a přes ten ohlušující 
rachot mnou otřásaly zoufalé výkřiky lidí za oknem. Moji 
kolemjdoucí, moji drazí obdivovatelé a vysnění fanouško-
vé leželi přede mnou v tratolišti krve. Jak to, že jsem je vi-
děl? Kde jsem vzal oči? Žádné vysvětlení, ale všechno ko-
lem mě bylo neuvěřitelné a neskutečné. Prý se to stává, že 
i slepý či zaslepený hrůzou prohlédne a zbystří i sluch: za-
slechl jsem něčí hlas: „Dobře nám tak.“ Víc si nepamatu-
ji, asi jsem omdlel. A asi na dlouho. Probudilo mě drncání 
náklaďáku, který mě někam odvážel. Pryč z té měsíční kra-
jiny, mého rodiště...

...Konečně to harcování skončilo. Auto zastavilo. Byl 
jsem celej vytřesenej. To víte, ve stěhováku jsem nestál na 
nohou, ty mi odšroubovali, a celou cestu jsem beznohý le-
žel na jednom boku. S napětím jsem čekal, co bude dál. 
Doufal jsem, že se octnu v nějakém vznešeném koncert-
ním sále. Ale chyba lávky. Dva siláci mě vlekli po schodech 
někam nahoru, snad do třetího poschodí, v domě, který 
na mě nepůsobil svou velikostí (poznal jsem ten rozměr 
podle ozvěny nárazů, kterým se při manévrování na scho-
dišti zřejmě nedalo zabránit a které mi vyrážely dech). Ale 
něco bylo ve vzduchu, co mi připomínalo domov. Předtu-
cha následujících čtyřiceti let? Anabáze se zdála být u kon-
ce, stál jsem na nohou...

Nestál jsem na koncertním pódiu, mým stanovištěm 
byla soukromá místnost. Byl to rozměrný obývák, jak jsem 
se dozvěděl, když jsem se více obeznámil s tou pro mě no-
vou neznámou řečí. A ta řeč, zvaná čeština, se brzo stala 
i bez matky mou mateřštinou...

Gablitz
Dozvěděl jsem se, že moji emigrovavší „sourozenci“, budu 
jim tedy říkat 2T, tak se totiž podepisovali pod řádky svých 

dopisů, se přestěhovali do vilky, kterou si postavili ve Ví-
deňském lese (Wienerwald), v obci Gablitz. Pochopil jsem, 
že to byla zprvu náhražka za místa, kde se 2T před lety 
poznali a která byla vedle Prahy jejich druhým domovem. 
Z této „náhražky“ se ale měl stát další domov. A to i pro 
mě. Díky mým pražským staříkům, pro které neexistova-
ly nepřekonatelné překážky, když šlo o jejich rodinu, se 
podařilo dostat pro mě od úřadů výjezdní, vlastně vývoz-
ní povolení. A tak mi zase po letech statní svalovci odšrou-
bovali nohy a zhluboka dýchajíce mne opatrně uložili do 
stěhovacího automobilu. S ním pak hupky dupky směrem 
k Vídni. V té době bylo dcerce mých 2T sedm let a měla 
za sebou pár měsíců výuky hry na elektronickém pseudo-
klavíru, který sice na rozdíl od nakreslené klaviatury vylu-
zoval zvuky, ale jejich kvalita vyžadovala od posluchačů 
značnou dávku skromnosti. Mou úlohou bylo tuto situa-
ci změnit k lepšímu...

Martin BoJDa: Filosofie Národního divadla a Miroslav 
Tyrš. Příspěvek k  dějinám českého myšlení 19. století 
(Academia, Praha 2021, ISBN 978-80-200-3170-9)

Kniha přináší novou 
celkovou interpreta-
ci hlavních myšlen-
kových tahů, hodnot 
a snah českého obro-
zení s ohledem na je-
jich kulminaci a reál-
ný tvar ve stavbě Ná-
rodního divadla. Je 
opožděným zhod-
nocením 150. výro-
čí položení základní-
ho kamene Národ-
ního divadla a při 
té příležitosti kona-
né premiéry Smeta-
nova Dalibora, vý-
ročí, které přes to, 
že se pojí s největ-
ší slavností českého 

národa v 19. století, prošlo takřka bez povšimnutí. V proti-
kladu k úzce identitárnímu a tradicionálnímu nacionalis-
mu ukazuje národotvorný proces v jeho historickém prů-
běhu i teoretickém promýšlení v osvícenství a romantis-
mu jako zprostředkovatele sociální a kulturní emancipa-
ce: jako proces nevyhnutelné modernizace, která se u nás 
silněji než jinde prolnula s etizací dějinného vývoje. Zna-
menala progres v občanském sebeosvobození a tvůrčím 
sebe uskutečnění člověka (národa). Národní divadlo a dílo 
B. Smetany či M. Tyrše slouží mj. k ozřejmění toho, jak je 
inovace umělecké formy závislá na progresivnosti obsa-
hů, na hodnotové fundaci a společenské integraci tvorby.
Objednávky / Bestellungen:
https://www.academia.cz/kontakt
Kontakt: Bojda.Martin@seznam.cz

roman Cílek: Jedenáct smrtelných hříchů
Moba 2020, ISBN: 978-80-243-9438-1, 232 str.
Úryvek z titulní povídky: „Zní to sice cynicky, ale pravda 
zůstávala pravdou: mrtvému to slušelo. Uzel tmavomodré 
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e kravaty přesně zapadal do límce světlé košile, sako bylo za-
pnuté, kalhoty společenského obleku měly správnou délku 
a od polobotek je dělila barevně sladěná ponožka. Jen onen 
nepříliš krvácející otvor v pravé části čela působil rušivě.“

Jan Bauer: Na straně českého krále
Moba 2020, ISBN: 978-80-243-9424-4, 408 str.
Stručný obsah: Teď už bývalý rychtář Nového Města praž-
ského Jakub Protiva se vrátil na svou rodnou tvrz Protivec 
u Prachatic, aby tu hospodařil místo zemřelého bratra. Po-
klidný venkovský život naruší příjezd královského podko-
mořího Zikmunda Hulera, který Jakuba žádá, aby zachrá-
nil českého krále Václava IV., jehož zajal a kamsi unesl jeho 
mladší bratr uherský král Zikmund Lucemburský. O něko-
lik let později je Jakub Protiva zástupcem královského sudí-
ho. Král Václav IV. se dozvídá, že kdosi zašantročil peníze, 
kterými splatil svůj dluh vůči slezským vévodům. Žádá pro-
to po Jakubovi, aby vyšetřil, kdo se tohoto zločinu dopustil.

Bedřich Moldan: Životní prostředí v globální perspektivě
Karolinum 2020, ISBN: 978-80-246-4677-0, 228 str.
Environmentální regulace, uplatňované od šedesátých let, 
byly v mnohém úspěšné, a nejhorší průvodní jevy rych-
lé industrializace se tedy podařilo zmírnit. V řadě zemí je 
dnes prostředí méně kontaminováno škodlivinami, vzduch 
čistší a voda v řekách méně zamořená. Základní trendy 
vývoje planetárního ekosystému jsou však naproti tomu 
stále negativní, ztrácí se biologická rozmanitost, ohrože-
ny jsou mnohé ekosystémy, dokonce se mluví o počína-
jícím šestém planetárním vymírání. Velké obavy vzbuzu-
je prohlubující se krize klimatu, která se dostává na první 
místa politických jednání na všech úrovních, od globální 
po národní. Přitom je stále zřejmější, že na rozdíl od opat-
ření zaváděných v minulosti je tentokrát zapotřebí dosáh-
nout zásadně hlubších změn. Jsme svědky začátku daleko-
sáhlé společenské proměny a k jejímu pochopení by tato 
kniha měla přispět.

Setkání krajanů z pěti kontinentů
s ministrem zahraničí ČR Tomášem Petříčkem
Ve středu 18. 11. 2020 uspořádala iniciativa „Chceme vo-
lit distančně“ virtuální debatu – telemost – s Tomášem Pet-
říčkem, ministrem zahraničních věcí ČR, a členy MZV ČR: 
Martinem Smolkem, náměstkem pro řízení sekce právní 
a konzulární, a Jiřím Krátkým, zvláštním zmocněncem pro 
krajany v zahraničí.

Iniciativa „Chceme volit distančně“ vznikla v srpnu 
2019 a sdružuje představitele krajanských komunit, kteří 
usilují o to, aby občanům České republiky žijícím v zahrani-
čí bylo umožněno volit ve sněmovních, evropských a prezi-
dentských volbách korespondenčně. Aktivně spolupracuje 
s autory dosavadních petic na téma korespondenčních vo-
leb, informuje české občany a spolky v zahraničí a komuni-
kuje s českou politickou reprezentací.

Cílem debaty byla společná komunikace na téma „Role 
MZV ČR ve vztahu ke krajanům v zahraničí“. Ministr zahra-
ničí Tomáš Petříček představil nově vzniklou globální ko-
munikační platformu Czech global, jejímž cílem je propo-
jit zahraniční Čechy, sdílet informace a umožnit jim globál-
ně komunikovat. Hlavním tématem diskuse byla otázka ko-
respondenčních voleb, primárně pro Čechy žijící v zahra-

ničí. Tuto volební alternativu pro zahraniční Čechy otevře-
ně podpořil Tomáš Czernin, předseda Stálé komise Senátu 
pro krajany žijící v zahraničí (Senát PČR), Igor Lukeš, pro-
fesor historie a mezinárodních vztahů na Boston Univer-
sity a honorární konzul České republiky v Bostonu a dal-
ší významní hosté.

Virtuální debaty se zúčastnilo přes 300 českých kraja-
nů z pěti světadílů a další odborníci, vědci i osobnosti čes-
ké politické scény.

Tisková zpráva iniciativy „Chceme volit distančně“:
https://www.chceme-volit-distancne.cz/

Mezinárodní online debata nejen nad výsledky 
dotazníku „Situace Čechů žijících v zahraničí“
Témata, kterým se dotazník věnoval: Podpora českého 
kulturního dědictví, služby českým občanům v zahraničí, 
vzdělání a věda (české školy v zahraničí, přístupnost vysílá-
ní České televize v zahraničí, uznávání zahraničního vzdě-
lání a kvalifikace v ČR, mezinárodní spolupráce ve vědě 
aj.), práva českých občanů žijících v zahraničí (korespon-
denční volba, občanství),podnikání a ekonomika a komu-
nikace a spolupráce mezi ČR a krajany. Dotazník je i nadá-
le k dispozici na webu www.ceskadiaspora.cz.

Dotazník byl vypracován v kontextu priorit zahraniční 
politiky a mezinárodních vztahů pro rok 2021, které zveřej-
ňuje každoročně Ministerstvo zahraničních věcí, a to pře-
devším s ohledem na skutečnost, že v roce 2021 Česká re-
publika vstoupí do nového období pětiletého Programu 
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (2021-
2025).

Online debatu uspořádal spolek Česká škola bez hra-
nic za podpory MZV. Konference, která se konala 22. lis-
topadu 2020, se zúčastnili krajané z pěti kontinentů. Do 
debaty se zapojilo sedmdesát diskutujících z celého světa 
i České republiky. Mezi jinými také Tomáš Czernin, před-
seda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Mi-
chal Fleischmann, velvyslanec České republiky ve Francii, 
Jiří Krátký, zmocněnec pro krajanské záležitosti a předse-
da Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí. Přítom-
ni byli také členové konzultativní rady Stálé komise Sená-
tu pro krajany žijící v zahraničí, mezi nimi též předsedky-
ně Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku Helena 
Basler a dva krajané z Vídně.

Lucie Boucher Slavíková, předsedkyně spolku Česká 
škola bez hranic, připomněla, že současní zahraniční Češi 
mohou stavět na práci svých předchůdců, kteří již od sa-
metové revoluce usilovali o legislativní změny důležité pro 
život v zahraničí ve vazbě na Českou republiku. Ocenila 
řadu změn, které se už podařilo prosadit, jako například 
zákon o státním občanství, který umožňuje dvojí občan-
ství a navrácení českého občanství prohlášením těm, kte-
ří o něj přišli z politických nebo rodinných důvodů (sňa-
tek v zahraničí); dále pak změny ve školském zákonu ve 
prospěch občana v zahraničí a v neposlední řadě vytvoře-
ní Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí v čele 
s předsedou, zvláštním zmocněncem MZV pro krajany ži-
jící v zahraničí, a webové stránky MZV „Užitečné informa-
ce pro Čechy žijící v zahraničí“. 

Dalšími debatovanými tématy byly korespondenční 
volby, výuka češtiny na dálku, nostrifikace titulů získaných 
v zahraničí a naopak, rozdílné akademické tituly (např. 
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(Mag. × Mgr.), problémy s českým titulem absolventa Vy-
soké školy ekonomické v Rakousku aj.

Během diskuse byla představena nově vzniklá globální 
komunikační platforma Czech global, jejímž cílem je pro-
pojit zahraniční Čechy, sdílet informace a umožnit jim glo-
bálně komunikovat. Dále, že je výhodné, když všechny ge-
nerace krajanů navzájem spolupracují a podporují se. Pod-
pora „nové“ i „staré“ generace byla vyslovena předsedou 
Stále senátní komise pro krajany žijící v zahraničí Tomá-
šem Czerninem.

MZV dále předložilo svou definici toho, co je míněno 
pod slovem krajan. Krajan je střechový název jak pro ob-
čany České republiky s českou státní příslušností, kteří žijí 
v cizině, tak i pro Čechy s českými kořeny se státní přísluš-
ností té země, kde žijí. Někdy není lehké tyto souvislosti po-
chopit, asi právě proto čeští politici již přes dvacet let ne-
umožňují „krajanům“ i přes snahu Senátu korespondenč-
ní volbu. Podle posledního odhadu by v zahraničí mohlo 
žít dlouhodobě 800 tisíc lidí-krajanů s českým občanstvím. 
Celkový počet krajanů, kteří volit nemohou a nemají české 
občanství, se odhaduje na 2 a půl miliónu.

Mnoho těchto problémů se nás v Rakousku netýká, 
máme vlastní českou školu a gymnázium, čeština je uzna-
ným jazykem, ale není na škodu se informovat, jaké zájmy 
a starosti mají čeští krajané-občané ve světě.

Co je Česká škola bez hranic z. s.?
Česká škola téměř sedmnáct let aktivně napomáhá šíření 
českého jazyka a kultury v zahraničí, jeho know-how umož-
ňuje vznik českých škol po celém světě. V současné době 
eviduje činnost více než 120 škol s 3 600 žáky – od Evropy 
přes severní Ameriku a Austrálii až po Nový Zéland.

České školy v zahraničí svou činností umožňují pravi-
delné setkávání českých dětí dlouhodobě žijících mimo 
území České republiky a zároveň usnadňují rodičům ne-
lehkou snahu o vícejazyčnou výchovu jejich potomků. Cí-
lem této neziskové organizace je zvyšování úrovně znalos-
ti českého jazyka ve světě a zvyšování počtu rodilých mluv-
čích, kteří budou mít k České republice vztah a budou ji 
považovat za druhý domov. Snaží se upozornit na skuteč-
nost, že výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající 
v zahraničí je významnou investicí do budoucnosti.
Česká škola bez hranic z. s.
Na břevnovské pláni 1267/9, 169 00 Praha 6
e-mail: csbh@csbh.cz, web: www.csbh.cz

„Chceme volit distančně“
Iniciativa „Chceme volit distančně“ uspořádala 11. prosin-
ce 2020 druhou virtuální debatu zahraničních Čechů. De-
bata se zaměřila na otázky z oblasti sociálně-právní služ-
by, české konzuláty, konzulární služby, problematiku do-
kladů a krizové situace v zahraničí. Debaty se zúčastnilo 
přes 300 krajanů z šesti světadílů, zástupci MZV ČR Martin 
Smolek, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární, Pa-
vel Pitel, ředitel konzulárního odboru MZV ČR, a Jiří Krát-
ký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR, 
ale také zástupci mnoha velvyslanectví a konzulátů, členo-
vé konzultativní rady Stálé komise Senátu pro krajany žijí-
cí v zahraničí, mezi nimi též předsedkyně Kulturního klubu 
Čechů a Slováků v Rakousku Helena Basler.

Byly vysloveny otázky, které se týkají českých spolu-
občanů žijících v zahraničí, ale debata přinesla i zajímavé 
informace pro krajany bez českého občanství. Například 
že neexistuje žádná evidence o tom, kolik je krajanů s čes-
kým občanstvím a kolik je bez občanství. „Třeba Portugalci 
mají povinnost, když se stěhují, nahlásit se na svém zastu-
pitelském úřadu. V EU je volný pohyb. Jeden měsíc můžete 
pracovat v jednom členském státu a za měsíc v jiném. Od-
hadujeme, že by v zahraničí mohlo žít dlouhodobě 800 ti-
síc lidí s českým občanstvím. Celkový počet krajanů odha-
dujeme na 2 a půl miliónu. Jen na středozápadě USA je 
350 tisíc lidí s českými kořeny,“ připomněl Martin Smolek, 
náměstek pro řízení sekce právní a konzulární MZV ČR.

Při této příležitosti předsedkyně Klubu podala písem-
ný dotaz k formuláři „Potvrzení o žití“ – k úřednímu ověře-
ní vlastnoručního podpisu důchodce. Nynější situace: Dů-
chodci, kteří žijí v Rakousku a pobírají také část penze v ČR 
(na základě so ciální smlouvy mezi Rakouskem a ČR), si 
musejí pro to, aby jim byla vyplacena penze, každý měsíc 
nechat ověřit vlastnoruční podpis na formuláři „Potvrzení 
o žití“. Při notářském ověření, protože ne každý může vy-
užít služeb konzulárního oddělení, které se nachází ve Víd-
ni, je poplatek ve výši cca 16-27 €, to je cca 424-715 Kč. 
Důchodce, který pobírá penzi 1 000Kč (cca 38 €), tedy za-
platí za ověření více než polovinu svého měsíčního důcho-
du. A důchodce, který pobírá penzi 2 000Kč (cca 76 €), 
zaplatí za ověření svého podpisu jednu třetinu českého 
důchodu. Otázka: Mohl by tento formulář odpadnout za 
předpokladu, že rakouská pojišťovna, která vlastní všech-
ny potřebné údaje o důchodci/důchodkyni, při jeho úmr-
tí tuto in formaci oznámí ČSSZ? Nebo druhá možnost: Zů-
stala by sice povinnost vyplnit formulář, ale bez ověřené-
ho podpisu tak, jak to funguje momentálně během pan-
demie koronaviru?

Mnoho důchodců, lhostejno z jakých důvodů, nepo-
užívá či nemůže používat moderní technologii – interneto-
vé spojení, mnozí ani nevlastní uznaný elektronický podpis 
s platným kvalifikovaným certifikátem. Pro krajany s čes-
kým pasem – české občany žijící v cizině – by bylo zajíma-
vé usnadnit např. prodloužení a výměnu pasu, matriční zá-
znamy při narození dítěte apod. Do budoucna by mohl po-
moci projekt e-Matrika. Jak uvedl Petr Šťastný z minister-
stva vnitra, projekt je na samém začátku. „Bude to vyža-
dovat novelu zákona o matrikách. Zastupitelské úřady by 
měly být místy, které budou do e-Matriky zapojeny. Měl by 
to být informační kanál, přes který bude možné zasílat do-
klady, které by byly na místě vytištěny – to by mělo vyřešit 
problém s rychlostí.“

Poskytování konzulárních služeb ovlivňuje i to, jaké 
mají tyto osoby občanství. Někteří mají české občanství, 
jiní se hlásí k českým kořenům, ale nejsou českými občany, 
pak jsou lidé s dvojím státním občanství. „V tomto přípa-
dě záleží na státu, jehož občanství také mají, zda nám do-
volí poskytnout konzulární pomoc na jejich území. Mnohé 
státy to nedovoluji.“

Zejména v poválečném období došlo k drastickému 
omezení práv ohledně občanství. „Vlády se snažily histo-
rické křivdy smazat.“ V roce 2014 se v ČR zrušil princip 
jediného občanství. Dřív si krajané museli zvolit, zda bu-
dou Američany, nebo Čechy, teď mají možnost mít obě ob-
čanství. Poslední novelou z roku 2019 je možné znovuna-
být občanství pouhým prohlášením. (Red. poznámka: 
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Pokyny Pro čtenáře
Přihlášky k členství/odběru časopisu zasílejte na adresu:
kulturní klub Čechů a Slováků v rakousku
kulturklub der tschechen und Slowaken in Österreich
Mohsgasse 30/9
a-1030 Wien

tel./fax/záznamník (od 10:00): ++43-1-79 88 454

e-mail: info@kulturklub.at, www.kulturklub.at

Nemáme placenou sekretářku, a proto prosíme o pochopení, pokud se 
ne dovoláte. Namluvte svá přání na záznamník, určitě se ozveme. Srdeč-
ně děkujeme všem novým odběratelům časopisu a vě říme, že jsou s ním 
spokojeni. Zároveň prosíme o Vaše ohlasy, přání, návrhy a kritiky.

Vážení členové v Rakousku, příspěvek na rok 2021 
činí 35,- € (členský příspěvek 17 € + předplatné 18 €).

Členství zahrnuje: zasílání časopisu, možnost inzerce na homepage Klu-
bu, možnost inzerce s 20 % slevou v časopise Kulturní klub aj.

Vážení čtenáři v Rakousku, abo-příspěvek na rok 2021 
činí 37,- €. Prosíme, uveďte na složence zkratku ABO.

bankovní spojení: Bank Austria
IBAN: at 03 1200000 683035901
SWIFT: BkauatWW

Pokyny a ceník Pro inzerenty
(platí od 1. 1. 2021, viz též: www. kulturklub.at) 

e-mail: inzerce@kulturklub.at

V Rakousku je ovšem možnost mít dvojí občanství zaká-
zána, existují ale výjimky.)

Závěrem zazněl návrh, aby se čeští občané žijící v za-
hraničí obrátili na politiky a oslovili je v rámci vánočního 
pozdravu se svým hlavním přáním k Vánocům, a to se žá-
dostí volit korespondenčně již v roce 2021. Když totiž chtě-
jí volit Češi z Nového Zélandu, musí na konzulát do aus-
tralského Sydney letět 2 200 kilometrů a volby je tak vy-
jdou na 17 tisíc korun...

Češi a krajané by měli mít možnost 
hlasovat ve volbách elektronicky
To říká v rozhovoru pro Radio Prague International před-
seda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. 
Hlasování poštou podle něj určitě nebude možné ve vol-
bách v roce 2021. Parlament má teď na programu zcela 
jiné návrhy a řešení situace okolo koronavirové pandemie.

„Na Češích žijících v zahraničích nám záleží a měli by-
chom pro ně dělat víc,“ ujišťuje Radek Vondráček a jedním 
dechem dodává: „Já se s krajany setkávám strašně rád. Na-
vštívil jsem myslím asi devět různých krajanských organi-
zací po světě a rád na to vzpomínám. Do Vídně jsem do-
konce přijel s volejbalovým týmem z Kroměříže a zahráli 
jsme si proti Sokolu Vídeň i Rakouské sokolské župě. Mám 
krásné vzpomínky na setkání s Čechy v Kanadě nebo bul-
harské Sofii, i když tam se ta komunita bohužel zmenšuje. 
Mohl bych v takovém vzpomínání dlouho pokračovat. Vím, 
že máme hodně lidí na ministerstvu zahraničí, kteří spolu-
práci s krajany fandí, je pro to i stát jako celek. Ale určitě 
bychom potřebovali víc peněz například na udržování ne-
movitostí, na literaturu a pořádání kulturních akcí.

Byl jsem se podívat například v Estonsku na elektro-
nické volby. Byl jsem také v kalifornském San Diegu přímo 
v centrále, kde se počítaly hlasy z korespondenční volby. 
Všechny ty systémy mají mezery a nedostatky.“

Vondráček je spíš pro prosazení elektronické formy hla-
sování, až budou existovat systémy pro její řádné zabez-
pečení a zajištění. „Hlasování poštou by podle něj byl spíš 
úkrok stranou: proč ho složitě zavádět, když technologie 
směřují k tomu, že bude možné bezpečně a ověřitelně hla-
sovat elektronicky.“

Politolog Petr Just z pražské Metropolitní univerzity vidí 
jako nejbližší reálnou příležitost pro korespondenční hla-
sování parlamentní volby plánované na rok 2025. Připo-

míná současně, že je Česko z tohoto pohledu výjimečné: 
„Česká republika je v tomto ohledu ve výrazné menšině ne-
jenom v kontextu střední Evropy, ale celé Evropské unie. 
Ve všech sousedních zemích je možné volit poštou mini-
málně do klíčových zákonodárných sborů.“

Redakčně zkráceno
Red. poznámka: Pan poslanec Vondráček bohužel ne-
myslí na starší, resp. starou generaci bez elektronických 
možností, ale do roku 2025 se ještě může mnoho změ-
nit. Z mého rakouského pohledu je korespondenční for-
ma hlasování ideální; s výjimkou nelepících obálek, což se 
včas vyřešilo, zatím nedošlo k žádným problémům, které 
by volby ovlivnily. HB

Opoziční trojkoalice a distanční volby
Opoziční trojkoalice – občanští demokraté, lidovci a TOP 
09 – chtěla na mimořádné schůzi Sněmovny projednat 
i zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. 
Sněmovna ale po skoro čtyřhodinové debatě zamítla návrh 
programu mimořádné schůze. Pro návrh programu hlaso-
valo 30 z 92 přítomných poslanců. Nepodpořili jej záko-
nodárci vládních ANO a ČSSD a opozičních SPD a KSČM.

Korespondenčně se volí už v 21 zemích Evropské unie 
a ve Velké Británii. Elektronicky mohou hlasovat Švýcaři 
a Estonci. Korespondenční volby má současná vládní koa-
lice ve svém programu.

Odpůrci korespondenčních voleb poukazují na to, že 
by mohlo dojít k falšování. Jak například zjistit, že obálku 
poslal ten, kdo hlasuje? Zvláště po volbách v USA mají ně-
kteří z tohoto typu hlasování obavy. „Já jsem byl v San Die-
gu přímo v té volební místnosti, kde se počítají korespon-
denční hlasy. Já se jich ptal, jak to ověřujete, jak víte, že ně-
kdo nemůže ovlivňovat hlasování druhého a jestli to vůbec 
posílal ten člověk? To je realita. Určitě to tam v nějakém 
procentu existuje, protože ten systém je úplně děravý,“ 
míní předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Jiný názor má náměstek ministra zahraničí Martin Smo-
lek. „Já jsem nikde v Evropě nezaznamenal, že by došlo 
k jakýmkoliv podvodům v rámci korespondenční volby.“

Politické preference Čechů žijících v zahraničí byly v mi-
nulých volbách (2017) jiné než v České republice. Nejvíc 
hlasů získala TOP 09 (více než 26 procent hlasů). Dru-
zí byli Piráti, třetí ODS. Vládní hnutí ANO bylo na čtvr-
tém místě.
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St. karl
Kreuzherrengasse 1, 1040 Wien
Heilige Messe
Montag bis Freitag 18:00 Uhr
Samstag Vorabendmesse 18:00 Uhr
Sonn- und Feiertage 9:30 und 11:00 Uhr
Rosenkranz täglich um 17:30 Uhr 
in der Kapelle

Beichtgelegenheit eine halbe Stunde vor Beginn 
der Messen und nach Vereinbarung
Svatá zpověď také v českém jazyce!
Die kirche ist geöffnet:
Mo-Fr 7:30-19:00 Uhr
Sa 8:30-19:00 Uhr,
So 9:00-19:00 Uhr
kanzleistunden:
Mo-Fr 8:30-11:30 Uhr
Tel.: 504 61 87, Fax: DW 13
E-Mail: st.karl.wien@aon.at
Haus- und Krankenbesuche und Beichte 
mit Kommunion empfang nach Verein barung
mit der Pfarrkanzlei

otevřeno vždy od 15. března do 31. října

Herrengasse 17, 1010 Wien
Tel.: +43-1-53 52 360

www.czechcentres.cz/vienna
e-mail: ccwien@czech.cz

www.facebook.com/TschechischesZentrumWien

Po, St, Čt 10:00-17:00
Út 10:00-18:00, Pá 10:00-16:00

(Polední přestávka 12:00-12:30)

Každou první sobotu v měsíci 
otevřeno pro veřejnost 

od 10:00 do 15:00 hodin!

SloveNSký iNštitÚt
Wipplingerstrasse 24-26, 1010 Wien

Po – Štv 10:00-12:00, 13:00-17:00
Pia 10:00-12:00, 13:00-15:00

tel./fax: +43-676-780 5353
www.mzv.sk/sivieden

https://www.facebook.com/
SlowakischesInstitutInWien

si.vienna@mzv.sk

Galerie auf der pawlatsche
Institut für Slawistik

Universitätscampus, 
1090 Wien, Spitalgasse 2-4 / Hof 3

www.univie.ac.at/pawlatsche

rakÚSko-SloveNSký 
kultÚrNy SPolok

Sekretariát: út 9:00-10:30, čt 18:00-19:30
Otto-Bauer-Gasse 23/11, 1060 Wien

tel. +43-1-596 13 15, fax +43-1-595 57 99
rsks@slovaci.at, www.slovaci.at

VESELÁ ŠKOLA
s celodenní péčí

MŠ / Česká škola / doučování
7:00-17:00 hodin, 0-15 let

Barichgasse 21/4, 1030 Wien
Tel.: 0650 33 23 579

Obchodní právo
a nemovitosti 

Adresa právníka / právničky
v redakci

tel., fax a záznamník: 
01 79 88 454 (od 11:00)
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Restaurace BöhmeRwald
Česká kuchyně a speciality.
Oslavy pro malé i větší skupiny 
v romantickém prostředí 
české a slovenské restaurace.

 Na Vaše objednávky se těší rodina Stuchlíkova,
 1040 wien, argentinierstr. 66 / wiedner Gürtel 20,
 tel./fax: 505 72 34, e-mail: boehmerwald@aon.at,
 www.restaurant-boehmerwald.at
 otevřeno: po – ne 11:00-23:00 hod.

Restaurace
privátní pokoje

So-St 10:30-22:00 hod.
Čt 10:30-14:00 hod.


Koniasch Latin Press s. r. o.
Na Hubálce 7
CZ-169 00 Praha 6
tel.: +420-603 256 618
koniasch@gmail.com
www. koniasch.cz

KLP

KULtUrní KLUb
Informační časopis Čechů a Slováků v Rakousku

Informationszeitschrift der Tschechen 
und Slowaken in Österreich
Mohsgasse 30/9, 1030 Wien

mobil (od 10:00): 0043-0-664-97 33 764
fax: 0043-1-79 88 454

e-mail: info@kulturklub.at
www.kulturklub.at

Laaerstr. 55
2111 HARMANNSDORF-RÜCKERSDORF

Tel. 06 991 991 1111
www.hroch.at

BÖHMISCHER HOF
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Jan Skácel: Noc s Věstonickou Venuší
Sochy a sníh
Sníh sochy miluje a odpočívá na nich
bělostným peřím pádu.
Na hlavách světců,
na klopách generálů,
na ňadrech z bronzu nebo z pískovce,
tam všude postýlá si sníh.

Na starých náměstích, kde po půlnoci
už jenom vlastní srdce slyšíš bít,
na římském nose Karla z Žerotína,
všude, kde anděl nad římsu se vzpíná,
na krásných torzech – neroztává sníh.

Pamatuješ, smrákání bylo jako tužka,
tolik čar, dráty nad ulicí, bláto,
zas padal první sníh a na tvých vlasech tál,
na sochách ale trval.

Všechno by odevzdali staří pánové,
metály z kabátů
ze svatozáře zlato,
sochaři pravý baret z Francie,
všechno by dali za to,
Venuše v podloubí dva prsy jako kámen –
jediná kdyby žilka, živá, tepající, 
pod bronzem zmodrala

a z čela horkého a z rozpálené tváře
kapička prvá,
druhá, třetí, potom pátá…

S. K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání
Vločky jdou
Zatáhla se nebesa těžkou šedí sněhovou,
milióny vloček jdou, rozsypou se: hou, hou, hou,
se zemí se nebesa spojí sítí ledovou,
země ztratí špinavá unavenou barvu svou.

Radosti své rozloží bílé plochy veselé,
neubární se jí ni černé boty na horách,
a jen řeka kalná, mdlá jako z tuhy vyvřelé,
zhltne vločku za vločkou, světélka, jež mizí v tmách.

Spadne k zemi velký mír s šumem skoro neslyšným,
„odpusťme si, co jsme si,“ šeptly vrchy, pole, les,
bílé ticho ulehne se životem bezdyšným
v širý kraj a širý klid vanoucí až do nebes.

Krtek spí již v doupěti, v hroudě strnul drobný hmyz,
zrno jasně vzklíčené čeká povlak sněhový,
holé stromy svírají zastavené proudy míz,
skála o svých nadějích ničeho již nepoví...

Přes noc spadne bílý div do polí a do lesů,
bílý mír a bílý jas, pokoj všemu stvoření.
K zásypům svým půjde zvěř, v oku klid a bez hlesu,
v hluboký a tichý žleb, kde se vzpomíná a sní.

Sní a čeká... Člověk jen v děrách svých a ulicích
hladem, krví, mozkem štván šílenství svých nezmění,
v bílý den a v bílou noc řičí jeho řev i smích,
neustály boj o život, neustálé říjení.

(mk)

Jindřich Lion: Emigrantský osud
Chvíli to v telefonu zvonilo a pak se ozval na druhém konci 
drátu pan Načeradec. Očekával jsem: „Tak co tomu říkají, 
že jsme to tentokrát natřeli Spartě. Že to bylo se štěstím? 
Vo tom mi raději nemluvěj, voni jeden antisemista!“ Mís
to toho se se známým, i když poněkud unaveným hlasem 
ozvalo: „Příjděte, příjděte, budu se s vaší návštěvou moc 
těšít!“ A o dvě hodiny později už jsem zvonil u bytových 
dveří Hugo Haase v blízkosti vídeňské Opery.

Otevřel mi jiný pan Načeradec, než jak jsme ho zna
li z Poláčkova nesmrtelného románu z jeho filmové verze. 
Byl o nějaký ten týden starší a hned u dveří si mi postěžo
val na nespavost a na trápení záduchou.

„To víte, sportovcem jsem nikdy nebyl, ani fandou,“ řekl 
mi jako na omluvu. „Roli Načeradce mi chudák Poláček 
vnutil. Řekl mi tenkrát: »Tu roli můžete hrát jen vy!« Pro
blematika mi byla ovšem úplně cizí, a jestli vyhrávala Spar
ta, či Slavia, mi bylo vždycky úplně jedno.“

Po stěnách příbytku byly rozvěšeny fotografie Haa
sových hereckých rolí z mládí i z pozdější doby, z Prahy 
i z Hollywoodu. Nad postelí visel obraz jeho nikým nena
hraditelné milenky, pražského Národního divadla, a v kou
tě nad kamny byl zarámovaný tiskopis následujícího znění: 
„C. k. první česká vyšší státní reálka v Brně. V poradě sbo
ru profesorského, konané 18. května 1917, byl žák 5. A tří
dy Hugo Haas pro nedostatečný prospěch pokárán v dě
jepisu a zeměpisu, v chemii a deskriptivní geometrii, na
pomínán pak ve francouzštině, matematice a přírodopisu. 
Frant. Nesvadbík, třídní.“ Hle, jak člověk může být v poz
dějším věku i na něco takového pyšný! A pak byly po po
kojích rozvěšeny fotografie a obrazy obou Masaryků, otce 
i syna.

Před Hitlerem emigroval Hugo Haas, přední herec 
pražského Národního divadla, osobní přítel Karla Čap
ka, Ferdinanda Peroutky, Jana Masaryka a jiných známých 
osobností veřejného a kulturního života, v roce 1939. Ne
zapomenutelný představitel dr. Galéna z Čapkovy Bílé ne-
moci a pana Načeradce z Poláčkových Mužů v offsidu, ja
kož i mnoha dalších skvělých rolí na divadle a ve filmu, vě
děl či tušil, co ho čeká, a odešel včas.

„S Honzou Masarykem jsme byli dobří přátelé,“ vzpo
mínal nad jednou fotografií. „Vidím ho před sebou jako 
dnes, jak jsme se spolu seznámili v jednom pražském pod
niku na Václavském náměstí. Vrchní mi tehdy přinesl vizit
ku se jménem prezidentova syna, že prý by mě chtěl po
znat. Vstal jsem a na druhém konci místnosti vstal Jan. Se
šli jsme se někde uprostřed a on povídá: „Poslechnou voni, 
my dva bychom se měli vlastně znát. Máme totiž něco spo
lečného – velkou lásku k našim maminkám. Tak jsme se ob
jali a začali si na místě tykat. Jednou mě vzal dokonce s se
bou k starému pánovi, abych ho prý osobně poznal. A za 
druhé světové války, když jsem musel přes noc a bez ha
léře v kapse, jen s malým kufírkem, opustit náhle Prahu, 
staral se o mě dojemně. Hleďte, tady si schovávám do
pis, který mi poslal v roce 1942 do Hollywoodu.“ A Haas 
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vytahuje z pečlivě opatrované krabice obálku, jejíž obsah 
mi dává číst. „Milý Hugo“, stojí mimo jiné v dopise: „...pra
chově to bude asi dost nepatrné, tj. ne držet vlka od pra
hu, ale aspoň ho nepustit do pokoje. Přikládám malý for
šůsek k momentálnímu obveselení. Tvůj Jan.“ „Vidíte, to 
byl zlatý člověk!“

Předtím putoval Hugo Haas mnoha zeměmi, až se po 
dlouhé, strastiplné cestě dostal do Ameriky. Hollywoodský 
filmový průmysl byl tehdy na vrcholu své slávy a filmy s vá
lečnou či emigrantskou tematikou, které byly právě aktuál
ní, dávaly příležitost i zahraničním hercům s neamerickou 
výslovností. Haas hrál v několika takových filmech a mohl 
si časem založit i malou filmovou společnost.

Zmínil jste se před tím o vaší lásce k mamince.
„Pravda, moje maminka byla totiž báječná žena. Když jsem 
začal dělat u divadla a všichni mě chválili, stála mlčky ve
dle mě a naslouchala. Pak mě doma vzala stranou a poví
dá: »Podívej, Hugínku, mezi čtyřma očima, jako máma ti 
to mohu říct: Hraješ to povrchně, ta role nemá hloubku. 
Obecenstvo ti přece musí věřit a nemělo to zvuk pravdy.« 
Tím větší radost jsem ovšem měl, když mi po letech řekla: 
»Dnes jsem byla dojatá!«

Zlatá máma! Vidím ji před sebou, když mi dávala lék 
proti záduše mého bratra Pavla, abych na něho dával po
zor. Pavel byl můj starší bratr, s kterým jsme se měli straš
ně rádi. Hrál výborně na piano, komponoval, já k tomu 
psal slova, která jsem k tomu večer rodičům zpíval. Mamin
ka mi zemřela dřív, ale Pavel a tatínek zahynuli v plynové 
komoře. Chudák Pavel, tak jak žil, nakonec zemřel. Dusil 
se, dusil, až se udusil. Tenkrát, když jsem držel dopis s tou 
hroznou zprávou v ruce, dostal jsem první astmatický zá
chvat. Proto považuji záduchu za dědictví, převzal jsem to 
od Pavla jako štafetu.“

To už nebyl pan Načeradec, s nímž jsem v této chví
li seděl v místnosti. Přeměnil se v doktora Galéna, osudo
vě vážného smutného člověka, bojujícího ve vzpomínkách 
proti jakési bílé nemoci zvané nacismus.

Která role vám byla bližší pane Haasi: Galén, nebo Na-
čeradec?
„Obě jsem měl rád, ale Galén mi byl bližší. Zaprvé jsem byl 
intimní přítel Čapkův, zadruhé chtěla tato postava lidem 
něco vážného tlumočit a zatřetí to nebyl film, nýbrž moje 
veliká láska – divadlo. Víte, na pražském Národním divadle 
byli tak báječní lidé a já jsem byl mezi nimi velice šťastný. 
Dnes je mám většinou tady v této krabičce“ – a Haas vyta
huje ze zásuvky krabici od bot –„samé parte. Jen v posled
ním roce Sedláčková, Mac Frič, František Langer, ti ovšem 
nebyli z Národního, ale i Štěpánek, Scheinpflugová a další 
a další. Od všech mám tady dopisy, ve kterých i píší, abych 
se držel, že nesmím opustit partu. A teď ji všichni opustili 
a já tady zůstal. Byli to moji nejmilejší, nejintimnější přáte
lé, bez nichž si Prahu vůbec nedovedu představit.

Vzpomínky jsou mým největším bohatstvím, o které 
mě nemůže nikdo připravit. A já jsem v tom smyslu straš
ně bohatý. Vždyť jsem pracoval ve Vinohradském divadle 
pod Kvapilem, v Národním pod Hilarem, prožil jsem vel
kou dobu českého divadla. A nebýt mého astma, byl bych 
hrál tak dlouho, až bych jednoho dne na jevišti uprostřed 
nějaké věty umřel.“

Z vašich slov vystupuje hrdost nad tím, že jste byl součás-
tí českého divadla, ale vzpomněl jste i válečného utrpení 
pro váš židovský původ. Dostaly se někdy tyto dvě přísluš-
nosti do protikladu?
„To víte, hloupé a nerozumné lidi najdete všude. I já jsem 
někdy, zejména jako chlapec, narazil na lidi plné předsud
ků. Ale musím říct, že to byly výjimky. Vzpomínám si do
konce, že jsem jako jediné židovské dítě na své brněnské 
škole vděčil školnímu katolickému páteru za to, že jsem 
nebyl vyhozen z naší boudy, protože jsem pod pozvánku 
na narozeniny císaře pána napsal – s prominutím – třikrát 
nasrat, nasrat, nasrat. Vím dodnes, že to bylo třikrát. Když 
jsem se řediteli na jeho výzvu přiznal a byl za to vyhozen ze 
školy, neodvážil jsem se to doma oznámit rodičům. Chodil 
jsem proto denně s brašnou na zádech za školu a jednou 
jsem potkal školního pátera jménem Slovák. Hned na mě 
uhodil: »Žes to doma neoznámil?« »Netroufám si,« po
vídám. A on na to: »Přijď zítra za mnou do školy, ale s ni
kým se o tom nebav.« A když jsem přišel, oznámil mi ředi
tel, že se katecheta za mě přimluvil a že mě na jeho záru
ku berou zpátky na školu. Ne, český národ má Masaryko
vu školu, je inteligentní a má příliš vyvinutý smysl pro spra
vedlnost, než aby se u něho prosadila tupá, neopodstat
něná nenávist.“

Za křeslem, na němž seděl Hugo Haas, zavrzaly dve
ře. Do místnosti vstoupil vážným krokem pes. Podíval se 
smutnýma očima na svého pána a zalehl k jeho nohám. „To 
je D...,“ byl mi tímto pánem představen. „Můj jediný spo
lečník ve chvílích mé samoty. Narodil se sice v Americe, ale 
rozumí jen česky. Máme se moc rádi a rozhodli jsme se, 
že jeden bez druhého nechceme žít. Když umřu první, dal 
jsem do závěti, že ho mají uspat. V opačném případě se ve 
stejném smyslu o sebe postarám sám.“

Když tak poslouchám, jak vás pronásledují vzpomínky na 
pohádku mládí, jak si neustále připomínáte domov a svou 
minulost, pak člověka musí logicky napadnout otázka, 
proč jste se vlastně už dávno nevrátil.
„V nesvobodné vlasti jsem za nacistů nemohl a dnes za 
komunistů nechtěl žít. Ale i kdyby tam dnešní situace byla 
jiná, tak by mi v Praze každý dům a každý kámen připomí
nal minulost a lidi, kteří jsou s těmi místy nerozlučně spjati 
a už tam dnes nežijí. Ve vzpomínkách se vracím šíleně rád 
domů, ale nemám tu sílu, abych se tam vrátil skutečně.“

Vzpomněl jsem si, že poté, co jsem mu položil uvedenou 
otázku, podařilo se jeho přátelům z Národního divadla 
přemluvit ho alespoň ke krátké návštěvě. Doufali, že ho 
Praha chytne za srdce a on se rozhodne zůstat. Měli pro 
tento případ přichystány pro něho různé lákavé umělec
ké smlouvy.

Když ho na Wilsonově nádraží přišla přivítat celá sta
rá garda Národního divadla v čele se Zdeňkem Štěpán
kem, rozplakal se dojetím. Nemohl odpovědět ani na uvíta
cí projevy. A podobné situace ho doprovázely celým praž
ským pobytem. Oslovovali ho na ulicích úplně neznámí 
lidé projevující radost nad jeho přítomností. V automatu 
Koruna nechtěla od něho vzít prodavačka peníze za kou
pený obložený chlebíček. „Ne od vás, pane Haasi,“ mu řek
la. Na Národní třídě se ho zase zeptal starý děda, zda už 
si na něho nevzpomíná, že byl před válkou čističem bot 
u hereckého vchodu do Národního divadla, kde si od něho 
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často nechával čistit střevíce. Cožpak už ho skutečně ne
poznává?

Nepoznal, ale pocítil lásku, která mu tryskala vstříc od 
úplně neznámých lidí při pochůzkách po pražských ulicích. 
„Bylo to na mě příliš a moje záduchou oslabené srdce by 
to dlouho nevydrželo,“ řekl mi při našem příštím setkání 
ve Vídni, když mi vyprávěl všechny ty příběhy o svých do
jemných setkáních. „Ještě nikdy jsem neplakal tolik jako za 
těch pár dní v Praze, kde mě všude navíc pronásledovala 
vidina mých nejbližších a nejdražších, kteří už nežijí. Sem 
jsem chodíval do kavárny, tam k přátelům, jinde jsem se 
chodil koupat na vltavskou plovárnu a opět jinde jsem za 
mlada randil s děvčaty. Každý kámen, jiná vzpomínka. Pu
kalo mi srdce. Musel jsem co nejrychleji pryč.“

A odjel.
Poloslepý pejsek mu u nohou k tomu pokyvoval, jako 

by svému pánovi rozuměl. A ten při vzpomínce dostal opět 
silný astmatický záchvat, když jsem ho navštívil při přípravě 
ankety mezi známými osobnostmi, kteří odešli v létě roku 
1968 do emigrace, v jeho novém, skromnějším podnájmu 
u vídeňské radnice. Haas musel šetřit a příbytek byl levněj
ší než předchozí u opery.

Hugo Haas seděl s D... na kanapi a nadiktoval mi do 
ankety horoucí vyznání lásky Praze a Národnímu divadlu. 
Když mu docházel dech, vstříkl si do ústní dutiny jakýsi 
roztok, bylo to stále častěji. Mluvil hodně o smrti a vyslovil 
lítost nad osudem nových emigrantů, kteří v těchto dnech 
zaplavovali Vídeň. „Přijeli vlastními auty a mají to lehčí, než 
když jsem utíkal já, ale ztratit domov přesto není malič
kost,“ řekl mi se soucitem v hlase.

„Tehdy jsem nemohl odjet autem jako mnozí z těch, kte
ří jsou dnes ve Vídni,“ pravil. „Přešel jsem hranice s malým 
kufříkem v ruce a byl jsem odkázán na podporu dobro
činných organizací. Posílali mně z jednoho města do dru
hého, z jedné země do druhé. Často jsem měl hlad, pro
tože mi všude dávali jen tolik, abych dojel do příštího cíle. 
Až Honza Masaryk mi poslal větší obnos a učinil to svým 
ty pickým způsobem, abych neměl pocit, že mi posílá al
mužnu.

Tak jsem nakonec přes všechny svízele a nesnáze dojel 
do Ameriky. Je mi těch dnešních uprchlíků moc líto, proto
že opustit a ztratit domov není maličkost.“

Napsal jsem o tomto setkání do svých pražských novin 

a reakce byla nečekaná. Čtenáři poslali záplavu rad, co by 
měl pan Haas podniknout, aby tolik netrpěl.

Jeden lékař z kteréhosi moravského okresního města 
poslal dokonce do redakce lék, který populárnímu herci 
určitě uleví a podle jeho dosavadních zkušeností u podob
ných pacientů zlepší jeho celkový zdravotní stav.

Stalo se týden poté. Chtěl jsem ho navštívit oka
mžitě cestou z nádraží, ale na prosbu svého chlapce, kte
rý právě zhlédl někde film Muži v offsidu a chtěl osobně 
poznat představitele hlavní role, jsem odložil návštěvu na 
příští den. Nazítří byl totiž svátek, takže odpadlo vyučo
vání.

Vyhověl jsem mu a nazítří – v jedné ruce lahvičku a za 
druhou ruku potomka – jsem zazvonil u dveří Haasova pří
bytku za vídeňským parlamentem. Otevřela nám jeho byt
ná, a jakmile spatřila lahvičku, vykřikla: „Tak to je ten lék, co 
se na něj pan Haas tolik těšil! Tolik si od něj sliboval zlep
šení svého stavu a denně se na vás ptal. Ale bohužel jste 
přišel pozdě. Dnes v noci chudák při jednom ze svých zá
chvatů umřel.“

Psal se 1. prosinec roku 1968.
Po návratu z procházky po nedalekém vánočním trhu 

se prý vrátil domů a jeho oslabené srdce další těžký zá
chvat nevydrželo, vyprávěla bytná. Minulý týden mi překlá
dal článek, ve kterém se zmiňujete o léku a pyšně mi poví
dal: „Vidíte, naši doma na mě nezapomněli. Mají mě rádi 
a to mi dělá dobře.“

Slepého D..., který mu seděl po smrti věrně u nohou a od 
něho se nehnul, podle pánova přání uspali injekcí a urnu 
s popelem hercova těla po spálení ve vídeňském krema
toriu převezli do rodného Brna, kde ji uložili v hrobě jeho 
vroucně milované maminky na místním židovském hřbito
vě. Tolik toužil po návratu domů, ale stal se otrokem stra
chu před zhoubným účinkem svých vzpomínek. Nyní se 
tedy vrátil, aniž by musel mít obavu, že jeho útlocitné srd
ce bude ještě více trpět, než trpělo v důsledku choroby té
měř dvacet let.

Mě však tíží dodnes výčitka, že jsem odložil předá
ní léku o osudný den. Beztak by mu v jeho stavu mno
ho nepo mohl, leda snad psychicky, protože mu tolik věřil. 
Ale mě bude tato výčitka pronásledovat do konce mých 
dnů...

Životní rolí Hugo Haase se stal dr. Galén 
v Čapkově Bílé nemoci

Haase proslavila i role vášnivého fotbalového fanouška 
pana Načeradce v Mužích v offsidu
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Přece jim nebudu napovídat
Věra Jirousová (25. 2. 1944 – 27. 2. 2011) vystudova
la kunsthistorii, ve své diplomové práci objevila částečně 
zapomenutého grafika Bohuslava Reynka, s Ivanem Mar
tinem Jirousem se podílela na formování českého under
groundu okolo hudební skupiny The Plastic People of the 
Universe. Po podpisu Charty 77 nemohla veřejně publiko
vat, její básnické sbírky vycházely v samizdatu. V devade
sátých letech byla kurátorkou desítek výstav.

Přinášíme vám text z pera Věry Jirousové o domovní 
prohlídce:

Dnes časně ráno, v nekřesťanskou hodinu, drnčí v mém 
bytě do spánku zvonek. Dřív než jsem se probrala ze snů, 
otevřeli si sami dveře a vzápětí mě vzbudili u postele dva 
chlapi. Muž, který spal v noci vedle mě, vyskočil jako srnec 
z mlází a rychle se oblékl, zatímco ostatní ze smečky tlume
ně hlučí a přešlapují v předsíni. Abych jim dala jasně naje
vo, že považuji všechny za nezvané hosty, požádám je, aby 
se zuli a laskavě nevzbudili v zadním pokoji dítě.

Potom už jde všechno ráz na ráz, mého přítele popadli 
a odvezli pro podezření z podvracení republiky do Bartolo
mějské, kde z něj budou chtít nejspíš za živa stáhnout kůži, 
aby znovu získali atribut patrona Jirchářů, podle něhož po
plužní dvory té chásky dostali jméno. Policejní akce v mém 
bytě pokračuje a dokonce nabírá komické rysy.

Příslušníci tajné policie vyšetřují přípravu podvracení 
republiky a zajímají se kupodivu nejvíc o literaturu. Probí
rají podrobně knihu po knize na policích, od nejspodněj
ších pater po strop knihovny, a skládají všechny samizdaty 
a exilové tisky na velkou, teď už ustlanou postel.

Nejstarší soudruh z té povedené skupinky píše dvě
ma prsty na přineseném úředním psacím stroji protokol 
z domovní prohlídky, někteří se pokoušejí přečíst co nejvíc 
z některých zakázaných knih ( jeden tu dokonce nenápad
ně přečetl celé Kacířské eseje od Jana Patočky), jiný zape
četil jako případný předmět doličný moji starou nevinnou 
Remingtonku, na níž opisuji většinou své básně.

Ostatní operativní agenti vybíhají na pavlač a další, 
noví, dychtivě vnikají do bytu. Dva mladíci, kteří se tu za
učují, mě sledují jako vzácný exemplář bílé lasičky a snaží 
se vštípit do paměti všechny podrobnosti, včetně mě, než 
ze mě bude vzorek v kleci.

Vařím čaj, mažu chleba máslem na snídani a snídáme, 
přitom mě střeží uniformovaný příslušník Veřejné bezpeč
nosti. Vyděšená paní z vnitřního odboru Národního výbo
ru těžce nese svůj nadlidský úkol, zastupuje tu veřejnost. 
Je to od pohledu obyčejná, hodná ženská, takže se tro
chu stydí a celé dopoledne trpělivě předčítá mému syno
vi pohádky.

Hodiny se vlečou, soudruzi se neochotně střídají v psa
ní protokolu, zatímco já čas od času vyberu z hromady ně
jakou knížku, chvilku v ní nezúčastněně listuji a pak ji „omy
lem“ zařadím zpátky do knihovny.

Potom, pozdě odpoledne, sedí v kanceláři v Bartolo
mějské dva vyšetřovatelé a dělají svou práci. Tedy postar
ší drsňák zase tluče dvěma prsty do stroje znění protokolu 
a mladý ambiciózní kádr usilovně přemýšlí, než mi položí 
nějakou bezvýznamnou a podle nich asi záludnou otázku. 
Sedím tu a čekám, až budou hotovi.

Popsala bych jejich oranžové košile a nevídaně stupid
ní kravaty, pomačkaná saka a obličeje i věty, jimiž opaku
jí nacvičené úřední formulace, kdyby mě nepopadla bez
útěšnost nad nesrovnalostí toho namáhavého policejního 
výkonu s mojí domáckou prací ze dne na den, se zákazem 
zaměstnání, s obživou z ruky do huby.

V prostředí poloprávního státu naštěstí dobře fungují 
moje připravené metodické dotazy a následující magická 
věta, která je dokáže na nějakou dobu zabavit.

Takže: Jaké trestní stíhání bylo zahájeno a koho se týká? 
Proč jsem předvolána a o jakou jde výpověď, zeptala jsem 
se nejdřív co nejslušněji.

Moje floskule platila v případě, že jsem dostala jas
nou odpověď, ale i tehdy, když mě odbyli běžnými výmys
ly o povinnosti občana poskytovat informace i v průběhu 
předběžného vyšetřování.

Magická věta zněla stručně: V této trestní věci nemů
žu vypovídat, protože nejsem schopna posoudit, zda jsem 
se dopustila nějakého trestního činu, a tudíž bych svou vý
povědí mohla poškodit sebe nebo někoho ze svých rodin
ných příslušníků a blízkých.

Nevyvratitelné zaklínadlo jim bylo zjevně proti mys
li, podezíravě zkoumali jeho logiku bosé a zároveň obu
té horákyně a nebyli si jistí, jestli jsem opravdu tak naiv
ní, práskaná, nebo drzá. Nebo všechno dohromady, mys
lím si v duchu, ale přece jim nebudu napovídat. Nebo to 
možná není ani z její hlavy a poradil jí to někdo chytřejší. 
Odezírám z výrazu jejich tváří, že vědí, kde tu teď ten dia
mantový mozek mají. Nejspíš je v nějaké místnosti na stej
ném patře, aby mohli srovnávat naše výpovědi a koordi
novat své postupy.

Nechci teď ale myslet na nic, co se týká nás dvou, ani 
na to, kdy se shledáme. To se ví, že bych je mohla přivést 
na něco, co nevědí, kdybych se tím v mysli zabývala. Dů
sledně udržuji mezi mnou a jimi neměnnou distanci. Jsou 
to beztak moji bližní, říkám si pro sebe bez trpkosti. Dál 
už jen stručně mlčím, anebo pozorně a navenek korektně 
odpovídám, abych nic důležitého neřekla, jak se na tako
vé úřední jednání sluší.

(Psáno pro exil, 1977)

Fotografie pořízená příslušníky Správy sledování StB v rámci akce 
„Strojník 1“, zleva Kateřina Dejmalová, Zdena Tominová 
a Věra Jirousová v Čechově ulici na pražské Letné, 1979
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Danica korecová

fa. Korec

tel./fax: 
038-7486 159
Info v reštaurácii Pressburg

Kaple sv. Stanislava, Kurentgasse 2, Wien 1
mše svatá každý první pátek v měsíci v 18:00

ŠKolSKý SpoleK
KomenSKý

Schulverein Komenský
Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Tel. +43-1-7133188-01

Mateřská škola
Ředitelka: 

Sabina eimer
Sebastianplatz 3, 1030 Wien 

Tel.: +43-1-7133188-10

Bilingvní obecná škola
Ředitelka: dipl. päd. marcela ofner

Sebastianplatz 3, 1030 Wien 
Tel.: +43-1-713 31 88-20

Bilingvní reálné gymnázium 
Ředitelka: 

mag. helena huber
Schützengasse 31, 1030 Wien

Tel.: +43-1-713 31 88-60
www.rgkomensky.at

česky a slovensky mluvící lékaři ve Vídni
dr. Jirina BodnaR
FA für Haut u. Geschlechtskrankheiten
Privat u. kleine Kassen (BVAEB, SVS, 
KFA), Kassaordinationszeiten:
Mo & Do 14:00-18:30
Di 9:00-13:00, Fr 9:00-11:00
ohne Voranmeldung, Privatpatienten 
Hotline: +43-676-6297213
Josefstädter Strasse 3/5, A-1080 Wien

mUdr. Vít Doležal
zubní lékař (všechny pokladny)
Kegelgasse 14 / Top 12 (vchod 
ze Seidlgasse 12), 1030 Wien
tel. 713 72 66

mUdr. eva dRSata
oční lékařka (všechny pokladny)
Favoritenstr. 8/2, 1040 Wien,
po, st – odpoledne; út, čt – dopoledne
termín po dohodě na tel. 587 54 27

mR mUdr. Vladislav liptáK
internista – sportovní lékař
Innere Medizin – Sportmedizin
gerichtlich beeid. Sachverständiger
Diplomsportarzt, všechny pokladny
Zelinkagasse 12, 1010 Wien-City
po, út, st 14:00-16:00, čt 9:00-11:00
tel. 533 58 34, fax 533 58 34 16

mUdr. ilona polzeR
(roz. Bartošková), choroby oční 
a optometrické (Wahlarzt)
Wiener Neudorf, Schillerstr. 26, NÖ

po, út 9-12, po + st 17-19 hod. a po  
dohodě (i sobota dopoledne možná)
Tel.: 02236-496 93,
v akutních případech mimo ord. hod.: 
0660-3470374
www.gesundeaugen.at

Další česky nebo slovensky mluvící lé-
kaře najdete na: www.mimo-domov.cz

K. m. hofbauer Klub
Česko-slovenské společenství věřících 
při chrámu Maria am Gestade ve Vídni

Seitzergasse 5, 4. patro vlevo, A-1010 Wien
http://k-m-hofbauer-klub.webnode.at/

Tel.: 0043 699 192 528 87
reneseliga@gmail.com

dUchoVní SpRáVa
krajanů

P. Mgr. Ing. Václav SládeK, o.cr.
Tel: +43 670 40 88 255

E-mail:
vaclav.sladek@katholischekirche.at

kancelář:
Salvatorgasse 12, A-1010 Wien
mag. miroslava cinKoVá

T:+431 533 95 94 DW 214 F: DW 9214
E-mail: 

miroslava.cinkova@katholischekirche.at
https://www.redemptoristen.com/

maria-am-gestade/

ověřené překlady dokumentů aj. 
mag. pavlína löSSl
Allgemein beeidete und gerichtlich zertifi-
zierte Dolmetscherin für die tschechische 
Sprache Sprachtrainerin für Tschechisch,
Slowakisch, Deutsch
Dieselgasse 5/2, A-1100 Wien
office@pavlina.at, www.pavlina.at
tel. 0699/19544077

mag. lenka KoVaRiK
A-1210 Wien, Felix-Slavik-Str. 3/1/10
tel./fax: 2908809
mobil: 0699/11807581
lenkakovarik@outlook.com
lenka.kovarik@fh-burgenland.at
http://www.deutsch-tschechisch.at

Univ.lektor dr. dietmar KolleR
Weidengasse 2, 2333 Leopoldsdorf/
Wien
Tel.: +43 (0) 676 37 62 117
dietmar.koller@univie.ac.at
www.tschechisch-slowakisch.com

St. karl
Kreuzherren-
gasse 1 
1040 Wien

Die kirche ist ge-
öffnet:
Mo-Fr 7:30-19:00
Sa 8:30-19:00 
So 9:00-19:00 

kanzleistunden:
Mo-Fr 8:30-11:30 

Tel.: 504 61 87
Fax: DW 13
E-Mail: 
st.karl.wien@aon.at

kostel „nejsvětějšího Vykupitele“
Rennweg 63, 1030 Wien

Mše svatá každou neděli a círk. svátek 
v 10:00 hodin a ve čtvrtek 

(1. a 3. v měsíci) v 18:30 hodin.
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