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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:
12. 4. ?, 10. 5., 14. 6., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.

Začátek představení, 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 členky a čtenářky, vážení členové a čtenáři Klubu,
24. ledna 2021 zemřel ve věku osmasedmdesáti let v Bratislavě vysokoškolský pe

dagog, právník a rektor Fakulty práva Bratislavské vysoké školy práva (dnes Pan
európska vysoká škola) a Právnické fakulty Univerzity Komenského prof. JUDr. Jo-
sef Klimko, DrSc. Poznali jsme ho ve Vídni ve funkci slovenského velvyslance, a to 
opakovaně v letech 19941998 a 20042007. Spolupráce s ním byla nadstandardní, 
pan velvyslanec prof. Klimko byl vstřícný, kultivovaný a laskavý člověk, na jehož slo
vo se dalo spolehnout. Setkání s ním bylo vždy vysoce příjemné. Čest jeho památce!

Před patnácti lety zemřela MUDr. Jaroslava Moserová-Davidová, lékařka, spiso
vatelka, překladatelka, diplomatka a politička, místopředsedkyně Senátu ČR. V de
vadesátých letech předsedala generálnímu shromáždění UNESCO. Mluvila několika 

jazyky, byla i výtvarně nadaná. Tuto vzácnou, inteligentní a energickou ženu jsem měla čest poznat po prvé 
ve Vídni, když vedla senátní delegaci Stále komise pro krajany v zahraničí. Po seznámení na velvyslanec
tví nebo v Českém centru, již si nepamatuji kde, mě pozvala do ubytovny českého velvyslanectví. Zde se mě 
v několikahodinovém rozhovoru ptala na různé věci, také ale mluvila o svých plánech a vizích. Ale hovořila 
i privátně, například o posledních dnech Jana Palacha, kterého léčila (než vstoupila do politiky, byla lékař
kou se specializací na léčbu popálenin), o Americe, kde nejenom studovala. Uvažovala také o tom, že by 
bylo dobré založit muzeum, ve kterém by byla dokumentována všechna absurdní a nesmyslná prohlášení 
bývalých komunistických politiků. Byla tvrdou odpůrkyní komunistů, náruživou kuřačkou a milovnicí kávy. 
Při prvním setkání usoudila, že bych se mohla hodit do nově zakládané konzultativní rady při Stále komi
si pro krajany žijící v zahraničí. Později po koncertě Marty Kubišové ve Vídni (vystupovala zde na pozvání 
Klubu), která byla její kamarádkou, jsme společně seděly v hospůdce u pana Knížka. Tam jsem měla mož
nost poznat ji ještě více. S Jaroslavou Moserovou jsme se ještě několikrát setkaly, většinou pracovně v Pra
ze. Držela jsem jí palce, když kandidovala na úřad prezidenta ČR, ovšem tehdy k tomu ještě doba nedozrá
la. Právě ona „zavinila“ mou budoucí činnost. Ráda, i když s lítostí, nahlížím do jedné z jejich povídek, kte
rou mi darovala. Čest její památce!

Ještě musím vzpomenout br. sokola Pavla Floriána. Je tomu již dvacet let, co mezi námi není. Absolvent 
škol spolku Komenský plně podporoval a věnoval se sokolské činnosti, pro kterou organizoval volejbalové

(dokončení na str. 5)
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n Naposledy jsem odjížděl z Brna do Vídně 13. října. Původně jsem se měl do Brna za čty

ři dny vrátit. Měl jsem tam (a mám stále) co dělat. Ale už při odjezdu jsem měl z brněnské 
atmosféry ne právě příjemné pocity. Například: měl jsem termín na pracovní schůzku, kte
rá se nekonala, protože prý někdo z účastníků byl pozitivní na covid19. Šel jsem se tedy 
najíst do blízké hospody a potom do ještě bližší kavárny na kafe. Tam jsem mimo jiné po

tkal jednu kamarádku, která mi začala vysvětlovat, jak je ta situace šílená, že pohřební služby dostávají příplatky na 
pohřby covidových obětí, takže existuje mafie, která jejich počty navyšuje, aby příslušné služby dostaly víc peněz, a tím 
se také navyšuje počet obětí ve statistice... Důvěrnost, s jakou mi tato kamarádka informaci tiše sdělovala, a charakter 
této informace, to všechno ve mně vyvolávalo nedůvěru a nejistotu. Co se to tady v tom Brně děje? Samozřejmě souvi
sela nejistota s tím, že jsem kolem sebe registroval spoustu lidí, kteří nedodržovali ona základní pravidla: odstupy, rouš
ky, hygienu rukou. Dal jsem si kafe a šel k autu, chtěl jsem hned odjet zpět do Vídně, ale na místě původní schůzky bylo 
pár známých, ba i kamarádů, a jeden z nich mě přiměl přesto ještě chvíli společně pracovat. Byla to asi dvouhodinov
ka, kdy jsem z práce samé měl dobrý pocit, ale samozřejmě mi neušlo, že jeden z nás tří byl nachlazený a měl jsem do
jem, že má teplotu, na což jsem se ho taky zeptal a on mi odpověděl, že si večer teplotu změří...

Odjel jsem. Doma ve Vídni jsem pak strávil několik dní přemýšlením, mámli se do Brna, jak jsem to měl původně 
v plánu, za pár dní zase vrátit. A rozhodl jsem se přinejmenším zatím nevracet. V průběhu příštích měsíců až do nynějška 
se mně potvrzovalo, že jsem měl a mám pravdu. Vzhledem k mému stařešinskému věku bych zbytečně riskoval. Navíc 
mám stálé bydliště ve Vídni a jak tady v Rakousku, tak vlastně ve všech zemích kolem dokola se neustále zdůrazňuje, 
že lidé mého věku jsou ohroženou skupinou.

Po celou dobu sleduji zprávy o vývoji covidové i s tím související politické situaci v Rakousku, Česku, Německu 
i ostatních zemích, ale především ve jmenovaných třech. Není to moc příjemná zábava. V Německu jsou ovšem 
podle mého soudu nejsoustředěnější pokusy o omezování pandemie. Vskutku pandemie, protože Němci přistoupili 
i k uzávěrám hranic s Českou republikou a Tyrolskem. S rakouskou spolkovou zemí proto, že se tam objevila covidová 
varianta nákazy původem z Jihoafrické republiky a ta je považována za dosud nejnebezpečnější. S Českou republikou 
proto, že se tam covid19 i jeho varianta pocházející z Velké Británii nebezpečně rozmohly. „Britská“ mutace dnes už 
zahrnuje 40 % veškerého výskytu viru, v některých částech republiky dokonce okolo osmdesáti procent. Britská mutace 
už „je doma“ i v Rakousku a v Německu, ale například v Německu je její výskyt procentuálně podstatně nižší, přičemž 
jen za včerejšek (16. 2.) bylo v České republice zaznamenáno o pět tisíc nových případů obou (nebo všech?) variant 
covidu víc než v osmkrát větším Německu.

Ke konci uplynulého týdne parlament České republiky většinou hlasů odmítl vládě prodloužení nouzového stavu. 
Podle mého soudu to bylo logickým důsledkem vládní politiky. Opoziční parlamentní strany už měly dost povrchního 
a suverénního jednání především ze strany předsedy vlády Andreje Babiše a svým rozhodnutím chtěly tohoto (a tím 
celou vládu) přimět k férovému jednání, k vyslechnutí jejich názorů a návrhů, které předseda vlády shazuje ze stolu, 
opakuje přitom, že opozice dělá jen politiku (zaměřenou proti němu) a ve skutečnosti ničím nepřispívá k řešení 
covidové situace. Samozřejmě jde také o sociální a ekonomickou situace v zemi, kde hrozí mimořádný vzrůst chudoby. 
Podstatnou motivací parlamentních stran, které zamítly prodloužení nouzového stavu, byla snaha dosáhnout, aby 
vláda jednala s opozicí, aby tak opozice dosáhla účinnější organizaci v zápolení s coronavirem. Předseda vlády Babiš 
jednal poté s hejtmany krajů a na jejich roveň postaveným primátorem Prahy a dosáhl toho, že ho tito o prodloužení 
nouzového stavu na příští dva týdny požádali a vláda tedy prodloužila „nouzák“ bez parlamentního souhlasu a opozice 
se snaží uklidnit sama sebe tím, že v této i ústavně ne právě jisté situaci s ní přesto vláda začne jednat racionálněji ve 
prospěch lepší organizace zápasu s coronavirem. ... Snad.

Vyhlášení nouzového stavu bez parlamentního souhlasu je vysoce nebezpečným pokusem o možném převzetí moci 
vládou v nejrůznějších situacích. Podle definice je „Nouzový stav v České republice krizový stav, který se vyhlašuje při 
vzniku živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném 
rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.“ Pozastavme se 
u „vnitřního pořádku a bezpečnosti“: to je velice široce a nekonkrétně jmenovaný pasus zákona. Obávám se, že za 
určitých okolností může být vládou zneužit de facto k nějaké formě puče. A jak tak sleduji vládní politiku pana Babiše, 
rozhodně bych takovou možnost nevyloučil. Česká republika se tudíž v průběhu uplynulého týdne dostala – díky 
bezprecedentnímu nouzovému stavu nepotvrzenému parlamentem – na demokracii přinejmenším ohrožující stezku 
nad strmým srázem k nějaké formě diktatury, respektive „demokratury“.

A to se všechno děje v situaci, kdy v zemi vládne chaos – vládní opatření jsou přijímána podle blížících se voleb 
nebo vánočních či jiných svátků a dob dovolených. 15. 2. ministr průmyslu, obchodu a dopravy sděluje veřejnosti, 
že v příštích dnech navrhne otevření obchodů od 22. února. Dohodl se na tom prý s kraji. Tentýž den sděluje ministr 
vnitra a místopředseda vlády, že obchody v příštích dvou týdnech vláda neotevře. 17. 2. ministr zdravotnictví Blatný 
oznamuje, že je pravděpodobné, že v průběhu dvou až tří týdnů bude v celé zemi epidemiologická situace podobná 
té v okresech Cheb, Trutnov a Sokolov, ze kterých se nesmí vycestovat. Zároveň sděluje, že už dnes nemocnice 
nemohou poskytovat péči všem, kteří ji potřebují, a uvažuje hlasitě o pracovní povinnosti studentů a jiných skupin 
obyvatelstva i o zahraniční pomoci, ale ta by byla jen kapkou v moři, protože by se jednalo o několik desítek lůžek 
a Česká republika jich pravděpodobně bude potřebovat tisíce. A rovněž 17. 2. se podle ministra Blatného naplňuje 
krizový scénář: v jednom kraji (plzeňském) už nejsou lůžka k požadované intenzivní péči. V tomto smyslu je situace už 
nyní na hraně v osmi krajích ze čtrnácti. A Blatného závěr: vládní opatření proti rozmáhání se covidu nefungují, když 
nejsou dodržována na individuální úrovni. Jediná možnost: místo dalších restrikcí se musí občané rozhodovat sami!!! 

Fejeton 
Ludvíka Kavína
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Na přední straně obálky:
Josef šíMa: Krajina s trojúhelníkem (Krajina s obeliskem), 1930, tempera, plátno, 149 × 99 cm

Na zadní straně obálky:
Petr MaixNer: Šárka a Ctirad, 1856, olej, plátno / po 1856, xylografie, 12,5 × 16,6 cm
K životu a dílu obou umělců viz str. 12-13.

turnaje, několikrát spoluorganizoval sokolské slety v zahraničí. Byl funkcionářem ve své domovské jedno
tě XII/XV, v župě a ve Svazu československého sokolstva v zahraničí. Navštěvoval i akce jiných krajanských 
spolků. Pamatuji si ho z nejedné valné hromady Kulturního klubu jako člověka s rozhledem a pevným cha
rakterem. Čest jeho památce!

* * *
Rádi bychom vás průběžně informovali o akcích Kulturního klubu, ale v dnešní situaci, která se tak rychle 
mění, to bohužel není možné. Snad budeme mít možnost realizovat v květnu Májový koncert na českém velvy
slanectví. O pravidelném promítání v kinosálu českého velvyslanectví vzhledem k platným nařízením – dvou
metrové odstupy mezi diváky a eventuálně potvrzení o negativním testu na coronavirus – můžeme pouze 
snít. Kdy budeme mít možnost svolat valnou hromadu, není vůbec jisté. Pokud bude možné nějaké akce zor
ganizovat, budeme Vás o tom průběžně informovat v dalším čísle Kulturního klubu a na naši domácí strán
ce www.kulturklub.at.

Hezké a osvěžující posezení nad stránkami Klubu přeje
redakce a ing. Helena Baslerová

kultura

Humor Miroslava Kemela v době corony
Další z řady zavřených síní, jejichž výstavy se divákům for-
mou online verze otevírají, je pražská Galerie Vinohradská 
12 v Českém rozhlase, která má připravenou výstavu kres-
líře Miroslava Kemela nazvanou Humor v době korony. 
„Téma koronaviru otřásá celou společností, a tak není divu, 
že po něm sáhl i kreslíř Miroslav Kemel. Po celý rok 2020 
maloval a publikoval kreslené vtipy v deníku Právo. Nyní 
jsou vystaveny v naší galerii. Najdete zde více než osmde-
sát kreseb zaměřených na pandemii covid-19, ať již z po-
hledu lidí, zvířat, či politiků,“ uvedla za Český rozhlas Zu-
zana Foglarová.

„Vládní opatření nám ještě nedovolují výstavu otevřít 
pro veřejnost, ale hned jak se Česká republika přesune do 
patřičného čísla systému PES, galerii otevřeme a expozici 
bude možno navštívit po následující dva měsíce. Výstava 
je další z cyklu série Do nového roku s humorem. V minu-
lých letech bylo možné se pobavit kresbami karikaturistů 
Vladimíra Renčína, Lubomíra Lichého, Václava Hradecké-
ho nebo Jiřího Slívy,“ dodala.

Galerie se nachází v suterénu historické rozhlasové bu-
dovy. Kromě prostor pro aktuální výstavy je v ní i trvalá ex-
pozice z dějin rozhlasu. (mk)

výTvarné umění

Sochař Stanislav Hanzík devadesátiletý
Akademický sochař Stanislav Hanzík se narodil 24. červen-
ce 1931 v Mostě. Působil na AVU, kde byl roku 1970 habi-
litován docentem a později jmenován profesorem sochař-
ství. V roce 1976 získal 1. cenu v soutěži na řešení interié-
ru rotundy na Řípu a 1. cenu v soutěži na Památník staveb 
mládeže v Litvínově. Skupinově vystavuje od roku 1958, 
samostatně od roku 1964.

Základní téma sochařské tvorby Stanislava Hanzíka 
představuje vyrovnání se s obecným archetypem monu-
mentality lidského těla. Na pozadí vlastního modelačního 
prožitku individuálního anatomického momentu formuluje 
expresivní sochařské objekty. Stanislav Hanzík jednotným 
modelačním charakterem přistupuje k sochařským kom-
pozicím komornějších rozměrů. S identickou energií ucho-
puje velikostně mnohem monumentálnější realizace do ve-
řejných prostorů. Během své tvůrčí činnosti tak vytvořil po-
měrně velký počet skulptur instalovaných v městském ven-
kovním prostředí 

Šperkár Anton Cepka sa dožíva 85 rokov
Sochár a šperkár Anton Cepka patrí k najvýznamnejším 
protagonistom tzv. autorského šperku 20. storočia. Je po-
važovaný za zakladajúcu osobnosť slovenských a českých 

A to v zemi, kde 52 % obyvatel v ten samý den požaduje otevření obchodů od příštího pondělí (22. února) a 48 % lidí 
v zemi je proti tomu. Země je rozpolcená. Je rozdělena podobně, jako tomu bylo v USA před posledními prezidentskými 
volbami. Je tady nebezpečí pro mírové a solidární spolužití. Nesouhlas s epidemiologickými opatřeními je svého druhu 
politickým prohlášením.

Podle Deutsche Welle je Česká republika covidovým kotlem Evropy. Mrazí mě z toho, je mi z toho smutno.
V Československu se kdysi používalo okřídlené: Lidé bděte, neblbněte! Dovoluji si tuto výzvu jako naprosto vážně 

míněnou poslat do České republiky, kam bych rád aspoň po Velikonocích. A začínám pochybovat, zda to bude možné.
Ludvík Kavín, Vídeň, 17. 2. 2021

editorial



6

ku
ltu

ra Anton Cepka žije vo Svätom Jure pri Bratislave. V jeho 
umeleckých šľapajach ide aj jeho syn Matúš Cepka, ktorý 
sa takisto venuje šperkárstvu.

Barokní umělec Ferdinand Maxmilián 
Brokoff (Brokof, Brokhoff, Brokov, Prokov)
Už přes tři století se na Karlově mostě lidé zastavují u sve-
řepě samolibého Turka, hlídajícího zamřížovanou kobku 
s uvězněnými křesťany, který je součástí pomníku sv. Jana 
z Mathy. Je to poslední dílo ze série plastik, jež pro Kar-
lův most vytvořila sochařská dílna Brokoffů. A je ze všech 
nejpozoruhodnější. Vytvořil ji velmi talentovaný syn Jana 
Brokoffa Ferdinand Maxmilián, když mu bylo šestadvacet 
let. Je dílem vyzrálým a se všemi znaky sochařova podivu-
hodného rukopisu. Tímto svým dílem z roku 1714 započal 
dlouhou řadu plastik, jež patří k vrcholům českého baroka.

Sochař a řezbář F. M. Brokoff (12. 9. 1688, Červený 
Hrádek u Chomutova – 8. 3. 1731, Praha) je jedním z nej-
významnějších barokních umělců v českých zemích, spo-
lutvůrcem barokní Prahy. Pracoval hlavně s pískovcem, ale 
i s mramorem, dřevem či štukem. Do roku 1716 tvořil té-
měř výhradně pro Prahu. Známý vídeňský architekt Fis-
cher z Erlachu nabídl Ferdinandovi spolupráci na náhrob-
ku kancléře J. V. Vratislava z Mitrovic v kostele sv. Jakuba 
Většího v Praze. Spolupráce pokračovala na oltáři v kur-
fiřtské kapli ve Vratislavi, na náhrobku v kostele sv. Alžbě-
ty a posléze i ve Vídni, kde Ferdinand sochařsky dotvářel 
Fischerovo dílo, oltář sv. Karla Boromejského. Ferdinand 
stačil udělat jenom návrh na plastiku, stejně jako v přípa-
dě náhrobku Trautsona v kostele sv. Michala ve Vídni. Ná-
hle mu zemřel bratr a musel po něm převzít dílnu. V jejím 
vedení mu pomáhala matka.

Ferdinand postavil dva vynikající morové sloupy, jež 
symbolizují bezbrannost Pražanů v katastrofálním moru 
v roce 1713. Jeden morový sloup se sochou sv. Jana Křti-
tele stojí na Maltézském náměstí na Malé Straně, druhý 
s nádherným mariánským sousoším na Hradčanském ná-
městí. Malostranské dílo dokončil, ale na morovém slou-
pu na Hradčanech pracoval od roku 1726 a práci překazi-
la smrt. Dokončili jej jeho následovníci. Kompoziční sklou-
bení sousoší Madony a apoštolů kolem sloupu je ukázkou 
mistrného zvládnutí kamene v harmonickou symfonii tva-
ru v prostoru, charakteristickou pro duchovní obzor doby.

Plastiky F. M. Brokoffa najdeme v kostelech, zámcích, 
klášterech i na náměstích. Za svých třiačtyřicet let stihnul 
udělat hodně práce. Zemřel deset let po bratrovi na tu-
berkulózu. Dílnu převzala sestra, která ji z velké části pře-
dala svému básnickému bratrovi na dvoře císaře Karla VI.

Své poslední práce vytvářel již jen jako návrhy, podle 
kterých sochy realizovali jeho žáci. F. M. Brokoff byl mis-
trem monumentálního realismu; plasticky rozvinul drapé-
rie postav, dodal sochám mírný patos a plnost a nahradil 
tradiční podstavce skupinami. Dílo F. M. Brokoffa se stalo 
inspirací např. pro J. V. Myslbeka a další sochaře.

Z díla v Praze (výběr): některé sochy na Karlově mos-
tě, sochy pro Morzinský palác v Nerudově ulici, marián-
ský morový sloup na Hradčanech, sousoší na Maltézském 
náměstí, náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic aj.

Díla mimo Prahu (výběr): hlavní oltář kostela sv. Karla 
Boromejského ve Vídni, oltáře a náhrobky ve Vratislavi, so-
chy pro kostel benediktinů v Krzeszówě (Slezsko).

tvorcov moderného šperku. Je prvým profesionálne ško-
leným šperkárom na Slovensku. Bez jeho účasti sa neza-
obišla žiadna významná medzinárodná výstava autorské-
ho šperku, je najviac spomínaným umelcom vo všetkých 
zahraničných publikáciách o tomto umení. 

Anton Cepka sa narodil 17. januára 1936 v Šulekove 
neďaleko Hlohovca. V Bratislave absolvoval oddelenie rez-
bárstva na Strednej škole umeleckého priemyslu, v štúdiu 
pokračoval na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Pra-
he, v špeciálnom ateliéri pre umelecké spracovanie kovov 
u sochárov. Ako čerstvý absolvent zažiaril v roku 1964 vo 
vtedajšom Západnom Nemecku na Medzinárodnom veľtr-
hu umeleckého remesla v Mníchove. Za svoju diplomovú 
prácu – kolekciu strieborných šperkov – získal Zlatú me-
dailu a Bavorskú štátnu cenu. V roku 1967 mu udelili Cenu 
Cypriána Majerníka a čestné uznanie na Svetovej výstave 
Expo v Montreale. Na Medzinárodnej výstave šperkov a bi-
žutérie v Jablonci nad Nisou získal zlatú (1977) a striebor-
nú (1980) medailu.

V roku 1990 sa stal prvým predsedom združenia šper-
károv Aura a založil Ateliér šperku na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave. Na tejto škole bol habilitovaný na 
docenta (1993), udelili mu čestnú medailu (1999) a titul 
doktor honoris causa (2001). Je laureátom Ceny Fondu vý-
tvarných umení SR (2011).

K Cepkovým obľúbeným materiálom patrí bielené 
striebro, optické sklo, farebné polodrahokamy a moder-
né akrylové sklo. Jeho charakteristickým vyjadrovacím 
prostriedkom sú brošne a prívesky.

Vo svojej tvorbe zostal verný geometricko-abstraktné-
mu vyjadreniu, do ktorého zapájal pohyb a svetlo. Nevyhý-
bal sa ani priestorovým objektom a sochám do verejných 
priestorov. Jeho prvým kinetickým exteriérovým objektom 
bola abstraktná kompozícia pre košické sídlisko v roku 
1966, dokopy ich realizoval trinásť. Vytvoril aj niekoľko re-
liéfov a plastík do sobášnych siení a interiérov, týchto mal 
na konte viac ako dvadsať.

Anton Cepka: Kinetická kompozícia, okolo 1967
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Vladimír Suchánek: Hlava ulita II, barevná litografie, 21 × 15,5 cm

Ve věku 87 let zemřel Vladimír Suchánek
Ve věku sedmaosmdesáti let zemřel 25. ledna malíř a gra-
fik Vladimír Suchánek. ČTK to řekl jeho syn Martin Su-
chánek. Jeho otec patřil k nejznámějším českým umělcům, 
kteří se grafickou tvorbou zabývali. Byl také dlouholetým 
předsedou Sdružení českých umělců grafiků Hollar, zakla-
datel a kapelník Hudebního sdružení českých grafiků Gra-
fičanka, věnoval se tvorbě exlibris a poštovních známek.

Vladimír Suchánek poprvé vystavoval v roce 1957, 
dnes je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbír-
kách v ČR i v zahraničí. Pro sběratele z celého světa vytvo-
řil téměř 500 exlibris. Za svůj život uspořádal 174 samo-
statných výstav v České republice i v zahraničí – v Nizo-
zemsku, Belgii, Německu, USA, Číně, Japonsku, Švédsku, 
Dánsku, Polsku, Řecku a na Slovensku. Za svou grafickou 
tvorbu získal na tři desítky cen. V roce 2006 dostal státní 
vyznamenání, medaili Za zásluhy v umění.

JubIlea

Rudolf Sikora (* 17. 4. 1946, Žilina)
Rudolf Sikora je slovenský maliar, kresliar, grafik, fotograf, 
sochár a pedagóg. Je jednou z hlavných postáv súčasné-
ho konceptuálneho umenia na Slovensku a jedným z naj-
významnejších postáv českého a slovenského výtvarného 
umenia 20. storočia. Počas normalizácie bol aktívny na 
neoficiálnej – alternatívnej umeleckej scéne. Pedagogicky 
pôsobil na viacerých vysokých školách v Bratislave, Koši-

ciach a Prahe. Bol jedným z iniciátorov vzniku Verejnos-
ti proti násiliu. V roku 2016 bol ocenený Pribinovým krí-
žom I. triedy.

Významnou aktivitou umeleckej scény bola výstava 
nazvaná 1. otvorený ateliér 19. novembra 1970 v ateliéri 
v jeho dome na Tehelnej ulici č. 32 v Bratislave, ktorá pred-
znamenala nástup silnej generácie tvorcov. Išlo o vedomý 
protestný prejav proti mocenským zásahom, ktorý vznikol 
ako spontánne podujatie z iniciatívy samotných výtvarní-
kov. Zúčastnilo sa ho devätnásť umelcov so zákazom verej-
ne vystavovať: Milan Adamčiak, Peter Bartoš, Václav Cigler, 
Róbert Cyprich, Milan Dobeš, Igor Gazdík, Viliam Jakubík, 
Július Koller, Ivan Kříž-Vyrubiš, Vladimír Kordoš, Otis Lau-
bert, Juraj Meliš, Alex Mlynárčik, Marián Mudroch, Jana 
Shejbalová-Želibská, Rudolf Sikora, Ivan Štěpán, Dezider 
Tóth a Miloš Urbásek. Vernisáže sa zúčastnil aj český teo-
retik umenia Jindřich Chalupecký.

Incidentom začalo postupné presúvanie umeleckých 
aktivít z verejných priestorov do súkromia ateliérov. Uda-
losť sa stala známou a konceptuálni autori sa na Tehelnej 
ulici v rámci neoficiálnej scény naďalej stretávali, čo viedlo 
k vzostupu konceptuálneho umenia na Slovensku.

V porevolučných rokoch Sikora pracoval ako poradca 
prvých ponovembrových ministrov kultúry, Ladislava Chu-
díka a Ladislava Snopka.

František Skála (* 7. 2. 1956, Praha)
František Skála je sochař, malíř, ilustrátor dětských knih, 
hudebník a tanečník. Vystudoval řezbářství na Střední 

Rudolf Sikora: Topografia IV, 1970
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ra uměleckoprůmyslové škole v Praze, pak televizní a filmo-
vou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 
Je členem divadla Sklep, zakládajícím členem skupiny Tvr-
dohlaví, členem tajné skupiny B. K. S. (Bude Konec Svě-
ta), komturem Řádu zelené berušky, členem několika hu-
debních těles (Malý Taneční Orchestr Universal Praha, Fin-
ský Barock, Tros Sketos). Je také nositelem Ceny Jindřicha 
Chalupeckého (1991).

Pochází z umělecké rodiny. Jeho otec František Skála je 
významný český výtvarník, matka Alena Skálová vedla sou-
bor Chorea Bohemica. Manželka Eva Skálová vystudova-
la UMPRUM a je ilustrátorkou, stejně jako obě jejich děti 
Alžběta a František Antonín Skálovi.

František Skála je také autorem jednoho z prvních čes-
kých komiksů, jenž vyšel v nakladatelství Albatros už v roce 
1987, nazvaného Velké putování Vlase a Brady. Z komik-
su také vznikla loutková inscenace v divadle Minor (2007). 
V roce 2010 obdržel cenu Ministerstva kultury za přínos 
v oblasti výtvarného umění.

Ľubomír Ferko (* 18. 2. 1956, Bratislava)
Ľubomír Ferko je slovenský akademický sochár, monu-
mentalista a dizajnér. Tvorí v klasických sochárskych mate-
riáloch: kameni, dreve, skle a bronze. Jeho otcom je Milan 
Ferko, významný slovenský spisovateľ, básnik a dramatik.

Ľubomír Ferko pôsobil aj ako pedagóg, napríklad v ro-
koch 1982-1983 na Pedagogickej fakulte Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre na katedra výtvarnej výchovy, 

1989 prednášal na Moses Brown a Central High School 
v Providence, Rhode Island, a v roku 1998 mal prednášky 
na Mimar Sinan University, Istanbul, a Cairo University, 
Zamalek. V rokoch 1997 a 2008 absolvoval tvorivé poby-
ty v Cité International des Arts v Paríži. V roku 2010 absol-
voval prednáškový pobyt na univerzitách v Číne, Austrá-
lii a Tasmánii.

Od roku 2015 sa venuje sérii výstav pod názvom 
Glass movement, propagujúcim výsledky medzinárod-
ných sklárskych sympózií Zlatno, Lednické rovne, Tech-
nické sklo a Glassexpres Bratislava. Výstavy realizuje po-
stupne na Slovensku, v Česku a v Srbsku. V roku 2018 rea-
lizuje v spolupráci s NMG múzeum a galéria Lučenec veľkú 
knihu o medzinárodných sklárskych sympóziách Umenie 
skla – Sklárske umenie na Slovensku 19901999. Na knihe 
spolupracuje aj autorsky (úvod a umelecké fotografie ar-
tefaktov) s amsterdamským historikom umenia a autorom 
publikácie dr. Fransom Jeursenom. Zúčastnil sa veľa me-
dzinárodných sympóziách doma i v zahraničí.

Ondrej Rudavský (* 10. 3. 1966, Bratislava)
Vystudoval ilustraci a grafický design na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové a rok strávil na Animační a experimentál-
ní filmové produkci na Akademii múzických umění v Pra-
ze. V roce 1986, ve věku dvaceti let, emigroval do USA. 
Pracuje s řadou médií – film, animace, fotografie, video in-
stalace, digitální umění, šperky, kostýmy, sochařství, hud-
ba. Jeho filmy získaly řadu ocenění včetně Zlatého orla, 
Ceny monitoru a nominací na americkou Grammy a hlav-
ní ceny MTV za klip Kiko a Levander Moon pro hudební 
skupinu Los Lobos. Natočil hudební videoklipy pro zpě-
vačku Moby a skupinu Dead Can Dance. Jeho díla byla 
uvedena na prestižních filmových festivalech, včetně Sun-
dance Film Festival, New York Film Festival a ve výstav-
ních sálech, jako je Museum of Modern Art, New York. 
Jeho práce se nacházejí ve sbírkách: Museum of Fine Arts, 
Boston; Bronx Museum of Arts, New York; Helen Drutt 
Gallery, Philadelphia; Film Archives of Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences, Los Angeles; National Academy 

Ľubomír Ferko: Duchovné telo, 2007, optické sklo, granit Ondrej Rudavský: Posolstvo, bronz – dentakryl
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of Recording Arts and Sciences, Los Angeles; Museum of 
Radio and Television, CA; Gallery K., Washington, D.C.; 
Warner Bros. Records, Los Angeles; Art to Wear Gallery, 
Los Angeles.

Dušan Poliaček (* 7. 3. 1966, Praha)
Dušan Poliaček na TÚ a Vysoké škole výtvarných umění 
v Braunschweigu vystudoval design a strojní inženýrství. 
Dlouhodobě se věnoval otázce typického pražského suve-
nýru pro turisty, až založil vlastní značku PanSlavista.

„Šikovné propojení řemesla s designem a malosériová 
místní výroba, to je základ společnosti PanSlavista. Sna-
žíme se obnovit zapomenuté věci a vymyslet nové, vy užít 
přírodní materiály a staleté místní technologie. Udělat 
naše produkty tak zajímavé, aby i poslední partyzán čekal 
ve frontě. Chceme tvořit věci pro každodenní využití, do-
plňky do kuchyně, do interiéru a takřka cokoliv, co nás na-
padne. I pokud se jedná o traktor nebo motorku. Prostě 
se chytneme toho, co se nám líbí, a budeme se snažit udě-
lat to co nejlépe.“

V malešickém studiu Firma 1to1 navrhuje kabiny pro 
Volvo nebo Liebherr.

Filip Cenek (* 25. 3. 1976, Jeseník)
Filip Cenek je absolventem Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně (Ateliér Video a multimédia u Keiko Sei). V roce 
2011 byl finalistou Cena Jindřicha Chalupeckého. Věnu-
je se tvorbě videí, animací, videoinstalací a pohyblivému 
obrazu obecně. Využívá fotografických materiálů a jejich 
následného rozpohybování v kombinaci s textem a často 
pracuje s diaprojekcemi. Důležitým momentem v Cenko-
vě tvorbě je spolupráce – mnoho prací vytváří v koopera-
ci s dalšími tvůrci. V dílech, která se pohybují na rozhraní 
narace a poetiky si autor pohrává s motivy neostrosti, ne-
čitelnosti či s momenty nedořečenosti a nevyslovitelnosti. 
Vytváří komplexní instalace, které dokáží diváka vtáhnout, 
ale odmítají rychlou interpretaci. Tato pracovní dvojznač-
nost významu a rezistence narativní jistoty působí svěže 
a odvážně.

lečně s kolegou Tomášem Rot-
náglem v roce 2008. Je spolu-
tvůrcem více než sedmdesáti 
reklam. Architektonicky ztvár-
nil například seriály Soukromé 
pasti, To nevymyslíš nebo Or
dinaci v růžové zahradě nebo 
filmy Krev zmizelého, Zahrad
nictví a mnoho dalších. Mimo 
to pořádá výstavy, od začátku 
zimního semestru roku 2008 
vedl na FAMU semináře For-
mulace vizuální podoby fil-

mu – filmová scénografie. Je zastoupen jak v tuzemských, 
tak i v zahraničních sbírkách. Je držitelem mnoha cen.

Byl ženatý s herečkou Ester Geislerovou, mají spolu 
dvojčata – dceru Miu Rosu a syna Jana Etiena.

vZpomínka

Jindřich Boška (12. 1. 1931 – 11. 10. 2017)
Malíř a grafik z rodiny, kde se malířství dědí z otce na syna 
již tři generace, člen Klubu konkretistů. Vyučil se písmo-
malířem. V roce 1954 se usadil v Jihlavě a začal pracovat 
jako písmomalíř pro místní komunální služby a po roce 
1963 jako propagační výtvarník v Modetě. Zásadní etapu 
let 1970-1991 potom profesně prožil jako jevištní výtvar-
ník Horáckého divadla. Ve volné tvorbě se věnoval žánrům 
realismu, expresionismu, informelní struktury či geomet-
rické abstrakce. Propojoval geometričnost a ornamentál-
ní struktury.

Byl jednou z výrazných osobností Sdružení výtvarných 
umělců Vysočiny, založeného v roce 1990, a členem Skupi-
ny Současnost, Svazu československých výtvarných uměl-
ců (rehabilitován 1989). Od roku 1968 byl v Klubu kon-
kretistů, v období 1989-1996 ve Skupině Dialog 89 Jihlava.

Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách v ČR i za hrani-
cemi. V letech 1972-1986 obsazoval Premi Internacional 
de Dibuix Joan Miró ve španělských městech Barceloně 
a Madridu. V rámci Minisalonu vystavoval v letech 1994 
v New Yorku, v belgickém Bruselu a v Japonsku. Jindřich 
Boška je nositelem řady ocenění, i mezinárodních, přede-
vším za grafiku (Itálie, Španělsko).

Radek Pilař (23. 4. 1931, Písek – 7. 2. 1993, Praha)
Radek Pilař byl významným představitelem českého vý-
tvarného umění. Věnoval se ilustracím, grafice, malbě, 
filmové tvorbě i režii. Spolupracoval s Osvobozeným di-
vadlem (především s Jiřím Voskovcem, Janem Werichem 
a Jaroslavem Ježkem), dále s hudebním divadlem Semafor, 
se Státním nakladatelstvím dětské knihy, Československou 
televizí i Krátkým filmem. Založil obor animované tvorby 
na FAMU v Praze. K jeho nejznámějším dětským kresle-
ným postavičkám patří loupežník Rumcajs z díla spisovate-
le Václava Čtvrtka a postava Večerníčka uvádějící od roku 
1965 stejnojmenný pořad pro děti.

Otakar Synáček (17. 3. 1931 – 3. 2. 2005)
Jeho tvorba je v mnohém ohledu typická pro poválečný 
vývoj československého výtvarného umění. Od počátku 

Ze společné tvorby Filipa Cenka a Jiřího Havlíčka

Filip Cenek působí jako děkan a pedagog na FAVU VUT 
v Brně a vystavuje v klasických i alternativních českých ga-
lerijních institucích. 

Jan Kadlec (* 9. 3. 1976, Praha)
Vizuální umělec a filmový architekt v roce 2000 vystudoval 
Akademii výtvarných umění v Praze. Už o rok dříve působil 
jako kurátor galerijního sdružení Artlab, se kterým uspo-
řádal několik výstav. Je také členem výtvarné skupiny Rea-
lity. Jako filmový architekt a designér pracoval i pro svého 
otce Jana. Vlastní produkční firmu založil Jan Kadlec spo-
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ra čtyřicátých let, kdy bylo přerušeno jeho spojení s okolním 
evropským děním, žilo autonomně jen ze svých zdrojů.

Synáčkovou doménou byl moderní žánr, někdy dove-
dený k monumentálnímu zobecnění, a krajinomalba. Spe-
cificky synáčkovsky laděné kompozice z intimního života 
rodiny, mezilidských vztahů i meditativní prožívání středo-
české krajiny ho zařadily na okraj oficiálně uznávané tvor-
by, ale zabezpečovaly mu pozitivní přijetí publikem. V še-
desátých letech vystupňoval výraz svých obrazů až na po-
kraj abstrakce, v letech sedmdesátých se obrátil k poezii 
všedních motivů a prohluboval jejich kultivované podání. 
Díla z tohoto závěrečného období jsou srovnatelná s nej-
lepšími příklady francouzské malby přelomu století, záro-
veň jsou nová, nabitá atmosférou současnosti a znovu kla-
dou otázku potřeby kulturních tradic pro naši dobu.

Karel Šlenger (5. 4. 1903, Chomutice – 2. 3. 1981, Hra-
dec Králové)
Osudovým se pro Šlengera stalo přátelství s malířem Fran-
tiškem Tichým, který mu pomohl uspořádat několik praž-
ských výstav. Nepříliš známý malíř úspěšně debutoval na 
české výtvarné scéně výstavou pořádanou v roce 1941 
v pražském Topičově salónu. Karel Šlenger byl autodidak-
tický malíř, který i bez pravidelných kontaktů s dobovými 
uměleckými proudy vytvořil rozsáhlé dílo s expresivním vý-
razem i směru art brut. Část jeho obrazů patří k tomu nej-
silnějšímu, co v českém umění vzniklo. Zajímal se přede-
vším o strukturu barev a vizuální stránku obrazu.

Ladislav Kacvinský (27. 3. 1931, Levoča – 21. 3. 2018)
Ladislav Kacvinský študoval sochárstvo v rokoch 1952-
1958 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od 
roku 1961 žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi, kde sporadic-
ky pôsobil aj ako pedagóg v Základnej umeleckej škole. 

V Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi bol za-
kladateľom odboru kameňosochárstva.

Vytvoril celý rad monumentálnych sochárskych diel pre 
Spišskú Novú Ves a iné spišské a východoslovenské mes-
tá. Po prvých plastikách realizoval niekoľko významných 
monumentálnych prác. Od roku 1990 sa venuje plastike 
a reliéfom s cirkevnou tematikou. Jeho diela sú zastúpené 
v mnohých galériách, v súkromných zbierkach doma i v za-
hraničí a zdobia verejné priestranstvá.

Vladimír Kompánek (28. 11. 1927, Rajec – 20. 1. 2011, 
Bratislava)
Vladimír Kompánek sa venoval komornej a monumentál-
nej sochárskej tvorbe, drevenej hračke, kresbe, ilustrácii 

Vladimír Kompánek: Zvonička, 1965-1968Ladislav Kacvinský: Spišská madona, 2004, morený javor
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nům skupiny Devětsil (1920). Jeho poslední prací v Praze 
byla scéna pro hru R.U.R. Karla Čapka.

V roce 1920 odjel do Francie, kde přijal místo ve fran-
couzské firmě zabývající se výrobou kostelních oken na 
pozici kreslíře. Pracoval v letovisku Henday na francouzsko-
španělské hranici. Spolu s Josefem Šímou odcestoval i čes-
ký architekt Bedřich Feuerstein (1892-1936), který získal 
stipendium francouzské vlády. Poté odjel do Paříže, kde 
začal pracovat v ateliéru Louise Denise Germainové, kde 
se v té době vytvářely knižní vazby a výrobky z kůže. Josef 
Šíma se živil také jako módní návrhář. V této době vnika-
ly i jeho první ilustrace. V roce 1926 přijal francouzské ob-
čanství. Zbytek života strávil v nové vlasti, ale ani poté ne-
ztratil spojení s rodnou zemí. Roku 1927 byl zakládajícím 
členem pařížské skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra) spo-
lu s mladými francouzskými básníky. Během svého života 
dosáhl Josef Šíma významných úspěchu v oblasti výtvarné-
ho umění. Svá díla vystavoval střídavě ve Francii (pařížská 
Galerie Jeanne Castel, Galerie Klébr aj.) a v Českosloven-
sku (Praha, Bratislava, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem aj.). 
V roce 1967 byl francouzským ministrem kultury jmeno-
ván Rytířem Řádu umění a literatury (Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres). V roce 1971 umírá Josef Šíma po 
záchvatu mrtvice v Paříži.

Antonín Bílek (13. 3. 1881, Chýnov, okr. Tábor – 31. 12. 
1937, Praha)
Antonín Bílek byl sochař a malíř, bratr Františka Bílka. Jako 
sochař působil na Vinohradech. Absolvoval umělecko-
průmyslovou školu v Praze u Stanislava Suchardy a Jose-
fa Drahoňovského, malbu studoval u Viktora Foerstera, 
bratra hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera. 
Podnikl studijní cesty do Itálie, Bavorska, Paříže, zde po-
býval rok.

Václav Brožík (5. 3. 1851, Třemošná – 15. 4. 1901, Paříž)
Václav Brožík dosáhl obrovského veřejného úspěchu. Ve 
své době byl ctěn jako největší žijící český malíř, reprezen-
tant akademické historické malby.

Od roku 1868 studoval na Akademii výtvarných umění 
v Praze, Drážďanech a Mnichově. V roce 1879 pod nikl stu-
dijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské a ho-
landské malíře. Oženil se s dcerou bohatého pařížského 
obchodníka s obrazy. Byl povolán jako profesor na praž-
skou Akademii výtvarných umění a svůj čas až do smrti 
dělil mezi Prahu a Paříž, kde měl rodinu. V Paříži dosáhl 
mnoha cen a vyznamenání (např. francouzský Řád čestné 

a od polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia aj maľ-
be. Bol jedným zo zakladajúcich členov Skupiny Mikuláša 
Galandu, hlásiacej sa k odkazu moderny. Vo svojej tvorbe 
tematizoval slovenskú krajinu, motívy z rodného kraja, ľu-
dové zvyky a hmotnú kultúru.

V rokoch 1964 a 1966 reprezentoval Slovensko na Bie-
nále umenia v talianskych Benátkach. O rok neskôr (1967) 
získal vo Viedni významnú Cenu Johanna Gottfrieda von 
Herdera. Svojou tvorbou reprezentoval Slovensko na sve-
tovej výstave Expo ’67 v kanadskom Montreale a v roku 
1970 na Expo v japonskej Osake.

V roku 1968 sa Vladimír Kompánek aktívne zapo-
jil do spoločenského procesu a podieľal sa na vydávaní 
Súkrom ných listov Skupiny Mikuláša Galandu. Sedemde-
siate a osemdesiate roky minulého storočia sa v jeho tvor-
be nesú v znamení maľby.

Výtvarník je laureátom ceny Cypriána Majerníka 
(1965), ceny Miloša Bazovského (2003), ceny Martina 
Benku (2002) a štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta 
Štúra (2007). V roku 2008 sa stal držiteľom Krištáľového 
krídla – mimoriadnej ceny za celoživotné dielo.

Josef Šíma, někdy uváděn jako Joseph Sima (19. 3. 1891, 
Jaroměř – 24. 7. 1971, Paříž)
Josef Šíma je jedním z významných představitelů evrop-
ského moderního umění, malíř, ilustrátor a překladatel. Je 
někdy považován také za malíře francouzského. Šíma měl 
blízko k surrealismu, zaměřoval se však více na symbolic-
ký rozměr obrazu, v pozdním období dospěl k světelným 
abstraktním malbám.

Pocházel z rodiny výtvarníků, dědeček byl sochařem 
a kameníkem, otec profesorem kreslení. Byl jednatelem 
Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně a asistentem tech-
nického kreslení na VUT v Brně. Patřil k zakládajícím čle-

Josef Šíma: Přístav, 1922, olej, plátno Václav Brožík: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, studie, 1883, olej
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Malířství vystudoval u profesorů Christiana Rubena 
a Eduarda Engertha na Akademii v Praze. Již roku 1859 zů-
stal na Akademii jako pomocný pedagog-korektor. Podnikl 
studijní cestu do Florencie a do Říma. V letech 1862-1863 
byl na studijním pobytu ve Vídni, kde se školil u Matthia-
se Trenkwalda v historických technikách nástěnné malby 
a restaurování. Po návratu se věnoval vlastní tvorbě ná-
stěnných maleb, dále restaurační práci. Od roku 1865 byl 
na Akademii řádným asistentem v ateliéru malby. Byl ob-
líbeným portrétistou, z pražských osobností portrétoval 
například Vítězslava Hálka nebo Jana Evangelistu Purky-
ně. Od roku 1880 několik let vyučoval kreslení na praž-
ské technice.

Účastnil se národního ruchu, navrhoval kroje a diplo-
my pro české spolky. 

legie) a nakonec byl zvolen členem Francouzského institu-
tu. Za obraz Tu, felix Austria, nube získal přízeň rakouské-
ho císaře Františka Josefa I., získal mj. rakouský řád Literis 
et artibus, kříž řádu Františka Josefa I. V roce 1897 ho cí-
sař povýšil do šlechtického stavu s predikátem von Valrose.

Stal se nejznámějším českým malířem v Evropě posled-
ní čtvrtiny 19. století, reprezentantem akademické historic-
ké malby, jako člen Francouzského institutu vstoupil mezi 
„čtyřicet nesmrtelných“, což se žádnému jinému českému 
umělci nikdy nepodařilo.

Petr (Peter) Maixner (27. 2. 1831, Hořice v Podkrkono-
ší – 22. 10. 1884, Praha)
Malíř historických výjevů, portrétista a restaurátor, v histo-
rické malbě souputník a následovník Karla Javůrka.

Václav Brožík: Tu, felix Austria, nube, studie, 1897, olej, plátno, 92 × 142 cm

archITekTura & DesIGn

Investiční skupina Penta zahájila stavbu
Investiční skupina Penta zahájila stavbu dvou kancelář-
ských budov u Masarykova nádraží v Praze, které navrh-
la zesnulá britská architektka Zaha Hadidová. Dokonče-
ní včetně úprav veřejného prostoru plánuje do poloviny 
roku 2023. Celkové náklady dosáhnou zhruba 2,5 miliar-
dy korun, dalších 200 miliónů půjde na rekonstrukci Ma-
sarykova nádraží.

„Budovy mají složitou nosnou konstrukci, tvarově vel-
mi komplikované je i jejich opláštění,“ uvedl výkonný ředi-
tel Penta Real Estate Petr Palička. Celková plocha dosáh-

ne 28 000 metrů čtverečních. Kromě kanceláří zde budou 
restaurace, kavárny a služby.

Tančící dům
Nevšední objekt v Praze vyrostl na samém počátku deva-
desátých let, v jakémsi tichém mezidobí, kdy model mo-
derního rodinného domu byl ještě v zárodcích. Poněkud 
provokuje nezvyklou červenou barvou omítky, poutá vý-
raznými dřevěnými prvky zábradlí a především svou stře-
chou. Stavba: 1991-1993, sloh: nový funkcionalismus in-
spirovaný holandskou architekturou.
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Spoluautor Tančícího domu 
architekt Vlado Milunić oslavil osmdesátku
Architekt Vlado Milunić: „Jsem československý architekt, 
protože mám československé vzdělání, a cítím se Jugosláv-
cem na protest proti primitivnímu nacionalismu, přestože 
ani Československo ani Jugoslávie už neexistují. Žiji v Pra-
ze na půl cesty mezi Jadranem, kde jsem prožil dětství, 
a Drážďany, kde mám část předků.“ 

Vlado Milunić pravidelně vystupuje ve veřejných disku-
sích a v médiích proti korupci ve veřejných stavebních za-
kázkách, za preferenci veřejné dopravy před individuální, 
proti mrakodrapům na pražské Pankráci, supermarketům, 
zneužívání volného trhu, nekolegiálnímu chování architek-
tů, drsnému chování bank, pojišťoven, developerů atd.

Vlado Milunić (* 3. 3. 1941, Záhřeb, Jugoslávie) je čes-
ký architekt chorvatského původu. Studoval na Fakultě ar-
chitektury ČVUT v Praze (1960-1966). Po studiu do roku 
1969 byl na stáži v Paříži, kde vystřídal asi deset kanceláří. 
Po návratu do Československa od roku 1969 spolupraco-

val na sociálních stavbách více než dvacet let s Janem Lín-
kem, s kterým začínal v projekční kanceláři Karla Pragera. 
Po sametové revoluci v roce 1990 založil vlastní Studio VM 
(Volné myšlenky).

Spolu s Frankem O. Gehrym je spoluautorem Tančící-
ho domu, Ginger and Fred, na Rašínově nábřeží v Praze. 
I když v zahraničí se často uvádí Gehry jako jediný autor 
a Milunić jen jako lokální architekt. Souběžně s Tančícím 
domem úspěšně vyřešil na pražském sídlišti Petřiny mno-
hem těžší úkol, jak odstranit paradox, že v Praze, v jednom 
z nejkrásnějším městě světa, bydlí 40 % obyvatel na málo 
vábných panelových sídlištích.

Je členem ČKA, OA, Spolku Mánes, poroty Ekofilmu 
a studentské soutěže Xella, pedagogem na ČVUT.

Ocenění: za Tančící dům AIA LA Design Awards, Honor 
Award Gehry-Milunic, 1993; nejlepší design roku časopisu 
Time magazine, 12/1996; medaile Hlavního města Prahy 
a primátora o rozvoj mezinárodního ohlasu Prahy, 28. října 
1998; Cena primátora za Tančící dům, 9. října 2000; Cena 
primátora za rekonstrukci Domu U Prstenu, 9. října 2000.

Vybrané realizace: Domovy důchodců (s Janem Lín-
kem): Bohnice (1972-1982), Malešice (1974-1985), Cho-
dov (1983-1987), Háje (1983-1989), Svobodárna sester 
(1974-1985), stacionář České Budějovice (1990-1993), 
Tančící dům (1990-1996) v Praze (s Frankem Gehrym), 
klub Radost FX (1991-1992), poutač GHMP Valentin-
ská Praha 1 (1993-1997), areál Hvězda, Praha 6 – Petřiny 
(1994-2000), dům U Zlatého prstenu – Ungelt (1995-
1997), Dům dětí a mládeže Modřany (2000-2005), Čes-
ká čtvrť Shanghai (2002-2005) (se čtyřmi kolegy), radar 
Ruzyň (2005-2007).

Před deseti lety zemřel významný znalec 
barokní architektury Mojmír Horyna
26. ledna 2011 české dějiny umění přišly o jednoho z nej-
významnějších znalců barokní architektury v českých 

Tančící dům, Praha

Kuthanova vila, Praha 6-Břevnov, 
architekt Vlado Milunić, stavebník Jiří Kuthan
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ra zemích a především díla Jana Blažeje Santiniho-Aichla Moj-
míra Horynu, který zemřel v nemocnici ve Žďáru nad Sáza-
vou po krátké nemoci ve věku nedožitých šestašedesáti let. 
Stejně jako českou a moravskou barokní architektury poji-
lo i Mojmíra Horynu úzké pouto k Rakousku, kde na kon-
ci šedesátých let absolvoval dva semestry na univerzitách 
ve Vídni a ve Štýrském Hradci. Před rokem 1989 působil 
v památkové péči a v Národní galerii. Od roku 1990 začal 
přednášet na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Zde se také stal profesorem (2001) a roku 2000 také 
ředitelem zdejšího Ústavu pro dějiny umění, který vedl až 
do roku 2006. Vrcholem jeho akademické kariéry se stala 
funkce prorektora univerzity pro vědecké kvalifikace, kte-
rou vykonával do roku 2010.

Dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, které ho fascinova-
lo svým propojením filozofického myšlení a matematic-
kých propočtů, zhodnotil především v rozsáhlé monogra-
fii z roku 1998. Zvláštní publikaci z následujícího roku vě-
noval Santiniho stavbám na Žďársku, především fascinují-
cího komplexu staveb poutního kostela svatého Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře. Velmi se také zasloužil o za-
psání zelenohorského areálu na prestižní seznam památek 
světového kulturního dědictví UNESCO. Zapomenout ne-
lze ani jeho příspěvek k obnově komplexu poutního kos-
tela v Mariánské Týnici, kde se také jako výraz jeho zásluh 
nachází od roku 2005 Horynova bysta.

V posledních letech života připravoval novou knihu 
nazvanou Architektura Jana Blažeje SantinihoAichla, 
její obrazovou přílohu však už nestihl dokončit. Kromě 
Santiniho-Aichla se profesorem Horyna věnoval také dal-
ším významným postavám české barokní architektury, pře-
devším rodině Dietzenhoferů, kterým také věnoval drob-
nější monografii. I zde soustřeďoval pozornost na architek-
tonické a geometrické vyjádření barokního myšlenkového 
světa, jak to odpovídalo jeho filozofickému zaměření pod-
pořenému i návštěvou proslulých seminářů Jana Patočky 
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let.

Výrazný byl Horynův podíl i na přípravě některých vý-
znamných výstavních projektů věnovaných baroknímu 
umění v Čechách, jako byla třeba Sláva barokní Čechie 
nebo v současnosti v Praze probíhající výstava věnovaná 
životu a dílu Karla Škréty. Mojmír Horyna se zapsal do pa-
měti mnoha studentů, kteří byli fascinováni jeho hlubokým 
zájmem a znalostmi o přednášené problematice, ale také 
jeho morálním kreditem. Právě on řadu z nich nasměroval 
k problematice barokního umění, kterému je v posledních 
desetiletích v českém prostředí konečně věnována náleži-
tá pozornost. (MaFr)

vZpomínka

Vít Obrtel (22. 3. 1901, Olomouc – 12. 6. 1988, Praha)
Architekt Vít Obrtel se od svých vrstevníků, členů avant-
gardního spolku Devětsil, výrazně odlišoval radikálním od-
mítáním představy o služebném vztahu architektury k uti-
litárním potřebám člověka, architektury jako vědeckého 
díla. Shrnující je jeho pojetí role architekta větou, že „je 
zcela správné míti střechu nad hlavou, ale krásnější jest, 
míti hlavu nad střechou“. Obrtel byl rovněž scénograf, ty-
pograf, grafik a návrhář nábytku.

Byl členem Devětsilu, tzv. Puristické čtyřky (autor ma-
nifestu Renesance, 1926), Spolku výtvarných umělců Má-
nes, Svazu a Klubu architektů. Již v prvních nerealizova-
ných puristických projektech se objevují kruhové útvary, 
v pozdějších letech se křivka stala v jeho tvorbě výraznější. 
Obrtelův styl se tak poněkud vymyká funkcionalismu a při-
bližuje se k „organické architektuře“. Po druhé světové vál-
ce pracoval v Krajském projektovém ústavu, po roce 1960 
ve Zdravoprojektu až do odchodu do důchodu (1973).

Obrtel však také navrhoval scény pro Osvobozené di-
vadlo, typograficky upravoval knihy svých kolegů v Devět-
silu, psal básně (Kštice Bereniky, 1937; Železné opánky, 
1945; Hudba křehkosti, 1983, a další sbírky).

Antonín Balšánek (6. 4. 1865, Český Brod – 22. 2. 1921, 
Praha)

Dne 22. února uplynulo 
rovných sto let od úmr-
tí jedné z velkých postav 
české architektury období 
pozdního historismu a se-
cese Antonína Balšánka. 
Tento architekt, urbanista, 
teoretik a pedagog pro-
slul především jako autor 
monumentálních budov 
a rozmáchlých urbanistic-
kých kompozic.

Balšánek se narodil 
v roce 1865 v Českém Bro-

Vít Obrtel, návrh nájemného domu, 1921
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dě, podobně jako další významný projektant té doby Jan 
Koula, který však byl o deset let starší. Nicméně oba stu-
dovali na pražské technice a pro své rodné město již v roce 
1884 navrhli neorenesanční budovu Sokola. Pak se ale je-
jich cesty rozešly a Balšánek se usadil v Praze, kde v polo-
vině devadesátých let získal významnou zakázku na budo-
vu městského muzea v parku na hranicích Nového Města 
a Karlína. Muzeum není velký objekt, ale má skvěle vyře-
šený provoz a ozdobou je i jeho monumentální schodiště 
v půlválcovém rizalitu.

Na sklonku předminulého století se Antonín Balšá-
nek zúčastnil velké soutěže na budovu Městského divadla 
v Plzni (dnes Divadlo J. K. Tyla) Sice získal až 4. cenu, ale 
jeho návrh byl nakonec zadavatelem doporučen k realiza-
ci, protože vítězná studie Františka Krásného a Josefa Hoff-
manna ve stylu nastupující secese se zdála tamním konzer-
vativním městským radním „příliš vídeňská“.

V Praze se podle jeho projektu stavěl rovněž nový ka-
menný most Františka I. (dnešní most Legií), který nahra-
dil již dosluhující most řetězový.

Balšánek se následně stal profesorem na své alma ma-
ter, podobně jako jeho souputník Koula. Zúčastnil se také 
soutěže na dostavbu Staroměstské radnice, zabýval se re-
gulací Malé Strany a Hradčan a uspěl i v soutěži na Obec-
ní dům; v letech 1904-1912 proto ve spolupráci s Osval-
dem Polívkou projektoval známou dominantu Prahy. Za-
tímco Polívka již byl silně ovlivněn nastupující secesí, Bal-
šánek měl blíže k neobaroku. I on však postupně přešel 
k novému stylu, jak o tom svědčí třeba projekt pardubic-
kého Východočeského divadla nebo Vršovické spořitelny.

Balšánek se zabýval i drobnějšími úkoly, s Josefem Vác-
lavem Myslbekem vytvořil romanticky pojatý pomník Karla 
Hynka Máchy na Petříně nebo hrobku rodiny Weltschovy 
na Novém židovském hřbitově. Navrhl třeba neorenesanč-
ní činžák na malostranském Újezdě 9 (ten odkázal spolku 
Svatobor), neobarokní v dnešní Sokolovské ulici 22 v Kar-
líně a secesní v Čechově 9.

V průběhu první světové války se Antonín Balšánek vě-
noval studii zástavby Letenské pláně, kde na velkých per-
spektivách kreslil monumentální kompozice vládní čtvr-
ti v eklektickém pojetí. Velkou péči věnoval také projektu 
Podlipanského muzea do svého rodného města. 

Kromě projektování a pedagogické činnosti se Balšá-
nek věnoval teoretické práci v oblasti dějin architektury. 
V druhé dekádě minulého století však Balšánek ztratil kon-
takt s vývojem architektury.

Zdeněk Lukeš (redakčně zkráceno)

Miroslav Pelc (30. 3. 1921 – 13. 8. 1995)
Miroslav Pelc byl architekt a scénograf, autor scén televiz-
ních pořadů dramatických (Alexandr Dumas, Eliška a její 
rod), zábavných (Vysílá Studio A, Televarieté), soutěžních 
a pohádek (Císařův slavík).

Stanislav Libenský (27. 3. 1921 – 24. 2. 2002)
Ještě za svého života se stal Stanislav Libenský sklářskou 
legendou. Jeho pedagogická práce a sklářské umění vytvá-
řené téměř půl století v nedílné spolupráci s jeho spolu-
pracovnicí a partnerkou Jaroslavou Brychtovou proměnily 
osobnost Stanislava Libenského v autoritu, které si dodnes 
váží celý odborný svět. Přispěl výrazným osobním vkladem 
k formování vývoje moderního uměleckého skla a měl vel-

ký podíl na tom, že tzv. skleněná plastika patří v součas-
nosti k nejznámějším reprezentantům českého výtvarné-
ho umění v zahraničí.

Během učitelské práce vychoval Stanislav Libenský 
stovky žáků, a to nejenom v domácím prostředí, ale i v za-
hraničí, zejména v USA. Jako respektovaný pedagog a vý-
tvarník získal řadu různých cen, např. Herderovu cenu ve 
Vídni (1975), titul Rytíře řádu umění a písemnictví v Paříži 
(1989), Bavorskou státní cenu v Mnichově (1967 a 1995), 
ceny za celoživotní dílo v Seattlu a v New Yorku, byl nosi-
telem čestných zahraničních doktorátů. Titul „doctor ho-
noris causa“ obdržel v roce 2001 rovněž na pražské Vyso-
ké škole uměleckoprůmyslové jako první a dosud jediný 
pedagog v historii této instituce. Často vystupoval na svě-
tových kongresech, přednášel na sklářských konferencích, 
pracoval v rozmanitých zahraničních porotách a účastnil 
se četných sympozií. V severočeském regionu stál od roku 
1982 u zrodu tradice mezinárodních sklářských sympozií 
(IGS) v Novém Boru.

Na světové výstavě Expo ’58 v Bruselu získali s Jarosla-
vou Brychtovou Grand Prix (velká cena) za objekt s barev-
nými zoomorfními kameny, obdiv statisíců diváků vyvola-
ly rovněž jejich exponáty při světových výstavách v Mon-
trealu v roce 1967, v Ósace (1970) a na pozdějších akcích 
tohoto typu.

Velice brzy začala rovněž spolupráce Stanislava Liben-
ského a Jaroslavy Brychtové s architekty. Svými výsledky 
prokázali, že při citlivém uměleckém zpracování souzní ta-
vené sklo působivě s atmosférou jak historické, tak i sou-
časné architektury. Z mnoha příkladů lze uvést v tomto 

Stanislav Libenský

Skleněné geometrické plastiky z dílny Stanislava Libenského
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ra ohledu alespoň dvě velice výmluvné a zdánlivě protiklad-
né realizace: na jedné straně sedmimetrová okna v středo-
věké kapli v chrámu sv. Víta v Praze (1964-1968), na dru-
hé straně „roj meteorů“ z taveného křišťálu na betonovém 
nosném válci avantgardní a vpravdě průkopnické stavby 
televizního vysílače Ještěd v Liberci (1973-1975).

Seznam všech uměleckých prací pro architekturu by 
byl překvapivě hodně dlouhý a zahrnoval by realizace ne-
jenom v České republice a v Evropě, ale také ve Spojených 
státech, Japonsku a jinde. Samostatně se Stanislav Liben-
ský zapsal do historie architektury svým unikátním výtvar-
ným řešením pláště budovy Nové scény Národního diva-
dla v Praze (1982-1983). Navrhl obložení ze zvukotěsných 
skleněných tvárnic v originálním pojetí, které proměňuje 
fasádu ve velkolepou reliéfní mozaiku. V řadě případů se 
zabýval také interiérovými doplňky, především světelný-
mi stropy či osvětlovadly, a ojediněle i nápojovým sklem.

Antonín Kybal (25. 3. 1901, Nové Město nad Metují – 
15. 11. 1971, Praha)
Antonín Kybal patří k těm nemnoha českým výtvarníkům, 
kteří se ve dvacátých letech rozhodli pro tehdejší neob-
vyklou a také nepreferovanou oblast užitého umění – tex-
til. Ale i přesto se rovnocenně začlenili do řad meziválečné 
umělecké avantgardy.

Družstevní práce, kde byl poradcem. Spolupracoval zde 
také s Ladislavem Sutnarem (porcelán). V roce 1931 vstu-
puje do Umělecké besedy, kde navazuje celoživotní osob-
ní i odborný kontakt s Josefem Šímou. Založil ateliér textil-
ního umění na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v němž 
vychoval několik generací výtvarníků (tzv. Kybalova škola). 
Tvůrčí spolupracovnicí a realizátorkou jeho projektů byla 
ponejvíce jeho žena Ludmila Kybalová.

František Kysela (4. 9. 1881, Kouřim – 20. 2. 1941, Praha)
Secesní úsilí o moderní styl umění i života nasměrovalo 
tvorbu Františka Kysely k užitým oborům a dekorativním 
úlohám. Věnoval se grafice, scénografii, šperku, sklářské 
tvorbě, tapiserii a textilnímu výtvarnictví i malířské deko-
raci reprezentačních interiérů. Podílel se na aktivitách Sku-
piny výtvarných umělců, byl zakládajícím členem družstva 
Artěl a Svazu českého díla. Po první světové válce patřil 
k nejosobitějším reprezentantům stylu art deco v Čechách.

Na pražské Akademii výtvarných umění vedl speciál-
ní školu užité grafiky. Spolupracoval s architektem Janem 
Kotěrou. Jako scénograf se poprvé uplatnil výpravou k Dy-
kovu Zmoudření Dona Quijota. Byly mu svěřeny i oficiální 
státní zakázky jako stylizace státního znaku a prezidentské 
vlajky, reprezentoval Československo na řadě mezinárod-
ních výstav. Na Mezinárodní výstavě dekorativního umění 
v Paříži 1925 získal společně s Marií Teinitzerovou Grand 
Prix a zlatou medaili za grafické řešení osmi monumentál-
ních tapiserií na téma „řemesla“ (utkala M. Teinitzerová).

Vázaný vlněný koberec dle návrhu Antonína Kybala, 30. léta 20. století

Kybal vyrůstal v prostředí otcovy textilní továrny, a tu-
díž leccos věděl o půvabech textilního materiálu. Po ukon-
čení studií se stal textil jeho základní celoživotní profesí, 
i když se paralelně zabýval také kresbou, malbou, prací 
v oblasti výstavnictví a teoretickou i pedagogickou činnos-
tí. Spolupracoval s Artělem a především s Krásnou jizbou František Kysela: Sklářství, 1925, tapiserie, vlna

výsTavy

Kam se vypravit v době pandemie
Středočeská kulturní zařízení se se svými návštěvníky stá-
le ještě kontaktují pouze v online prostředí. Zájemci mají 
možnost užít si výstavy z pohodlí a bezpečí domova.

I aktivity Galerie Středočeského kraje (GASK) se síd-
lem v Kutné Hoře se přesouvají do on-line prostoru. Na 
webu a sociálních sítích je možné sledovat inspirativní vi-

dea z aktuálních i již proběhlých výstav. Velmi oblíbený je 
také se riál, ve kterém lektorky GASK představují zajíma-
vé knihy pro děti i dospělé. Již na jaře se podařilo realizo-
vat kompletní virtuální prohlídku rozsáhlé stálé expozice 
Stavy my sli / Za obrazem. Každý, kdo vstoupí do tohoto 
prostoru, si tady může prohlížet významná díla předních 
umělců, sledovat videa nebo poslouchat podcasty k vybra-
ným dílům.
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Také například Muzeum stříbra v Kutné Hoře v tuto 
chvíli pracuje na virtuálních prohlídkách výstav. Z posled-
ní doby stojí za zhlédnutí ta o Lucemburcích nebo Václa-
vu I. Výstava, která proběhla loni k 600. výročí jeho úmr-
tí, ale i další nevšední virtuální výstavy je rozhodně dob-
ré zhlédnout.

Pestrost si muzeum udržuje i na sociálních sítích, kde 
lze nalézt informace k jednotlivým výstavám, ale také za-
jímavé soutěže a kvízy. V tuto chvíli muzeum pracuje i na 
konceptu současného dění a prosí občany o spolupráci 
při zachycení nynějšího nelehkého období covidu-19 ve 
své sbírce Dokumentace současnosti. Rádi by zaznamenali 
vše, co v souvislosti s pandemií vznikalo, jako například le-
táky, plakáty, upozornění, roušky, ochranné pomůcky. Lidé 
tedy mají jedinečnou šanci ovlivnit, jak na tuto pohnutou 
dobu budou nahlížet další generace. (mk)

Výstava Sluneční králové byla prodloužena
Národní muzeum vyjednalo prodloužení světové výsta-
vy Sluneční králové. Jakmile to epidemická situace dovolí, 
budou moci návštěvníci obdivovat artefakty nevyčíslitelné 
hodnoty až do začátku června 2021. Jedinečnost výstavy, 
jejíž pojistná hodnota je 1 miliarda Kč, podtrhuje fakt, že 
ještě nikdy nebylo z Egypta do zahraničí zapůjčeno takové 
množství významných artefaktů.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením a následným 
nutným uzavírkám objektů Národního muzea začalo ve-
dení již koncem roku 2020 intenzivně jednat s Nejvyšší ra-
dou pro památky Egypta a dalšími zahraničními i tuzem-
skými zapůjčiteli o možnosti pokračování výstavy Sluneční 
králové i po 7. únoru 2021. Nakonec se podařilo uzavřít 
dohodu o prodloužení o celé čtyři měsíce a umožnit tak 
všem, kteří to nestihli v předchozím roce, zažít na vlastní 
kůži atmosféru starověkého Egypta za časů dávných sta-
vitelů pyramid.

„Výstava Sluneční králové je jedním z nejvýznamnějších 
výstavních projektů Národního muzea v celé jeho historii. 
Jedná se o výjimečnou výstavu, bohužel ve složitých ča-
sech. Již to, že se ji minulý rok podařilo uspořádat, se rov-
nalo malému zázraku. Od svého otevření se těšila velikému 
zájmu návštěvníků. V posledních dnech jsme dostávali de-
sítky dotazů a žádostí o její prodloužení. Jsem moc rád, že 
mohu oznámit, že Sluneční králové zůstanou v Národním 
muzeu až do června tohoto roku a budou našim návštěv-
níkům dělat dále radost i v této nelehké době,“ řekl gene-
rální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Díky ochotě zahraničních a tuzemských zapůjčitelů, 
s nimiž bylo nutné zkoordinovat prodloužení zapůjčení 
vystavovaných artefaktů, budou i nadále v Národním mu-
zeu k vidění unikátní exponáty z mnoha světových muzeí – 
z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského mu-
zea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidel-
bergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. Součástí 
výstavy jsou rovněž předměty, které Národní muzeum zís-
kalo jako československý podíl na nálezech učiněných ex-
pedicí Univerzity Karlovy v Abúsíru.

„Tato výstava je skutečně unikátním počinem i ve svě-
tovém kontextu obdobných výstav a jsem za celou českou 
egyptologii i Univerzitu Karlovu, spolupořadatele výsta-
vy, velice rád, že zde vzniká prostor pro české i zahraniční 
návštěvníky, aby měli možnost reprezentativní soubor ob-

jevů a nálezů z pyramidového pohřebiště v Abúsíru vidět 
a zažít. Velice děkuji i našim egyptským přátelům a kole-
gům, kteří nám vyšli maximálně vstříc,“ dodal ředitel čes-
kých archeologických výzkumů v Egyptě a prorektor Uni-
verzity Karlovy prof. Miroslav Bárta.

Výstava je unikátní nejen díky ve světě doposud nevy-
staveným vzácným předmětům, ale i svým moderním poje-
tím a designem. Využití multimediálních technologií a pů-
sobivé architektury umožní návštěvníkům zažít originální 
atmosféru královského Abúsíru. Výstava Sluneční králové 
tak v sobě spojuje kouzlo originálních artefaktů nevyčísli-
telné hodnoty s moderními audiovizuálními prvky i pouta-
vým prostředím. (mk)

Loutkářské muzeum znovu chystá 
na léto výstavu do Soulu
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi mělo vloni počát-
kem roku velké plány. Na červen připravovalo rozsáhlou 
výstavu českého loutkářství pro Muzeum historie v Sou-
lu. Nakonec ji muselo počátkem jara zrušit. Jak uvedla ře-
ditelka muzea Simona Chalupová, expozice snad do Sou-
lu zamíří letos, i když její instalace bude neobvyklá. „Prav-
děpodobně ji budeme instalovat na dálku, budou to dělat 
korejští kurátoři bez nás, jen pod naším dohledem,“ řekla 
Chalupová. Exponáty a výstavní expozice by měly odletět 
do Jižní Koreje diplomatickým nákladním letadlem koncem 
března. Výstava by se měla otevřít 4. června.

Chalupovou mrzí, že muzeum připravilo atypickou vý-
stavu ke 100. narozeninám Spejbla, která je zatím nepří-
stupná. Ukazuje, kde všude divadlo Spejbla a Hurvínka 
hrálo. „Máme postavené velké herní prvky, třeba Čínskou 
zeď, skalní chrám v Petře, Niagarské vodopády nebo blu-
diště v Paříži. Děti by mohly na všechno sahat, vše skládat 
a hledat razítka, která by si dávaly do pasů,“ popsala ex-
pozici Chalupová.

Připomínka
Před pětačtyřiceti lety, 11. března 1976, byla v Jiřském 
klášteře na Pražském hradě otevřena sbírka starého čes-
kého umění.
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Lenka Reinerová očima své dcery
Reportážně laděná próza Anny Fodorové Lenka (vydal La-
byrint) je vyprávění dcery pražské německy píšící spisova-
telky a novinářky Lenky Reinerové (1916-2008) o společ-
ně prožitých posledních letech, v nichž se autorka věnova-
la ošetřování své matky.

Hlavně je to ale kniha o hledání rodiny likvidované vraž-
děním židovského národa. Tomu Lenka Reinerová unikla 
emigrací do Paříže, kde ji stejně čekalo zatčení a věznění. 
Nakonec se jí podařilo dostat se do Mexika, kde ve službě 
československé exilové vlády strávila podstatnou část dru-
hé světové války. Tam se také provdala za jugoslávského 
inter brigadistu Theodora Balka, s nímž se v míru vydala do 
jeho rodného Bělehradu. Ve městě nad Sávou se krátce po 
válce narodila i autorka.

Ta vypráví, jak ji trápilo, že kromě rodičů neměla žád-
né příbuzné. O průběhu holocaustu si totiž matka zakáza-
la mluvit, myslet, vzpomínat. Jako nakonec na všechno ne-
gativní, co by mohlo člověka oslabovat. Proto Fodorová 
jen postupně odhaluje stopy po nejbližších blízkých. Na-
konec jí matka předala nacistický záznam o smrti mlad-
ší sestry Alice v Osvětimi. Za výpis bylo zaplaceno 60 říš-
ských marek.

Autorka vzpomíná, jak s matkou cestovaly do Mexika 
i Bělehradu. Tam našla hrob otcova bratra Richarda Slesin-
gera, zemřel ve dvou a půl letech. A nakonec objevila mat-
činu sestřenici Lisu, žijící nedaleko jejího londýnského do-
mova. Z Vídně rodina utekla do Prahy, zachránila se díky 
Nicolasi Wintonovi jen Lisa.

Je to umělecky i věcně pravdivá kniha, v níž Fodorová 
připomíná matčiny potíže rozloučit se se svou vírou v so-
cialismus. Do té myšlenky přece investovala celý život. Přel 
se s ní i autorčin manžel, s nímž odjela před 21. srpnem 
1968 na práci do Londýna a už tam natrvalo zůstali.

Autorka nenáviděla matčiny „soudruhy“, kteří ji na po-
čátku padesátých let věznili, protože měla v exilu blízko 
k těm, kdo byli souzeni. Vyčítala jim, že během patnácti 
měsíců vazby matku pustili jen dvakrát na vzduch, zaká-
zali jí návštěvy a propustili ji s omrzlými prsty na nohou.

Fodorová předtím napsala anglicky mimo jiné psycho-
logický román s detektivní zápletkou, který česky vydal rov-
něž Labyrint s názvem První terapie. (mk)

Ikona meziválečného filmu 
R. A. Dvorský v knize
Když se řekne R. A. Dvorský, každý si vybaví elegantního, 
štíhlého, vždy dokonale oblečeného a upraveného muže 
s knírkem a sugestivním úsměvem. Bez něho a jeho kape-
ly se neobešel takřka žádný film z válečných let.

Kdo by se chtěl o tomto idolu mnoha žen dozvědět víc, 
má možnost sáhnout po útlé knize nazvané prostě R. A. 
Dvorský, která vyšla v loňském roce v sérii Acta phonogra-
phica II. Jejím autorem je novinář a spisovatel Jan Müller.

Kabaretiér, klavírista, zpěvák, aranžér, skladatel, diri-
gent a v neposlední řadě hudební nakladatel, který se vel-
kou měrou zasloužil o rozvoj naší populární hudby, se na-

rodil jako Rudolf Jan Antonín 24. března 1899 a své umě-
lecké jméno si zvolil podle svého rodiště ve Dvoře Králo-
vé nad Labem.

Byli to právě královédvorští ochotníci, kteří upozornili 
na jeho talent Eduarda Basse a ten mu zprostředkoval hu-
dební začátky v kabaretu Červená sedma. Poté, co v Pra-
ze začal hrát v různých hudebních seskupeních, byl už jen 
krůček k založení první kapely vystupující ve Varieté Pa-
risien, seznámení s Jaroslavem Ježkem, první spolupráci 
s gramofonovými firmami a Československým rozhlasem.

Ve dvacátých a třicátých letech už byli Dvorského Me-
lody Makers a Melody Boys velmi populární a Dvorské-
mu se otevřela i cesta do ciziny. A především k filmu. Kni-
ha uvádí soupis třiačtyřiceti filmů, v nichž Dvorský nebo 
jeho hudebníci v letech 1930-1942 prokazatelně vystupo-
vali. Bylo jich ale zřejmě víc, sám Dvorský ve svých vzpo-
mínkách mluví o sedmdesáti. Stejně obsáhlá je jeho disko-
grafie, která je v knížce rovněž zmapovaná.

Hvězda R. A. Dvorského zářila i ve válečných letech. 
Müller cituje vzpomínku muzikanta Kamila Běhounka, kte-
rý se Dvorského ptal v dramatickém období roku 1939, co 
budou dělat. A Dvorského odpověď zněla: „Co bychom dě-
lali, Kamile? Muziku! Za války budou lidé potřebovat roz-
ptýlení a útěchu. Ježek je pryč a vy a Traxler pro mne bu-
dete psát pěkné písničky.“

A psali pro něho i Karel Vacek, Jaromír Vejvoda, Vác-
lav Pokorný, Jaroslav Moravec, Jan Rychlík, Leopold Kor-
bař a další. Na pódiu s ním zpívali Inka Zemánková, Sest-
ry Alla novy, Zdena Vincíková, Arnošt Kavka i tenorista Ná-
rodního divadla Oldřich Kovář. A také Adina Mandlová, 
s níž prožil krátký milostný románek.

Po roce 1945 se zhoršily Dvorského zdravotní problé-
my, které ho donutily ukončit aktivní kariéru a nadále se vě-
novat jen nakladatelské činnosti. Těžce ho v roce 1947 po-
znamenala i smrt jediného syna Miroslava, který po něm 
zdědil nejen hudební nadání, ale i plicní chorobu.

V knize je popsán i Dvorského nezdařený pokus o útěk 
z poúnorového Československa, pozdější zatčení, vězně-
ní, po dvou letech propuštění a poslední pokus o návrat 
na pódium i ke komponování, které ukončila až jeho smrt 
v srpnu 1966.

Knížka se dobře čte, obsahuje spoustu citací a hlavně 
kvalitních fotografií dokládajících Dvorského hudební i fil-
movou kariéru. (mk)

Kniha o Jiřím Dědečkovi 
je rozhovorem dvou přátel
Biografický rozhovor nazvaný podle jedné z jeho písní Po
hyblivý cíl vedl s písničkářem a spisovatelem Jiřím Dědeč-
kem přední český knižní editor Jan Šulc. Kniha, kterou vy-
dalo nakladatelství Galén, je v mnohém pro podobný lite-
rární žánr netypická.

První neobvyklost je už v samotném záběru objektu 
rozhovoru. Ačkoli Jiří Dědeček za osmašedesát let svého 
života nejvíce proslul jako písničkář, jeho osobnost je spo-
jena také s psanou literaturou. Dědeček je ale také překla-
datel a tlumočník z a do francouzštiny, tímto oborem se 
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léta živil. Od roku 2006 je předsedou Českého centra Me-
zinárodního PEN klubu. 

O všech těchto oblastech své činnosti v knize Jiří Dě-
deček mluví se směsí vážnosti, ironie i určité melancho-
lie. Jeho vyprávění není vysloveně historkářské, byť zá-
bavně vypointovaných mikropříběhů v knize najdeme ne-
spočet. Přímý dialog s Janem Šulcem je pak doprovázen 
jednak Dědečkovými vlastními úvahami na různá témata 
bez vstupů tazatele, jednak písňovými texty, jež dokláda-
jí mimo jiné Dědečkovo tvrzení, že většina jeho písní je in-
spirována vlastními zážitky, vlastním životem. Zcela zásad-
ním kladem Pohyblivého cíle je Dědečkova naprostá ote-
vřenost. Ať se jedná o vzpomínky na rané nenaplněné lás-
ky, o přiznání, že jako mladý kradl láhve s alkoholem v ob-
chodech, nebo třeba o reflexi svého vystoupení na listo-
padové demonstraci na Letné v roce 1989 a reakce na ně, 
skutečně vzbuzuje ve čtenáři dojem až osobního kontaktu.

To, na co si čtenář musí nějakou dobu zvykat, je také 
délka Šulcových otázek a míra osobního vstupu do jejich 
pokládání, tedy něco, co je v běžném rozhovoru „zapově-
zeno“. Pakliže si ale čtenář na tento způsob konverzace 
zvykne a pochopí, že tady spolu nemluví novinář a zpoví-
daný, ale vlastně dva přátelé „z branže“, způsob vedení in-
terview docení. Zvláště ve chvílích, kdy dojde na literatu-
ru, zejména poezii, ve které jsou oba protagonisté nejen 
odborníky, ale také lidmi se zajímavým názorem, se jejich 
diskuse přehupuje až k esejistickému žánru.

Před padesáti lety zemřel významný 
český básník a spisovatel František Hrubín

První březnový den 
letošního roku si při-
pomínáme již 50. vý-
ročí ode dne, kdy ze-
mřel významný čes-
ký básník a spisova-
tel, tvůrce milostné 
a přírodní lyriky, au-
tor veršů a pohádek 
pro děti, dramatik, 
prozaik, překlada-
tel František Hrubín. 
Představitel velmi sil-
né básnické genera-
ce vyrůstající v době 
první republiky za-
žil stejně jako jeho 
souputníci význam-
né události této epo-

chy, včetně obou světových válek a velké hospodářské kri-
ze ve třicátých letech.

František Hrubín se narodil 17. září 1910 v Praze na Vi-
nohradech. Strávil zde však jen první léta života, po vypuk-
nutí první světové války se přestěhovala do Lešan, rodiště 
Hrubínovy matky. Tato změna byla velmi důležitá a pozdě-
ji se výrazně odrážela v jeho díle. Venkovská krajina u sou-
toku řeky Vltavy a Sázavy na Hrubína velmi silně působila 
a po celý další život se do ní pravidelně vracel. Kromě stře-
dočeských Lešan a jejich okolí objevil pro sebe ještě jedno 
velmi důležité místo, jež inspirovalo jeho dílo, Chlum u Tře-
boně. Sem začal jezdit i s rodinou po roce 1950.

V padesátých letech začal psát i dramata. Nejvýraz-
nějším byla divadelní hra Srpnová neděle. Premiéru měla 
v dubnu 1958 v Tylově divadle v Praze. Z díla, které vytvo-
řil v šedesátých letech, nutno uvést alespoň následující: 
Křišťálová noc, Zlatá reneta a mezi širokou veřejností asi 
jeho vůbec nejznámější dílo Romance pro křídlovku. Ně-
která tato díla byla i zfilmována, zejména Zlatá reneta s vý-
borným Karlem Högerem v hlavní roli a Romance pro kří
dlovku s přirozeným civilním hereckým projevem Jaromí-
ra Hanzlíka se zařadily také již trvale do zlatého fondu čes-
kého filmu šedesátých let.

Ve třiadvaceti letech vydal první sbírku pro dospělé 
Zpíváno z dálky (1933), o deset let později prvotina pro 
děti Říkejte si se mnou (1943). Hrubín postupně od říka-
del, hádanek, rozpočitadel, humorných veršů a písniček 
přešel postupně k pohádce, veršované i psané prózou, 
případně k dramatu (Kráska a zvíře). Hrubínova adapta-
ce zjemňuje původní předlohy, zejména v pohádkách pro 
nejmenší klade autor důraz na kuráž a chytrost malých po-
hádkových hrdinů a potlačuje utrpení a zlo. Z jeho iniciati-
vy vznikl i časopis pro nejmenší děti Mateřídouška.

„Verše pro děti jsem tvořil spontánně. Ze zkušenosti, ať 
už to byla zkušenost z dětství, nebo zkušenost otcovská, 
rojilo se množství námětů a obrazů, zdánlivě nevyčerpatel-
ných, a pak stačil malý popud – písnička, kterou jsem za-
slechl z oken školy, první neobratný dětský krůček, drob-
ný děj přírodní – a už se říkadlo, sloka a někdy celá básnič-
ka vznesly tak lehce jako bělásek ze zelné hlávky,“ napsal 
František Hrubín v knize Vyznání na cestu.

Posledním dílem Františka Hrubína byly Lešanské jes
ličky z roku 1970. V té době chystal další tvorbu, také pře-
kládal. V plné práci jej ale zastihla nemoc. Zemřel v ne-
mocnici v Českých Budějovicích první březnový den roku 
1971 ve věku šedesáti let.

Vzpomínka na Jaroslava Seiferta
21. leden roku 1986 byl chladný den plný mlhy. A taky 
smutku. Byl to den pohřbu básníka Jaroslava Seiferta.

„Smutečním obřadem v Domě umělců v Praze se dnes 
naše veřejnost rozloučila s národním umělcem Jaroslavem 
Seifertem, dvojnásobným laureátem Státní ceny Klementa 
Gottwalda a nositelem Nobelovy ceny za literaturu,“ ozná-
mil tehdy v hlavních večerních zprávách Československý 
rozhlas. Hlasatelka přitom opomněla říct, že Jaroslav Sei-
fert byl také signatářem Charty 77. A v tom byl právě ten 
háček. Jako národnímu umělci náleželo básníkovi, kterého 
skutečně milovaly generace čtenářů, oficiální rozloučení, 
tedy státní pohřeb. Všichni národní umělci před ním včet-
ně Jana Wericha jej měli. Jako chartistu však Jaroslava Sei-
ferta komunistický režim uctít nemohl, jinak by popřel sám 
sebe. Československý stát se tak v lednu roku 1986 dostal 
do vlastní pasti. Zvolil tedy poněkud bizarní cestu: uspořá-
dal státní pohřeb, ovšem bez účasti veřejnosti…

„Pietního aktu se spolu s rodinou zesnulého zúčastnili 
místopředseda federální vlády Matěj Lúčan, český mi nistr 
kultury Milan Klusák, český ministr školství Milan Vond-
ruška, vedoucí činitelé tvůrčích uměleckých svazů a dal-
ší osobnosti politického a kulturního života. Přítomni byli 
také zástupci diplomatického sboru.“

Kdo na tomto pohřbu však chyběl, byly tisíce lidí, kteří 
od rána stáli ve frontě před Rudolfinem, aby směli alespoň 
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projít kolem Seifertova katafalku a přinést mu květiny. 
Těm byla na uctění jeho památky vyhrazena sotva hodina. 
V celé budově zatím hlídkovali příslušníci Státní bezpeč-
nosti, aby se k rakvi náhodou nepřiblížil nějaký chartista 
nebo jiný nebezpečný živel. Pak byl Dům umělců herme-
ticky uzavřen a od sklepa až po půdu pečlivě prohledán, 
zda se tu přece jen někdo neukryl. Teprve po těchto ma-
névrech mohl začít vlastní státní pohřeb: „V průčelí smu-
tečně vyzdobené Dvořákovy síně byl umístěn portrét ze-
snulého. Na katafalku spočívala rakev, zahalená českoslo-
venskou státní vlajkou. Na čestném místě byl položen vě-
nec prezidenta republiky. U katafalku byly vystaveny Stát-
ní ceny Klementa Gottwalda a Nobelova cena.“

Neslavní řečníci přitom pronášeli své neslavné projevy. 
Byl mezi nimi i tehdejší normalizátor české literatury Jan 
Pilař, který už léta dělal všechno pro to, aby Jaroslavu Sei-
fertovi znepříjemnil zbytek života. Důstojnost celému aktu 
nakonec dodala jedině Česká filharmonie v čele s dirigen-
tem Václavem Neumannem, která na závěr uvedla Largo 
z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Zdálo se, že 
Jaroslav Seifert na fotografii nad jevištěm se přitom trochu 
pobaveně usmívá…

„V odpoledních hodinách byla rakev s ostatky národní-
ho umělce Jaroslava Seiferta uložena do rodinného hrobu 
na hřbitově v Kralupech nad Vltavou,“ takto stručně uza-
vřel Československý rozhlas oficiální zpravodajství o stát-
ním pohřbu jednoho ze dvou nositelů Nobelovy ceny 
v naší historii. Vůbec se nezmínil o tom, že další rozlou-
čení s Jaroslavem Seifertem proběhlo v kostele sv. Mar-

kéty v Břevnově, nedaleko od místa, kde Seifert dlouhá 
léta žil. Toto rozloučení si přála jeho rodina a na jeho prů-
běh v roce 1991 zavzpomínal Seifertův lékař Alois Volk-
man z Kralup: „On sám chtěl mít pohřeb církevní. Takže se 
uvažovalo, bude-li mít církevní pohřeb v Kralupech, anebo 
někde v Praze. Já jsem tehdy navrhoval sv. Markétu, kte-
rá se mi zdála velmi důstojná. A hlavně přístupná mnoha 
Pražanům, což by Kralupy nebyly. Takže nakonec církevní 
rozloučení bylo u sv. Markéty, vedl je P. Kánský. Vystoupil 
tam také herec Kemr, který četl z Epištoly sv. Pavla. A po-
tom ze Seifertova životopisu četl herec Sklenčka. A byl to 
téměř neuvěřitelný zážitek. V kostele bylo přítomno ko-
lem pěti tisíc lidí. Samozřejmě všichni se dovnitř nevešli, 
P. Kánský tam ale pohotově dal nainstalovat reprodukto-
ry, takže lidé, kteří stáli před katedrálou, mohli být obřa-
du přítomni. Sklenčka dočetl z básníkova životopisu, kde 
Jaroslav Seifert vzpomíná, že když se narodil, vlétl pootev-
řeným oknem do pokoje motýl a venku zavyl pes. A před-
stavte si, najednou letí katedrálou motýl. V lednu! My jsme 
všichni zvedli oči a nevěřili jsme, že tento symbol básníka 
může v lednu proletět katedrálou. Sedl si dopředu ke ka-
tafalku, na záplavu květin, pravděpodobně probuzen tep-
lem a vůněmi, protože těch věnců a kytic tam byla zápla-
va,“ vzpomínal Alois Volkman.

Je ovšem třeba dodat, že uvnitř kostela i v jeho nejbliž-
ším okolí byly doslova zástupy příslušníků StB, kteří dohlí-
želi na „pořádek“ a kontrolovali, kdo se posledního roz-
loučení s Jaroslavem Seifertem zúčastnil. Teprve pak od-
jel celý smuteční kondukt do Kralup, které Seifert tak mi-
loval a kde si přál být pochován vedle svých rodičů. „Tam 
to bylo velice složité, protože tam to taky obšancovala StB. 
Řadu lidí tam vůbec nepustili. Vím, že některé chartisty za-
držovali před branou hřbitova, paní Chramostovou, její-
ho manžela, Václava Havla atd. Mne tam tedy pustili, bylo 
to ale pozoruhodné. My jsme tam přijeli, když už obřady 
probíhaly, takže jsme se ke hrobu dostat nemohli. Tak jsme 
hřbitov obešli a manželka mne najednou upozornila: „Po-
dívej se, jak je to diferencované.“ Ti estébáci si totiž větši-
nou ponechali pokrývky na hlavě, ačkoliv všichni ostatní 
smekli. Chtěli být sice nepoznáni, takhle krásně se ale dali 
rozeznat. To jsem pak vpašoval i do závěrečné básně své-
ho cyklu Kdo z úcty nesmeká, o to víc se hrbí.

Alois Volkman totiž zachytil tíživou atmosféru Seiferto-
va pohřbu ve sbírce básní, která vyšla v roce 1991, k páté-
mu výročí básníkova úmrtí. Je v ní i verš, který přesně vysti-
huje paranoidní přístup tehdejšího režimu k Jaroslavu Sei-
fertovi: „Jsou jistí mrtví nebezpečně živí…“

Páter Alois Kánský, který se loučil se Seifertem ve 
sv. Markétě, později napsal: „Do listopadu 1989 ještě zbý-
valy téměř čtyři roky. Ale už začínalo být zřejmé, že slovo 
národ není tupým pojmem…“

Milena Štráfeldová (redakčně zkráceno)

Ve věku jedenadevadesáti let zemřela 
autorka dětských knih Dagmar Lhotová
Ve věku jedenadevadesáti let zemřela spisovatelka a redak-
torka dětských časopisů Dagmar Lhotová Slabá. Vystudo-
vala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a hned po 
studiu nastoupila jako redaktorka ve Státním nakladatel-
ství dětské knihy. O pár let později, v Mateřídoušce, spolu-
vymyslela legendární Příběhy kocoura Vavřince.

Stanislav Hanzlík: Jaroslav Seifert, bronz, sbírka Kooperativy
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Příběhy trochu namyš-
leného, ale podnikavé-
ho kocoura, fintivé fenky 
Otylky, rozumbrady koz-
la Spytihněva a pořád sní-
cího prasátka Mojmíra do 
podoby komiksu zpraco-
vávala malířka Věra Fal-
tová. Komiks se ke čtená-
řům poprvé dostal v roce 
1967, historicky tak přede-
šel podobně laděný a zná-

mější Čtyřlístek. Populární komiks vycházel pak deset let 
a skončil proto, že manželé Lhotovi nemohli dále oficiál-
ně publikovat. K dětským knížkám Dagmar Lhotové pat-
ří tituly Robin, pes a já, Prázdniny teprve začínají, O zemi 
Tam a jinde, Bartolomějové, celkem je autorkou asi čtyř 
desítek titulů.

JubIlea

Lenka Procházková (* 24. 3. 1951, Olomouc)
Lenka Procházková je autorkou povídkových knih a romá-
nů o partnerských vztazích, publicistkou a scenáristkou. 
Narodila se v rodině spisovatele Jana Procházky, který v še-
desátých letech patřil k předním iniciátorům reformního 
hnutí, na jejich konci byl vyloučen z KSČ. V roce 1968 byl 
jednou z předních osobností tzv. pražského jara. Po sovět-
ské okupaci byl prohlášen za ineditního autora a neustá-
le sledován.

Lenka Procházková studovala žurnalistiku, ale byla 
však z rodinných důvodů vyloučena. Bylo jí povoleno do-
studovat teorii kultury na filozofické fakultě (1977). Její se-
strou je rovněž spisovatelka Iva Procházková.

Tvorba Lenky Procházkové vycházela před rokem 1990 
v samizdatu.

Martin Petiška, pseudonym Eduard Martin, Eduard 
P. Martin nebo Martin P. Edwards (* 27. 3. 1951, Praha)

Martin Petiška je český spisovatel, básník, dramatik 
a vydavatel, syn spisovatele Eduarda Petišky. Je autorem 
více než padesáti titulů. Celkové náklady jeho knih pře-
sáhly hranici několika set tisíc výtisků a byly přeloženy do 

několika jazyků. V současné době vycházejí také jako au-
dioknihy a elektronicky v edici vybraných spisů Martina 
Petišky, některé jsou k dispozici zdarma ke stažení a patří 
k nejstahovanějším ebookům v Google books.

vZpomínka

Marie Čacká, vl. jm. Františka Svobodová, provdaná Pich-
lová (9. 3. 1811, Praha – 18. 3. 1882, Praha)
Marie Čacká byla básnířka a překladatelka. Podílela se na 
založení prvního vychovávacího ústavu pro české dívky, 
také v něm vyučovala.

Eduard Fiker (21. 11. 1902, Praha – 3. 3. 1961, Praha)
Eduard Fiker byl prozaik, dramatik, překladatel a scená-
rista. Jeho celé dílo čítá na devadesát titulů a mnohé jeho 
knihy byly úspěšně zfilmovány. Jeho význam je především 
v tom, že společně s Karlem Čapkem a Emilem Vachkem 
položil základy české detektivní školy, na kterou dodnes 
navazuje celá řada pozdějších autorů.

Jan Kozák (25. 3. 1921, Roudnice nad Labem – 5. 5. 
1995, Praha)
Jan Kozák byl čelným představitelem oficiálně vydávané 
socialisticko-realistické vesnické prózy. Po sovětské okupa-
ci roku 1968 byl jedním z hlavních představitelů tzv. nor-
malizace v literatuře. Roku 1972 se stal předsedou Sva-
zu českých spisovatelů, od roku 1977 do února 1989 byl 
předsedou federálního svazu spisovatelů. Podle jeho ná-
mětů a scénářů byly natočeny filmy a televizní inscenace, 
z nichž nejznámější je filmová trilogie Bouřlivé víno (1976), 
Zralé víno (1981) a Mladé víno (1986), kterou režíroval 
Václav Vorlíček, hlavní roli hrál Vladimír Menšík.

Jan Šmíd (4. 3. 1921, Praha – 13. 12. 2002)
Jan Šmíd byl prozaik, autor humoristických a detektiv-
ních novel a historických románů, redaktor a grafik. Kniž-
ně debutoval roku 1967 pod pseudonymem Jaime Pessoa 
dobro družným románem Čtyři stupně nad rovníkem. Dále 
je autorem cestopisných črt, historických románů a humo-
ristických a detektivních próz. Od roku 1990 byl předse-
dou české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní 
a dobrodružné literatury.

DIvaDlo

Národní divadlo loni zrušilo 
684 představení a je ve ztrátě
Národní divadlo v koronavirovém roce 2020 odehrálo 
519 představení, 684 představení ale muselo zrušit. Stov-
ka představení se přesouvala, první česká scéna stornova-
la přes 118 000 vstupenek za více než 76 miliónů korun.

V letošním finančním plánu tak Národní divadlo po-
čítá se ztrátou kolem 250 miliónů korun. Divadlo, stejně 
jako další scény v celé zemi, muselo loni zjara přerušit kvů-
li vládním opatřením hraní pro veřejnost. Od založení Ná-
rodního divadla to byl nejdelší časový úsek bez kontinuál-

ního uvádění repertoáru, řekl ČTK mluvčí divadla Tomáš 
Staněk.

Národní divadlo se v první vlně pandemie zapojilo do 
šití roušek, předalo třeba Nemocnici na Homolce přes 
11 000 kusů těchto ochranných pomůcek. Herci, hudeb-
níci i tanečníci sice neuvádějí svou produkci na jevištích, 
od jara ale spustili různé varianty on-line programů, ta-
nečníci třeba zjara také vysílali krátké programy s cvičením 
pro zájemce. Na jaře se uskutečnilo několik galapředsta-
vení pro omezený počet diváků a v přímém přenosu Čes-
ké televize. Divadlo v on-line prostředí uvádí i různé edu-
kační programy.
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ra Zemřela Hana Maciuchová 
Po dlouhé těžké ne-
moci zemřela 26. led-
na 2021 v Olomou-
ci herečka Hana Ma-
ciuchová. Oznámi-
la to hereččina sestra 
Silvie Marková. Ma-
ciuchové bylo pěta-
sedmdesát let.

Herečtí kolego-
vé vzpomínají na Ma-
ciuchovou nejenom 
jako na všestrannou 

herečkou s nadáním pro divadlo, film, dabing i přednes. 
„Byla to úžasná herečka, úžasná žena,“ řekl ČTK David On-
dříček, který Maciuchovou obsadil do svého filmu Samo
táři. Také ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer 
vzpomíná na Maciuchovou jako na báječnou herečku, em-
patického kamaráda a skvělou kolegyni.

„Paní Hana patřila ke stálicím hvězdného hereckého 
nebe ve Viole,“ řekl ČTK Robert Tamchyna, ředitel divadla 
Viola, kde Maciuchová také vystupovala. „Milovala ten sá-
lek zasvěcený múzám, ať už s knížkou poezie v ruce, nebo 
jako herečka nablízko očím vnímavých diváků,“ dodal Tam-
chyna.

Hana Maciuchová, která se narodila 29. listopadu 1945 
ve Šternberku u Olomouce, má na kontě nespočet divadel-
ních, televizních i filmových rolí. Diváci si ji oblíbili napří-
klad jako copatou Aničku z Krkonošských pohádek nebo 
noblesní Miriam, středoškolskou učitelku z Ulice. Náročný 
svět každodenního seriálu ale už před lety opustila a před 
kamerou se objevovala jen vzácně.

Maciuchová byla dlouholetou členkou pražského Diva-
dla na Vinohradech, kam po několika sezónách strávených 
v Divadle Za branou nastoupila v roce 1971. Tady ztvárni-
la řadu zejména tragikomických rolí. K takovým patřila na-
příklad Líza z Obchodníka s deštěm. Ráda vzpomínala na 
Roxanu v Cyranovi z Bergeraku, ale i na Markétku v Mis
trovi a Markétce.

Mnoho příležitostí jí nabídl film. Poprvé se objevila ve 
snímku slovenského režiséra Štefana Uhera Organ z roku 
1964. Později ji diváci mohli vidět například v Balíkově psy-
chologické sondě V každém pokoji žena. Velkou charak-
terní roli jí přinesl Skalského film o Karlu Čapkovi Člověk 
proti zkáze z roku 1989, kde ztvárnila Olgu Scheinpflugo-
vou. Zahrála si i v Samotářích Davida Ondříčka, nejnověji 
ji diváci mohli vidět v drobnější roli ve filmu Tátova volha.

Velkou popularitu jí kromě inscenací a pohádek přines-
ly také televizní seriály. V sedmdesátých a osmdesátých le-
tech minulého století hrála třeba Olinku v Ženě za pultem, 
jako železničářská dcerka se objevila v Dynastii Nováků, 
hrála v Chalupářích, v seriálech Synové a dcery Jakuba 
skláře, Dnes v jednom domě či v Nemocnici na kraji města.

Jejím manželem byl dvacet let, až do své smrti v roce 
1993, herec Jiří Adamíra. Manželství zůstalo bezdětné.

(mk)

JubIlea

Herec Jan Potměšil
Rodiče naučili Jana Potměšila vytrvalosti a houževnatos-
ti, což jsou vlastnosti, které se mu v životě velmi hodily. 
Prokázal je nejen po úrazu, který ho upoutal na vozík, ale 
i v divadle, kde hraje jednu roli už několik desetiletí. Kvů-
li pandemii koronaviru má teď víc času na rodinu. Sice mu 
odpadla spousta představení v divadle, ale díky tomu se 
mu právě téměř zázračně uvolnil čas na práci na audiokni-
ze. Téměř každý týden má živý stream pro různé subjekty, 
dohání resty a nemá pocit, že by se nudil. Jako audioknihu 
teď nahrává Růži pro Algernon. Je nekonečně šťastný, že 

Hana Maciuchová a František Peterka 
v Krkonošských pohádkách (1974)
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se s hlavní rolí v této hře – Charliem Gordonem potkal už 
v roce 1993 v Divadle v Celetné a že existuje živé divadelní 
představení, které by nejraději hrál každý den. Číst román 
nyní jako audioknihu je úplně jiná práce než na jevišti. Ná-
ročná a intenzivní. Má ale velkou oporu v režiséru Micha-
lu Burešovi, který má přísné ucho, a jeho připomínky přijí-
má s velkým respektem. Trochu mu pomáhá, že Charlieho 
dobře zná. Potměšil věří, že audionahrávka přinese stejně 
intenzivní zážitek, i když jiného druhu.

Herec se těší, že po skončení výjimečné situace začne 
zase hrát a učit na Pražské konzervatoři a FAMU. Doufá, 
že léto bude hlavně pracovní, protože prázdniny máme 
za sebou.

Jan Potměšil (* 31. 3. 1966, Praha) se poprvé postavil 
před kameru v osmi letech. Zahrál si třeba s Vladimírem 
Menšíkem v televizním cyklu Bakaláři, objevil se i v televiz-

ním seriálu Žena za pultem. V jedenadvaceti letech se stal 
filmovou hvězdou díky hlavní roli ve snímku Víta Olmera 
Bony a klid (1987). Ve stejném roce si zahrál také v pohád-
ce Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím ševci 
nebo v dramatu Proč? v režii Karla Smyczka.

V prosinci roku 1989 se účastnil demonstrací po same-
tové revoluci a po těžké autonehodě utrpěl vážná zraně-
ní, která ho upoutala na invalidní vozík. Po dlouhém léče-
ní se během devadesátých let vrátil k herectví, když mu Ja-
kub Špalek nabídl angažmá ve spolku Kašpar působícím 
v Divadle v Celetné, kde hraje dodnes (inscenace Rozmar
né léto, Audience, Kytice, FC Rudý lev a další). Inscenace 
Růže pro Algernon vychází jako audiokniha ve vydavatel-
ství OneHotBook. Za roli v Shakespearově hře Richard III. 
získal cenu Alfréda Radoka.

Jan Potměšil je ženatý a má dva syny.

fIlm & TelevIZe & roZhlas

Nový film Jedině Tereza
Jedině Tereza je název romantické komedie režiséra Jaro-
slava Fuita s Veronikou Khek Kubařovou a Igorem Orozo-
vičem. Natáčení právě dokončili v Českém ráji a do kin by 
se film měl dostat 29. července, pokud budou otevřena.

Ústřední pár, Tomáš a Tereza, jsou spolu odjakživa. To-
máš se vypracuje přes televizní rosničku až na moderáto-
ra hlavního zpravodajství. Tím se stane pro někoho „cele-
britou“ a zájem začne projevovat sexy kolegyně. Tereza si 
najednou není jistá, jestli s Tomášem chce ještě být. V tu 
chvíli si Tomáš uvědomí, o co všechno by mohl přijít, a za-
čne o Terezu bojovat. Jeho kamarád mu poradí, aby zkou-
šel romantická gesta ze slavných komedií. Oba však zjistí, 
že to, co funguje ve filmu, v životě často končí katastrofou.

„Mám ráda i jiné žánry, ale romantické komedie mají 
pro mne velmi důležité místo. Myslím, že jsou v životě dny, 
kdy člověk potřebuje něco takto pozitivního, o čem ví, že 
to dobře skončí, a u čeho mu bude hezky. Ve filmu mám 
krásné partnery, nejenom vizuálně, jsou to moc milí a fajn 
kolegové – Matouš Ruml, Lenka Vlasáková, Igor Orozovič. 
S ním se potkávám pracovně poprvé a je to krásné setkání, 
za které jsem vděčná. Je to strašně inspirativní herec, člo-
věk,“ tvrdí Veronika Khek Kubařová.

Igor Orozovič dodal, že romantické komedie moc ne-
sleduje, ale má rád Notting Hill, Pretty Woman a Lásku ne
beskou. „Nejen protože to jsou romantické komedie, ale 
hlavně protože tam všechno filmařsky i scenáristicky do 
sebe zapadá, jsou to geniální díla, na nich hodně ujíždím.“

Film Šarlatán má šanci na Oscara
Český film Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové se do-
stal do užšího výběru patnácti filmů, které se uchází o no-
minace na Oscara v kategorii mezinárodní hraný film. Ne-
dostal se mezi ně slovenský snímek Zpráva, na němž se 
také podíleli čeští tvůrci.

Americká filmová akademie zveřejnila užší seznamy 
uchazečů o nejprestižnější filmové ocenění v devíti kate-
goriích. Do užšího seznamu v kategorii mezinárodní hra-
ný film postoupilo 15 filmů, a ne 10 jako v minulých letech.

„Upřímně řečeno jsem to trošku čekala, protože jsme 
všude byli zmiňovaní mezi filmy, které mají šanci. To bylo 
znamení, že máme naději. Ale pochopitelně občas to tak-
hle nefunguje, takže jsme byli nervózní. Když s ničím nepo-
čítáte, tak můžete mít jenom dobrou zprávu. A když s ně-
čím počítáte, a ono se to nepodaří, tak je to zklamání,“ řek-
la Hollandová. „Měla jsem hodně ohlasů od členů Americ-
ké filmové akademie, že se jim film opravdu líbí,“ dodala 
polská absolventka pražské FAMU.

Do 93. ročníku udělování Oscarů přihlásilo své filmy 93 
zemí. Českému snímku budou v klání o pozlacenou sošku 
konkurovat snímky z Francie, Bosny a Hercegoviny, Ru-
munska, Norska, Dánska a Ruska, ale také z Chile, Guate-
maly, Íránu, Mexika nebo Tuniska.

„Budu ráda, když se teď dostaneme do té nejužší spo-
lečnosti pěti nominovaných, což je tento rok velmi těžké,“ 
zhodnotila šance polská režisérka Šarlatána: „Vidím tam 
dva favority, takže to bude těžké a s celkovým vítězstvím 
a Oscarem spíše nepočítám. Je tam několik skutečně vel-
mi silných filmů a ten náš je takový komorní.“

List Variety uvádí jako nejpravděpodobnější vybra-
nou pětici dánský film Chlast, bosenský snímek Quo va
dis, Aida, guatemalský film La Lloron, tchajwanské Slunce 
a francouzský snímek Dva z nás.

Drama Šarlatán vzniklo podle scénáře Marka Epsteina 
a mapuje život léčitele a bylinkáře Jana Mikoláška, který lé-
čil statisíce lidí, byl ale perzekvován nacisty i komunisty.

Z nynějšího výběru se bude nakonec o Oscara uchá-
zet pět nominovaných filmů. Postupující budou oznámeni 
15. března. Vítězové pak budou vyhlášeni na slavnostním 
udělování Oscarů 25. dubna.

Do užšího výběru nominací na Oscary v kategorii me-
zinárodní hraný film vybrala Americká filmová akademie 
už v loňském roce i koprodukční drama Nabarvené ptáče 
českého režiséra Václava Marhoula. Česko loni uspělo také 
v kategorii krátký animovaný film, kde byl do užšího výbě-
ru zařazen krátkometrážní snímek Dcera studentky praž-
ské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umě-
ní Darji Kaščejevové.

Akademie vybrala na užší seznamy také filmy, kte-
ré mají ambici získat Oscary v dalších osmi kategoriích – 
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ra celovečerní dokumentární film, krátký dokumentární film, 
masky, původní hudba, původní píseň, krátký animovaný 
film, krátký film zachycující živou akci a vizuální efekty.

Mezi patnáct celovečerních dokumentárních filmů 
z 238 přihlášených se dostal například rumunský Colectiv, 
který se zároveň ocitl na seznamu mezinárodních hraných 
filmů. Snímek odhaluje podvody v rumunském systému 
zdravotní péče na pozadí požáru v bukurešťském klubu 
Colectiv, který si v roce 2015 vyžádal 27 mrtvých a 180 zra-
něných. Ve výběru však nechybějí ani americké snímky 
z produkce internetové televize Netflix Kripl kemp: Revo
luce na kolečkách a Smrt Dicka Johnsona.

Podle agentury AP je určitým překvapením nezařaze-
ní filmu The Dissident, jímž režisér Bryan Fogel přibližuje 
případ vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chá-
šukdžího z roku 2018. (mk)

Nejlepším filmem v loňském roce 
byla podle kritiků Krajina ve stínu
Čeští filmoví kritici vybrali jako nejlepší film roku 2020 čer-
nobílé historické drama Bohdana Slámy Krajina ve stínu. 
Kromě úspěchu v hlavní kategorii snímek vynesl i ocenění 
pro nejlepší herečku Magdaléně Borové.

Film Agnieszky Hollandové Šarlatán o přírodním léčite-
li Janu Mikoláškovi obdržel cenu za režii a díky Ivanu Troja-
novi také za nejlepší mužský herecký výkon. Ceny se předá-
valy v pražském Divadle Archa bez publika, zájemci mohli 
ceremoniál živě sledovat na ČT Art.

Film Krajina ve stínu, drama z vesnice v pohraničním 
Vitorazsku, natočil režisér Bohdan Sláma a producenti 
Martin Růžička a Jindřich Motýl. Cena za hlavní ženskou 
roli ve filmu inspirovaném skutečnými osudy byla Magda-
léně Borové udělena za roli Marie Veberové, Češky smý-
kané tragédiemi sudetských dějin. „Jsem vděčná, že mohu 
být součástí Krajiny ve stínu, a mám radost, že se Marii 
dostalo takové pozornosti, protože jejím skutečným před-
obrazem je paní Korbelová, o které nám její syn, pan Fer-
dinand Korbel, hodně vyprávěl. Její cesta by nám mohla 
být inspirací do chvil, kdy nám v životě dochází odvaha jít 
dál,“ řekla při přebírání ceny Borová.

Slámův film má další šance na ocenění při cenách Čes-
ký lev, získal v nich patnáct nominací. Výsledky pořadatelé 
oznámí 6. března. O jednu nominaci méně, tedy čtrnáct, 
má v cenách Český lev Šarlatán a také film režiséra Slávka 
Horáka Havel inspirovaný životem Václava Havla, na kte-
rý filmoví kritici při svých cenách nevzpomněli. Sedm no-
minací na lva, tedy na cenu České filmové a televizní aka-
demie, má film Modelář Petra Zelenky popisující řadu sou-
časných politicko-společenských problémů, kterému kritici 
udělili cenu za nejlepší scénář.

Nejlepším dokumentem v Cenách české filmové kriti-
ky se stal nejnavštěvovanější snímek loňského roku V síti, 
počin Barbory Chalupové a Víta Klusáka odkrývající prak-
tiky online sexuálních predátorů. Cena pro objev roku při-
padla Jindřichu Andršovi, režisérovi dokumentárního fil-
mu Nová šichta o horníkovi, který po zavření dolu hledá 
nové životní uplatnění.

Experimentální dokument FREM natočený v Antarkti-
dě vyzdvihla kategorie Audiovizuální počin. Režisérka Vie-
ra Čákanyová a její spolupracovník Tomáš Klein byli oce-
něni za kameru. Ceny české filmové kritiky v reakci na roz-

květ domácí krátkometrážní tvorby v posledních letech 
také zřídily zvláštní cenu pro krátký film. Prvním oceně-
ným se v této kategorii stal snímek Anatomie českého od
poledne od Adama Martince, hraný portrét české společ-
nosti z letního koupaliště. Z ocenění v kategorii Mimo kino 
se mohli těšit tvůrci krimisérie České televize Zrádci.

(mk)

Hlavní cenu Trilobit 2021 
získali tvůrci dokumentu V síti
Hlavní cenu letošních filmových a televizních cen Trilobit si 
odnesli Vít Klusák a Barbora Chalupová za dokumentární 
snímek V síti o sexuálním predátorství na internetu. Film 
získal cenu za námět, scénář a režii. V loňském roce to byl 
nejúspěšnější film v českých kinech. Cenu za celoživotní 
dílo získala legendární česká herečka Jana Brejchová, kte-
rá se od roku 1953 objevila ve více než sedmdesáti filmech. 
Ceny Trilobit rozdává Česká filmová a televizní unie FITES.

Vzpomínka na Miloše Formana
Miloš Forman, jehož výročí narození jsme si únoru připo-
mněli, byl jedním z českých rodáků, kteří dosáhli meziná-
rodního úspěchu. Život držitele dvou Oscarů za nejlepší 
režii a řady dalších cen ale nebyl jen splněným americkým 
snem, ale obsahoval i hořké kapitoly.

Miloš Forman se narodil 18. února roku 1932 ve stře-
dočeské Čáslavi do učitelské rodiny jako nejmladší ze tří 
bratrů. V osmi letech přišel o otce, kterého jako člena od-
bojové organizace zatklo v době okupace gestapo. Stej-
ný osud potkal zanedlouho i Formanovu maminku, kterou 
udal místní hokynář zatčený gestapem kvůli aféře s proti-
říšskými letáky. Ten u výslechu v souvislosti s incidentem 
jmenoval dvanáct čáslavských žen, které byly následně za-
tčeny. Mezi nimi i paní Formanová.

Oba rodiče později zemřeli v koncentračním táboře 
a osiřelý Miloš pak prožil část války v Náchodě u strýce 
a tety. Později se ho ujala čáslavská rodina ředitele místní 
plynárny Hluchého, která si mohla díky lepším finančním 
poměrům péči o sirotka dovolit.

Po válce nastoupil Forman do výběrové internátní ško-
ly pro válečné sirotky v Poděbradech. Mladému Forma-
novi se zde dostalo výborného vzdělání a ve škole poznal 
i své celoživotní přátele: filmaře Ivana Passera a budoucí-
ho dramatika a prezidenta České republiky Václava Havla.

Kvůli kázeňskému přestupku, kdy byl Forman po úno-
rovém převratu jedním z profesorů obviněn ze zesměšňo-
vání komunistické strany, musel po vyloučení závěrečný 
rok střední školy absolvovat na gymnáziu v Praze.

Miloš Forman pak vystudoval scenáristiku na pražské 
FAMU, kde již během studií působil jako pomocný režisér 
a asistent Alfréda Radoka. Setkal se tady i s Otakarem Vá-
vrou a dalšími autory, kteří stáli za vznikem tzv. českoslo-
venské nové vlny. Díky „nové vlně“ dosáhl český film v še-
desátých letech 20. století mezinárodního ohlasu. Charak-
teristickým znakem filmů nové vlny byly dlouhé, často im-
provizované dialogy, černý až absurdní humor a obsazo-
vání neherců.

Tento umělecký trend československé kinematografie 
se vyznačoval mimo jiné i velkou pestrostí: Někteří autoři 
zachycovali lidskost a realitu bez přikrášlování, jiní se na-
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opak vydali cestou stylizovaného, experimentálního vyjá-
dření. Nejznámějšími filmy československé nové vlny byly 
Černý Petr (Miloš Forman, 1963), Démanty noci (Jan Ně-
mec, 1964), Intimní osvětlení (Ivan Passer, 1965), Ostře 
sledované vlaky (Jiří Menzel, 1966), Sedmikrásky (Věra 
Chytilová, 1966), Lásky jedné plavovlásky (Miloš Forman, 
1966), Hoří, má panenko (Miloš Forman, 1967), Spalo
vač mrtvol (Juraj Herz, 1968), Žert (Jaromil Jireš, 1968), 
Rozmarné léto (Jiří Menzel, 1968), Nejkrásnější věk (Jaro-
slav Papoušek, 1968), Ecce homo Homolka (Jaroslav Pa-
poušek, 1969), Ovoce stromů rajských jíme (Věra Chyti-
lová, 1969), Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1969), Vraž
da ing. Čerta (Ester Krumbachová, 1970), Valerie a týden 
divů (Jaromil Jireš).

Miloš Forman zabodoval již svým debutem, sedma-
čtyřicetiminutovým filmem Konkurs z roku 1963, který 
natočil s kameramanem Miroslavem Ondříčkem. Se svý-
mi přáteli Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem tehdy uspořádali 
v populárním divadle Semafor „falešný konkurs“ pro mla-
dé zpěvačky. V hraném dokumentu pak autenticky zachy-
tili snahu adeptek včetně trémy, falešného zpěvu a dal-
ších více či méně trapných okamžiků. S Ondříčkem pak do 
roku 1968 natočil Forman v Československu ještě úspěš-
né snímky Černého Petra, který získal hlavní cenu na me-
zinárodním filmovém festivalu v Locarnu, Lásky jedné pla
vovlásky (nominace na Zlatý glóbus a Oscara) a Hoří, má 
panenko (nominace na Oscara).

V roce 1967 dostal Forman povolení vycestovat do 
USA, kde měl u společnosti Paramount natočit svůj prv-
ní americký film Taking Off. V srpnu 1968 o něm jednal 
v Paříži, kde ho také zastihla zpráva o invazi sovětských 
vojsk. Forman měl v té době americké vízum, na rozdíl od 
své manželky Věry Křesadlové, která se rozhodla zůstat 
i s dvojčaty Petrem a Matějem v Československu. Režisér 
tedy zůstává v New Yorku a Československo občas navště-
vuje. Naposledy strávil s rodinou ještě Vánoce 1970.

Forman se poté nakrátko vrátil do Prahy, odkud odjel 
do New Yorku pracovat na filmu Taking Off. Zde ho ale če-
kalo zklamání: studiu Paramount se scénář nelíbil a odmítl 
ho, nakonec se natáčení ujal Universal. Ovšem pod pod-
mínkou, že se rozpočet vejde do miliónu dolarů. Taking 
Off měl sice slušné recenze a v Cannes získal Velkou cenu 
poroty, v kinech byl ale propadákem – ani si na sebe nevy-
dělal. V té době Formanovi navíc končilo americké vízum, 
bez peněz a jako poražený se ale zpět do Československa 

vrátit nechtěl. Zůstal tedy ve Spojených státech americ-
kých jako emigrant.

Forman komentoval neúspěch svého prvního americ-
kého filmu slovy: „Moje filmařské instinkty byly příliš čes-
ké… V každém případě jsem musel změnit styl práce.“ Což 
také udělal a další film posbíral i díky tomu hned pět Os-
carů. Tím dalším filmem byl Přelet na kukaččím hnízdem 
(1975) s Jackem Nicholsonem v hlavní roli. Adaptace sou-
dobého románu Kena Keseyho Formanovi otevřela dve-
ře do světa filmových hvězd a zvučných jmen. Následující 
snímky Vlasy (dnes pokládané za kultovní muzikál) a Rag
time byly ale i přesto spíše propadáky.

Další úspěch přišel až v roce 1985 s filmem Amadeus, 
za který získal Forman Oscara v režisérské kategorii. Sní-
mek byl úspěšný v osmi ze třinácti nominací, oceněn byl 
například i Theodor Pištěk za kostýmy nebo Karel Černý 
za výpravu.

Amadeus se natáčel v Praze, Amerika sice stávajícímu 
režimu byl trnem v oku, ovšem dolary už méně. Forman se 
tak mohl na půl roku vrátit zpět do vlasti i přes to, že jeho 
předchozí žádosti o vízum byly neúspěšné.

Úspěch Amadea se Formanovi sice už pokořit nepoda-
řilo, i tak ale byly další filmy úspěšné. Jako jediný pohořel 
Valmont z roku 1989, který bohužel doplatil na své uve-
dení do kin nedlouho po premiéře filmu Nebezpečné zná
mosti, který byl divácky úspěšnější adaptací téhož románu.

Lid versus Larry Flynt z roku 1996 pak získal pověst 
skandálního díla kvůli údajné glorifikaci známého porno-
magnáta: reakcí na to byly kromě ostré kritiky v tisku do-
konce demonstrace. Přesto byl snímek nominován na Os-
cara a dostal Zlatý Glóbus i Zlatého medvěda na Berlinale.

Muž na Měsíci (1999) a Goyovy přízraky (2006) ná-
sledovaly v dalších letech a v dubnu 2007 mělo v Národ-
ním divadle premiéru nové nastudování jazzové opery Jiří-
ho Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená procházka, které 
Forman spolurežíroval se svým synem Petrem Formanem.

Miloš Forman zemřel náhle po krátké nemoci 13. dub-
na 2018. (mk)

Zemřel herec Andrej Hryc
31. ledna ve věku 71 let 
zemřel známý sloven-
ský herec Andrej Hryc. 
Slovenský herec bojo-
val s leukémií. Andrej 
Hryc účinkoval přibliž-
ně ve čtyřiceti filmech, 
více než dvou stech te-
levizních inscenacích 
a v osmdesáti divadel-
ních vystoupeních. Fi-
guroval také jako da-
bér, svůj hlas propůjčil 
přes 2 000 postavám, 
informoval slovenský 

Denník N. Po roce 1989 založil nezávislé rádio Twist a byl 
jeho ředitelem až do konce roku 2004. Některé z filmů, ve 
kterých mohli diváci Hryce vidět, jsou Kamarád do deště, 
Hodinový manžel, Habermannův mlýn nebo Příběh kmo
tra. Televizní obrazovky mu patřily i díky seriálům jako Uli
ce a Černí baroni.

Miloš Forman při nátáčení Amadea v Praze (1984)
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Fotograf Roman Vondrouš 
fotí celosvětové téma
Výstava Fragmenty metropole 2020, která trvala v praž-
ské galerii Czech Photo Centre do 28. února (v online ver-
zi), mapovala obrazy pandemie koronaviru v Praze. Ten-
to projekt fotografa Romana Vondrouše, držitele několika 
cen Czech Press Photo a World Press Photo 2013, ukázal, 
že i mrtvé město lze vidět v živých barvách.

Roman Vondrouš fotografuje od roku 2009. O rok 
později mu byl udělen grant primátora Prahy, jedna z cen 
Czech Press Photo. Díky ní měl vítězný autor možnost fotit 
Prahu po následujících dvanáct měsíců a celou sérii mohl 
poté vystavit. V případě Romana Vondrouše tomu bylo 
v roce 2011.

Když vypukla koronavirová pandemie, vyrazil Vond-
rouš do ulic a v duchu své barevné dokumentární fotogra-
fie začal zpracovávat nové téma. Úvodní snímky vznikly 
v první vlně pandemie, tedy v březnu 2020. Tehdy začala 
platit povinnost nosit roušky ve veřejných prostorech. Prv-
ní fotografie, která byla i na výstavě, vznikla v centru Pra-
hy na Karlově mostě. A poslední vytvořil autor začátkem 
listopadu na Pankráci.

Ne všechny snímky vznikly v centru města. Fotograf rád 
mapoval i dění na předměstích, takže po zajímavém dění 
v centru města začal zachycovat koronavirové dění v pe-
riferních oblastech. Zajímavé fotografie vznikly na sídliš-
tích Jižní Město, Ďáblice nebo Černý Most. Na výstavě bylo 
dvacet pět snímků z ulic města a osmnáct portrétů cestu-
jících z metra.

Součástí výstavy byly i portréty lidí v rouškách v metru, 
které byly pořízeny na stanici metra Vyšehrad z nástupiště 
přes sklo vagonu. Tato stanice není v podzemí, ale v úrov-
ni ulice. Navíc je prosklená, takže do ní velice zajímavě pro-
niká venkovní zapadající slunce.

Snímky Romana Vondrouše se vyznačují velmi sytými 
barvami. K jejich úpravě pomocí počítačových programů 
autor řekl. „Fotím je barevně, černobílé snímky by naru-
šily mou vizuální koncepci. Pokud vidím někde zajímavé 
barvy, například zelenou, červenou nebo žlutou, okamži-
tě mě to zaujme. Ale i ty musí působit příjemně a nerušit 
komplexní dojem. Navíc barva je víc optimistická. Černo-
bílý snímek působí často až příliš depresivně. Počítačové 
programy sice používám, ale pracuji pouze se základními 
úpravami.“

Že byla výstava přístupná pouze online, to svým způso-
bem dobře charakterizuje tuto dobu. Původně vše nasvěd-
čovalo tomu, že v létě bude celá epidemie pryč a na pod-
zim budou mít snímky maximálně historickou hodnotu. Po 
ukončení výstavy projevili o ní další zájem třeba v opav-
ském Obecním domě a nedávno se ozvala i ředitelka z ga-
lerie v Novém Boru.

Fotografové mají tento rok možnost zaznamenat vlast-
ně celosvětové téma. Je zvláštní, že to využívají pouze 
foto grafové v Praze. V jiných městech nebylo zatím zazna-
menáno, že by vznikaly nějaké ucelené a systematické pro-
jekty. (mk)

Z uzavřených galerií: Czech Photo Centre
Pandemie koronaviru paralyzovala většinu oblasti živo-
ta, tu kulturní nevyjímaje. Jednou z galerií potýkajících se 
s touto extrémní situací je pražská Czech Photo Centre – 
v poslední době v ní probíhala výstava fotografa Roma-
na Vondrouše Fragmenty metropole 2020, která obrazově 
mapovala dění v ulicích Prahy za tohoto režimu. 

Poslední výstavou, která se tam uskutečnila s návštěvní-
ky, i když v omezeném režimu, byly v srpnu minulého roku 
fotografie ze soutěže Náš svět je nádherný. Následující ex-
pozice, navazující na Czech Press Photo, na níž vystavova-
li tři zahraniční porotci fotožurnalisté, byla veřejnosti vět-
šinu času uzavřena, takže ji téměř nikdo neviděl. Austra-
lan Chris McGrath a Američanka Nicole Tungová sice při-
jeli, ale místo vernisáže bylo možno s nimi natočit jen on-
line zahájení.

„Do konce února u nás vystavoval fotograf Roman 
Vondrouš, absolutní vítěz letošního ročníku Czech Press 
Photo. Expozici jsme otevřeli pouze online vernisáží za 
účasti autora. Ten diváky provedl po výstavě formou ko-
mentované prohlídky. Byla dostupná na internetu v živém 
vysílání a je i k vidění v archivu na našich webových strán-
kách. Paradoxně nám to zvedlo pomyslnou návštěvnost, 
protože ji sledovaly téměř dva tisíce lidí, zatímco běžně 
k nám na vernisáže chodí zhruba stovka,“ říká ředitelka ga-
lerie Veronika Souralová.

Galerie, stejně jako další zavřené instituce tohoto dru-
hu, ekonomicky balancuje na hraně. Zmizely jí totiž veške-
ré příjmy, ovšem výdaje zůstaly a naopak se zvyšují tvor-
bou online programu, který jako jediný umožňuje lidem 
kontakt s kulturou. Pouze díky generálnímu sponzorovi za-
tím její existence není bezprostředně ohrožena.

„Situace se stává kritickou. Musím neustále řešit fi-
nanční záležitosti. Doufám, že následující výstava spjatá 
se soutěží Czech Nature Photo už bude pro návštěvníky 
otevřená. Jedná se o představení tvorby izraelského wild-
life foto grafa Boase Amidrora. Jsme s ním v kontaktu, plá-
nujeme jeho přílet do Prahy. Je již proti koronaviru očkova-
ný, což by mohlo cestování ulehčit, ale nikdo neví, zda bu-
dou hranice otevřené. Samozřejmě bychom mohli výsta-
vu odsunout, ale to nechceme. I v této šílené době, která 
kulturu likviduje, se snažíme ze všech sil, aby výstavnictví 
fungovalo dál,“ uvádí ředitelka.

Výstava Czech Press Photo, kterou Czech Photo pořá-
dá, by snad mohla začít v dubnu. Snímky budou k vidění ve 
dvoraně pražského Národního muzea. Organizátoři věří, 
že se ji podaří zahájit v termínu, byť v omezené formě, ale 
za přítomnosti veřejnosti. (mk)

Ivan Pinkava slaví šedesátiny
1. února oslavil své šedesáté narozeniny fotograf Ivan Pin-
kava.

Narodil se 1. února 1961 v Náchodě. V roce 1986 ab-
solvoval obor umělecká fotografie na Filmové a televizní 
fakultě v Praze a postupně se z něho stal uznávaný foto-
graf doma i v zahraničí. Od roku 1988 průběžně vy stavuje 
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např. v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, USA, Iz rae li, 
Mexiku aj. Dosud nejrozsáhlejší výstavu uspořádal v roce 
2004 v galerii Rudolfinum v Praze. Jeho fotografie jsou za-
stoupeny v českých i světových soukromých a veřejných 
sbírkách a jsou publikovány v řadě knih a katalogů. Je za-
hrnut do německé encyklopedie světových fotografů 1900 
bis Heute. Autorská monografie Dynastie byla oceněna 
jako nejkrásnější česká výtvarná publikace roku 1994, kni-
ha Memento mori získala v USA ocenění nejkrásnější umě-
lecká zahraniční publikace za rok 2001 a kniha Heroes byla 
oceněna jako Nejkrásnější česká kniha roku 2004. V letech 
2005-2007 přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze, kde vedl ateliér fotografie. Příležitostně se 
účastní jako pedagog autorských dílen v Čechách i v za-
hraničí, např. ve Francii a USA. V současné době žije po-
blíž Prahy.

Zemřel fotograf Pavel Jasanský
Ve věku dvaaosmdesáti let zemřel 21. ledna fotograf Pavel 
Jasanský. Potvrdil to kurátor Pavel Vančát, který s Jasan-
ským spolupracoval na mnoha výstavách. Pavel Jasanský 
byl podle něj jedním z nejosobitějších a nejinovativnějších 
českých fotografů šedesátých až osmdesátých let.

Pavel Jasanský se narodil v roce 1938, byl vystudova-
ným geologem, ale fotografii se začal věnovat už v době 
studia. Tři roky pracoval v Geologickém průzkumu Praha 
hlavně v Krušných horách, kam byl tehdy po studiu po-
vinně umístěn. Tři roky působil v propagačním odděle-
ní Strojexportu, v té době se věnoval divadelní fotografii, 
foto grafoval zpěváky a hudební skupiny a věnoval se i gra-
fické úpravě tiskovin a časopisů.

Do roku 1968 pracoval jako grafik a fotograf v redak-
ci Divoké víno a dál se věnoval i divadelní fotografii, spo-
lupracoval s Divadlem Za branou nebo Divadlem Na zá-
bradlí. Během sedmdesátých let se vypracoval na vyhledá-
vaného fotografa hudebních hvězd. Po pádu komunismu 
Pavel Jasanský spoluzaložil agenturu Signum a provozoval 
vlastní grafické studio JAGO. V letech 1992-1998 vedl na 
pražské FAMU seminář multimediální tvorby.

Ve své volné tvorbě se Jasanský již od cyklu Paristory 
(1967) profiloval jako fotograf s empatií a postřehem, uvá-

dí Vančát. Ten uplatnil i ve volné dokumentární fotografii, 
dlouhodobě zobrazující emotivně vypjaté mikrosvěty ústa-
vů a nemocnic, hřbitovů i masopustů. Svoji dokumentár-
ně orientovanou tvorbu představil Jasanský v knize Město.

V letech 1981 a 1982 se podílel na neoficiální výtvarné 
akci Most, kterou organizoval Jiří Sozanský a která byla re-
akcí na destrukci města Most.

Jasanský vytvářel subjektivní dokumenty a rozměrné 
snímky aktů, asambláže a plastiky. Kromě fotografií tvořil 
i grafiky, objekty, přemalby fotografií, projekce a instalace. 
Z jeho výtvarné tvorby je nejznámější cyklus Těla, z doku-
mentární pak cykly Nová krajina, noví obyvatelé (1985-
1990) a Paristory, Masopust, Most či Olšanské hřbitovy.

(mk)

Pavel Jasanský: Autoportrét, 1989

huDba

Pětašedesát let Vladimíra Merty
V lednu letošního roku oslavil své 65. narozeniny Vladi-
mír Merta.

Legenda českého písničkářství, hudebník, filmař, pub-
licista, esejista a spisovatel Vladimír Merta vystudoval ar-
chitekturu a v sedmdesátých letech FAMU – filmovou a te-
levizní scenáristiku a režii. Do obecného povědomí vstou-
pil koncem šedesátých let jako představitel významného 
písničkářského hnutí Šafrán, spolu s Jaroslavem Hutkou, 
Vlasti milem Třešňákem, Petrem Lutkou a Dagmar Voňko-
vou. Kvůli svým občanským postojům a tvorbě neušel Mer-
ta v polovině sedmdesátých let pozornosti bývalé Státní 
bezpečnosti (StB). Přes všechna omezení, která prováze-
la jeho činnost, se právě jeho byt stal místem, kde v roce 

1978 vznikla mimo jiné i slavná nahrávka Audience s Vác-
lavem Havlem a Pavlem Landovským.

Vladimír Merta je jako umělec stále aktivní, před ča-
sem odevzdal hudbu k novému animovanému 3D filmu 
na motivy Werichovy pohádky Rozum a štěstí a nyní do-
končuje novou studiovou desku s muzikanty ze skupiny 
Etc… V současnosti také vede kurz hudby v animovaném 
filmu na FAMU.

Svůj narozeninový koncert chystá Vladimír Merta na 
18. května v paláci Akropolis v Praze. (mk)

Valentýnský videoklip Vojtěcha Dyka
Videoklip k písničce You Don’t Know, Who I Am z alba 
D.Y.K. vydal zpěvák Vojtěch Dyk na svátek sv. Valentýna. 
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ra Docela symbolicky. Nový videoklip je totiž doslova plný 
lásky.

Po hravé taneční vypalovačce Phone Song přichází 
Vojtěch Dyk s křehkým příběhem vyznání lásky. Účinkuje 
v něm společně se svou ženou, herečkou Tatianou Dyko-
vou, tvůrčí tým doplnil druhý manželský pár – kameraman-
ka Olga Špátová-Malířová a její muž Jan Malíř. Vyhlášený 
kameraman se ale v tomto případě ujal režie.

„Celý tenhle klip, jestli se tomu dá tak říkat, jestli to spíš 
není sousled obrazů, je hlavně o tom nejjemnějším a nej-
intimnějším citu. O lásce. Tak proto v něm hraje má žena. 
Ta píseň je i o ní a pro ni. A přemlouvat jsem ji tudíž, mys-
lím, ani nemusel,“ říká Vojtěch Dyk.

„Myslím, že ani Olgu s Honzíkem Malířovic jsem nemu-
sel moc přemlouvat, protože umí snímat city. To je jeden 
z jejich darů. Takže to byla první volba kameramansko-
režijní. Navíc Honza je duší muzikant, takže ctí frázi, ctí 
slovo, melodii. Dnešní hudební klipový svět je plný rych-
lých střihů, obrazové agrese. Já chtěl jít proti tomu, naopak 
vstříc jemnohmotnosti a křehkosti,“ dodal.

Přední český tanečník a choreograf Jan Kodet se ujal 
choreografie. Jak k tomuto propojení došlo? „Když jsem si 
vymyslel, že klip byl měl být více či méně taneční, tak jsem 
myslel hned i na Honzu Kodeta, kterého znám už velmi 
dlouho a nikdy se mi nepodařilo s ním pracovat. Asi pro-
to, že nejsem tanečník. A jak je vidět v klipu, ani nikdy ne-
budu, ale musím říct, že prostě tančím velmi rád, protože 
je ta největší svoboda se vlnit v rytmu nějaké hudby. Takže 
to pak jsou dvě lásky v sobě,“ přiznal Vojtěch Dyk.

Přestože se zpěvák rozhodl vydat klip právě 14. úno-
ra, valentýnský svátek není to hlavní. „Upřímně řečeno, Va-
lentýna opravdu moc neuznávám. Jestli chcete někomu vy-
znat lásku, je jedno, jestli je pátek třináctého, nebo v sobo-
tu šestadvacátého. Ale možná, aby se nám to hezky pama-
tovalo, možná, že jsme chtěli zároveň lidem ukázat něco 
světlého v tom lehce zamračeném a chladném únoru, ane-
bo prostě jen tak,“ vysvětlil Dyk.

Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, mělo by se již 
dvakrát odložené D.Y.K. tour uskutečnit 28. července až 
5. srpna letošního roku. Všechny doposud zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti i na nové termíny.

Zemřel Ladislav Štaidl
Komplikacím spojeným s koro-
navirovým onemocněním pod-
lehl 31. ledna v Praze Ladislav 
Štaidl, úzký spolupracovník 
Karla Gotta. Bylo mu pěta-
sedm desát let.

Štaidl byl již od 7. ledna le-
tošního roku hospitalizován 
v nemocnici kvůli zhoršujícímu 
se stavu v souvislosti s korona-
virem. Patřil do ohrožené sku-
piny nejen kvůli svému věku, 

ale také s ohledem na předešlé onkologické problémy.
Štaidl byl velmi úspěšný multiinstrumentalista – hrál na 

kytaru, klavír, zpíval, zároveň ale působil jako textař, diri-
gent, kapelník, skladatel a hudební aranžér. Úzce spolu-
pracoval například s Karlem Gottem. Kromě něj vytvářel 
písně také pro Dalibora Jandu, Helenu Vondráčkovou, Da-

rinu Rolincovou nebo Ivetu Bartošovou. Dohromady na-
psal přes 200 písní. K jeho nejslavnějším songům patří 
Kávu si osladím, Dva roky prázdnin, Trezor, Málo mě zná 
či Když láska schází. Zároveň se věnoval také tvorbě filmo-
vé hudby, na kontě má dalších osm desítek takových skla-
deb, které režírovali Zbyněk Brynych, Jaromil Jireš, Juraj Ja-
kubisko, Jaroslav Dudek, Hynek Bočan, Jiří Adamec, Ladi-
slav Rychman, Karel Steklý, Evžen Sokolovský, Ján Roháč, 
Radúz Činčera, Tomáš Vondrovic a Jan Fuchs.

Ladislav Štaidl začínal v roce 1962 se skupinou Crazy 
Boys, kterou zakládal společně s Miki Volkem, Ondřejem 
Suchým a M. Berkou. O rok později se společně s bratrem 
Jiřím podíleli na činnosti klubu a kapele Olympic ve Spále-
né ulici. V roce 1963 také začal pracovat pro divadlo Sema-
for, kde se seznámil s Karlem Gottem. S Gottem a bratrem 
Jiřím založili v roce 1965 Divadlo Apollo, v roce 1967 spo-
lečně odjeli na půl roku do amerického Las Vegas.

V roce 2015 byl Štaidl vyznamenán prezidentem Milo-
šem Zemanem medailí Za zásluhy.

Štaidl, který by zanedlouho oslavil 76. narozeniny, se 
narodil 10. března 1945 ve Stříbrné Skalici. Se zpěvačkou 
Ivetou Bartošovou měl v roce 1996 syna Artura.

 (mk)

Zemřela jazzová zpěvačka Mirka Křivánková
Po dlouhodobé nemoci ve věku sedmašedesáti let zemře-
la 30. ledna jazzová zpěvačka Mirka Křivánková. V po-
sledních letech byla upoutána na invalidní vozík a bojova-
la s recidivou rakoviny.

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu Křivánková již 
několik let nevystupovala. „Byla to zbytečně za pomenutá 
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umělkyně, která rozhodně patří mezi naše nejlepší zpěvač-
ky sedmdesátých a osmdesátých let, která spolupracova-
la se špičkami naší jazzové scény,“ uvedl hudební publicis-
ta Jan Rejžek.

Křivánková začínala se zpíváním v šedesátých letech 
v brněnském Lýskově dětském sboru. Poté studovala kla-
vírní hru a od roku 1968 interpretovala folkové písně, kte-
ré sama na své texty komponovala. Spolupracovala napří-
klad s multiinstrumentalistou Jiřím Stivínem, klavíristou 
Emilem Viklickým, jazzmankou Janou Koubkovou a sku-
pinami C.H.A.S.A, Framus Five Michala Prokopa, Psí vojá-
ci nebo s Orchestrem Gustava Broma. Zpívala také ve fil-
mech Evo, vdej se, Hřiště a Pomerančový kluk, účinkovala 
ve Státním divadle v Brně.

Důležitou etapu v jejím životě představovala spoluprá-
ce s jazzovým skladatelem, dirigentem a pianistou Mila-
nem Svobodou a s multiinstrumentalistou Zdeňkem Dvo-
řákem. Po roce 1989 se možnosti Křivánkové rozšířily, 
už mohla koncertovat i na zahraničních scénách, zejmé-
na v Německu. Začátkem devadesátých let učila zpěv na 
pražské DAMU. Později kvůli těžkému úrazu a dalším zdra-
votním komplikacím omezila aktivní kariéru. I v novém ti-
síciletí však vystoupila mimo jiné s Emilem Viklickým a fin-
ským trumpetistou Jarmem Sermilou. (mk)

Lucie v Opeře Tour
Vystoupením před pětatřiceti lety v rámci soutěže ZK ROH 
Motorlet odstartovala kariéru jedna z nejpopulárnějších 
a nejprodávanějších poprockových českých kapel – Lucie. 
Vrchol hudební sezóny, přelomové turné – tak zní titulky ke 
koncertnímu turné „Lucie v Opeře Tour“, které plánuje na 
podzim jedna z nejúspěšnějších skupin posledních deseti-
letí. Lucie se spojila s dirigentem Kryštofem Markem, drži-
telem Českého lva za hudbu k filmu Masaryk, který vytvo-
řil nové symfonické aranžmá pro celý program této show. 
V kombinaci kompletního obsazení skupiny, Filharmonie 
Hradce Králové a pěveckého sboru se tak pro fanoušky 
chystá téměř dvouhodinový průřez celou tvorbou Lucie 
tak, jak ho ještě nezažili.

Kapela ve složení bubeník a zpěvák David Koller, ky-
tarista a zpěvák Robert Kodym, baskytarista P.B.Ch. (Petr 
Břetislav Chovanec) a klávesista Michal Dvořák vstoupila 
na hudební scénu první singlovou nahrávkou v roce 1988. 
První velkým hitem se stala píseň Šrouby do hlavy. Mnozí 
hudební publicisté považují za nejlepší období kapely po-
lovinu devadesátých let. Lucie tehdy vydala album Černý 
kočky mokrý žáby..., které produkoval Ivan Král. Z ní po-
chází smutná skladba Amerika o beznaději, která se stala 
ústřední melodií k stejnojmennému filmu (1994), ve kte-
rém ztvárnil hlavní roli herec Martin Dejdar.

Značné pohoršení vzbudila píseň Medvídek z alba Vět
ší než malé množství lásky. Píseň natolik pobuřovala, že 
některé televize a rádia ji zakázaly vysílat. Mnozí ji totiž vy-
kládají tak, že videoklip Filipa Renče nabádá ke konzumaci 
drog, protože z roztrženého břicha medvídka se sype prá-
šek. Rozohnila i katolickou církev, protože je v ní zmíněno 
ukřižování Ježíše Krista. Další skladbou s kontroverzním té-
matem jsou Černí andělé, opěvující nezávazný, nechráně-
ný sex a hrozbu pohlavních chorob („Sex je náš, dělá dob-
ře mně i tobě...“). Nachází se na jejich druhé desce In The 
Sky z roku 1991, kterou nahrávali v Ostravě. Na jejím slo-

žení se podíleli všichni členové kapely. K nejhranějším pís-
ním českého éteru a nejoblíbenějším ploužákům patří Chci 
zas v Tobě spát.

V novém tisíciletí se kapela na šestnáct let rozešla. Dal-
ší etapu spolupráce stvrdila deskou Evoluce z roku 2018.

Klára Stejskalová

Ida Kelarová slaví 65. narozeniny
Ida Kelarová byla dítě s výji-
mečným talentem. Měla abso-
lutní sluch, ale virtuoskou se 
stát nechtěla. Klasickou hudbu 
milovala, ale svazovala ji. Dnes 
je Ida Kelarová, která oslavi-
la 10. února pětašedesáté na-
rozeniny, vynikající zpěvačkou, 
organizuje mezinárodní work-
shopy, multietnické projekty, 
romský festival Gypsy Celebra-

ton a v různých zemích zakládá pěvecké sbory s repertoá-
rem romských písní. V roce 1999 vytvořila spolu se svým 
nynějším partnerem Desideriem Duždou skupinu Romano 
Rat (Romská krev), se kterou koncertuje po celém světě.

Maminka Lidmila pocházela ze Slovácka a tatínek Ko-
loman Bitto, známý romský muzikant, byl původem z již-
ního Slovenska. S otcem si právě přes hudbu vytvořila sil-
né pouto. Učil ji hrát romské harmonie. Romství však bylo 
v rodině tabu. V rodině otce cítila Ida Kelarová emoční svo-
bodu. Jak dodala, na příkladu otce pochopila, co s člově-
kem dělá, když se za sebe stydí, když zapře svou identitu. 
Uzavíral se, pak onemocněl a předčasně zemřel.

Ida Kelarová se vdávala velmi brzy. Už v osmnácti se 
stal jejím manželem hornista Vlastimil Kelar, s nímž má 
syna Tomáše. Manželství se ale po dvou letech rozpadlo. 
V polovině sedmdesátých let začínala v Divadle na prováz-
ku v Brně. V roce 1982 byla na profesním vrcholu. Když 
byli s divadlem v Dánsku na Festivalu bláznů, potkala tu 
svého druhého muže z Anglie. Kolegové jim ještě v Dán-
sku vystrojili svatbu, které se účastnilo na 200 lidí. Společ-
ně začali žít v Česku.

Každé ráno měla pod oknem auto Státní bezpečnosti, 
přišla o práci v divadle. Nakonec odjeli do Walesu.

Smrt otce jí změnila život. Začala zpívat romské pís-
ně. Poprvé hrála svůj sólový koncert s romskými písněmi. 
S manželem se přestěhovali do Dánska. Její první work-
shop tam vznikl náhodou. Když jela s dcerou do školky, 
míjela komunitu hippies. Přitahovalo ji to k nim a vznikl 
z toho workshop pro čtyřicet žen zakončený koncertem. 
Přijala pozvání do Norka, kde cestovala a zpívala s obyva-
teli z odlehlých komunit u severního pólu. Tam se v roce 
1989 dozvěděla, že v Československu probíhá revoluce.

Manželství se nakonec rozpadlo a Ida Kelarová se 
v roce 1995 vrátila do Česka. V Bystrém na Českomorav-
ské vysočině založila Mezinárodní školu pro lidský hlas. 
Byla první z rodiny, kdo prolomil rodinné tabu o romských 
kořenech. Rodina jí to měla za zlé, několik let s ní nemluvi-
la maminka ani sestry.

Její romské písničky vyvolávají emoce. Soustředí se také 
na pomoc talentovaným romským dětem a mládeži. Za 
hudbu k filmu Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba 
byla v roce 2001 nominována na Českého lva.
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Ve věku šestadevadesáti let zemřela 2. února v Hodoníně 
emeritní sólistka opery Národního divadla Libuše Doma-
nínská. Známá sopranistka působila deset let ve Státním 
divadle v Brně a pětatřicet let v pražském Národním diva-
dle. Umělecké jméno si zvolila podle Domanína na Mora-
vě, rodiště svých rodičů.

Narodila se 4. července 1924 v Brně jako Libuše Klo-
básková. Vystudovala zpěv na konzervatoři v Brně a ještě 
jako její posluchačka získala v roce 1945 angažmá v soubo-
ru tamního Státního divadla, kde zahájila svou hvězdnou 
operní dráhu. O deset let později, už jako zkušená operní 
pěvkyně, přešla z Brna do pražského Národního divadla, 
jemuž zůstala věrná plných pětatřicet let, do roku 1990, 
kdy odešla do důchodu.

Za necelých deset let v Brně nastudovala na čtyřicet 
rolí. Také v Národním divadle bylo její uplatnění veliké, nej-
více ji režiséři využívali pro český repertoár. Snad nejčastě-
ji zpívala Jitku ve Smetanově Daliborovi. Ztvárnila Krasavu 
v Libuši, Mařenku v Prodané nevěstě, Dvořákovu Rusalku 
zpívala v ND více než stokrát, v Jakobínu byla nejprve Te-
rinkou a později Julií.

Své komediální schopnosti prokázala i v roli Káči v ope-
ře Čert a Káča. Z českého repertoáru ztvárnila také Foer-
sterovu Evu a tři velké role v Janáčkových operách: Jenůfu 
v Její pastorkyni, Káťu Kabanovou a Lišáka v Příhodách liš
ky Bystroušky. V inscenaci Věci Makropulos Roberta Broc-
ka a Václava Kašlíka z roku 1956 byla půvabnou Kristinou.

Libuše Domanínská našla v Národním divadle uplat-
nění i ve světovém repertoáru. Nejčastěji zpívala Alžbětu 

v Donu Carlosovi, Aidu a náročnou Abigail v Nabuccovi, 
byla Micaelou v Carmen, Agátou v Čarostřelci, Čo-Čo-San 
v Madame Butterfly a Lízou v Pikové dámě. V Národním 
divadle vytvořila přes padesát rolí.

Soustavně se věnovala i koncertní činnosti a často zpí-
vala také v zahraničí. Dlouhá léta spolupracovala s rozhla-
sem a s televizí a nazpívala mnoho gramofonových sním-
ků. Její pěvecké mistrovství bylo oceněno řadou vyzname-
nání, titulů a cen; v roce 1997 byla například poctěna ce-
nou Thálie za celoživotní mistrovství. (mk)

JubIlea

V roce 2022 oslaví Eva Urbanová
35 let svého uměleckého působení
Přes původní profesi obsluhy počítače tříapůlté generace 
u Českých drah a první krůčky v rockové kapele RH+ její 
hvězda vystoupala až na pěvecký Olymp. Ztvárnila desítky 
titulních rolí po celém světě, spolupracovala s mnoha vý-
znamnými osobnostmi. Pravidelně nahrává pro české hu-
dební vydavatelství Supraphon, pravidelně také vystupuje 
v Národním divadle v Praze, kde je od roku 1990 sólistkou 
opery dodnes. Koncertovala v newyorské opeře, ve slav-
né Covent Garden v Londýně a milánské La Scale, v Ham-
burské státní opeře, Opéra National de Paris, Teatro Real 
v Madridu, Volksoper ve Vídni, Los Angeles Opera ad.

Intenzivní je rovněž její koncertní činnost, jmenujme 
například Verdiho Requiem (turné po Švýcarsku), Mo-
zartovo Requiem (Mnichov), Brittenovo Válečné requiem 
(Royal Albert Hall v Londýně), Martinů Epos o Gilgame
šovi (Londýn), Janáčkovu Glagolskou mši (Londýn, Toron-
to, Vídeň, Athény), Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila 
(Edinburgh). Je stálým hostem mezinárodních hudebních 
festivalů Pražské jaro a Smetanova Litomyšl a spolupraco-
vala s významnými dirigenty (Christoph von Dohnányi, Jiří 
Bělohlávek, sir Charles Mackerras, Kent Nagano, Ondrej 
Lenárd, sir Andrew Davis, James Conlon, James Levine, 
Nello Santi, Leonard Slatkin, Roberto Abbado a Riccardo 
Chailly). Její četná diskografie zahrnuje mj. nahrávky Sme-
tanových oper Libuše a Dalibor, Dvořákovy kantáty Sva
tební košile a oratoria Stabat mater, Janáčkovy Glagolské 
mše, Mahlerovy kantáty Das klagende Lied pod taktovkou 
Kenta Nagana a několik portrétních nahrávek árií a duetů.

V roce 2003 byla Eva Urbanová jmenována Rytířem 
řádu umění a literatury Francouzské republiky. V roce 
2017 jí byla udělena Medaile za zásluhy o stát v oblasti 
umění. Získala dvě Ceny Thálie za Kostelničku v Janáčko-
vě Její pastorkyni, kanadskou cenu Dora Mavor Moore za 
ztvárnění téže role v inscenaci Kanadské operní společnos-
ti v Torontu či americkou cenu Grammy za nahrávku Celes
te Aida: Famous Opera Arias. Světová premiéra nahráv-
ky Janáčkovy Šárky s Pražským filharmonickým sborem 
a Českou filharmonií pod taktovkou sira Charlese Macker-
rase byla nominována na cenu Grammy.

V poslední době je nesmírně populární na koncertních 
pódiích, kde se svému četnému publiku odvděčuje recitá-
ly nezapomenutelných operních rolí či jako nespoutaná 
rockerka v pořadu Druhá tvář s kapelou Barock ve svě-
tových hitech od Scorpions, Nightwish, Nazareth, Billyho 
Idola či Queen.

Libuše Domanínská jako Mařenka ve Smetanově Prodané nevěstě,
Národní divadlo, 1955
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Petr Vronský (* 4. 3. 1946, Praha)
Původně úspěšný houslista (vítěz soutěže Beethovenův 
Hradec 1964) začal svou dirigentskou dráhu v roce 1971 
v plzeňské opeře, odkud přešel v roce 1974 do Ústí nad 
Labem jako šéf operního souboru. Pro jeho umělecký roz-
voj byly důležité úspěchy v dirigentských soutěžích v Olo-
mouci (1970), Besançonu (1971) a v Berlíně v soutěži 
Herberta von Karajana (1973). V roce 1978 se stal diri-
gentem a v letech 1983-1991 šéfdirigentem Státní filhar-
monie Brno, s níž hostoval v mnoha zemích Evropy a v Ja-
ponsku. V letech 2002-2005 byl šéfdirigentem Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, s níž absolvoval řadu zahraničních 
turné – Japonsko, Španělsko, Rakousko, SRN, Polsko atd. 
Od sezóny 2005 byl šéfdirigentem Moravské filharmonie 
Olomouc a působil jako docent oboru dirigování na hu-
dební fakultě pražské AMU. Nyní je šéfdirigentem Severo-
české filharmonie Teplice.

Pravidelně diriguje přední světové orchestry včetně 
Antverpského královského filharmonického orchestru, Ber-
línských symfoniků, Devlet Senfoni Orchestrasi Istanbul, 
Metropolitan Orchestra Tokyo, Filharmonického orchest-
ru Rio de Janeiro, Mnichovského rozhlasového orchestru, 
Petrohradského filharmonického orchestru, Yu miu ri sym-
fonického orchestru v Tokiu, Jeruzalémského symfonické-
ho orchestru atd. Spolupracuje také s Českou filharmonií 
Praha, Pražským symfonickým orchestrem FOK, Symfo-
nickým orchestrem Českého rozhlasu a s operními scéna-
mi doma (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Ja-
náčkova opera Brno, Divadlo J. K. Tyla Plzeň) i v zahraničí 
(Kammeroper Wien, Dance Theatre Haag).

Jeho široký repertoár zahrnuje přes 200 klasických, 
moderních, operních a symfonických děl. Je považován za 
všestranného dirigenta širokého záběru s mimořádným 
temperamentem a citem pro interpretaci. Zajímavá a bo-
hatá, kritiky vysoce ceněná je i Vronského diskografie.

Jan Šrubař (* 5. 3. 1951, Brno)
Jan Šrubař se narodil před sedmdesáti lety v brněnské di-
vadelní rodině (otec dirigent, matka baletka). Po maturitě 
studoval čtyři roky na brněnské konzervatoři obory hoboj 
a dirigování. V roce 1978 absolvoval JAMU v Brně (obor 
dirigování). Poté působil rok ve Vojenském uměleckém 
souboru Bratislava, dále v letech 1979-1981 v opeře Diva-
dla Jozefa Gregora Tajovského ve Zvolenu, zpočátku jako 
korepetitor a asistent dirigenta, v letech 1981-2016 byl di-
rigentem opery Národního divadla moravskoslezského 
v Ostravě. Příležitostně koncertně spolupracoval s českými 
symfonickými orchestry a hostoval v moravských operních 
domech. Dlouhodobě spolupracuje jako pedagog s Janáč-
kovou konzervatoří a Gymnáziem v Ostravě.

Vystupuje s operním souborem Národního divadla mo-
ravskoslezského na hudebních festivalech, jako například 
Janáčkovy Hukvaldy, Smetanova Litomyšl, Opera a další.

Spolupracuje s divadly, hudebními organizacemi 
a spolky, jako například Národní divadlo Brno (dirigent), 
Moravské divadlo Olomouc, Janáčkova filharmonie Ostra-
va, Karlovarský symfonický orchestr, Moravskoslezská sin-
fonietta, Janáčkův máj, Stonavská Barborka (porotce me-
zinárodní soutěže pěveckých ansámblů), Janáčkova kon-
zervatoř Ostrava.

Ocenění: 2005 – Cena Libuška na festivalu Opera 2005 
za nastudování opery Její pastorkyňa.

Stanislav Macura (* 6. 3. 1946, Karviná) – hudebník, di-
rigent, hudební dramaturg.
Stanislav Macura patří k předním českým dirigentům. Je 
spoluzakladatelem Podzimního festivalu duchovní hudby 
Olomouc, dlouhá léta působil jako jeho dramaturg a umě-
lecký garant. Pedagogicky působil na VŠMU v Bratislavě 
a spolupracoval s významnými domácími i zahraničními 
orchestry. Macurovo dirigentské umění proslulo exaktními 
přístupy při studiu hudebních děl, romantickým smyslem 
pro krásu výrazového detailu, velkorysost formy i širokou 
monumentalitu a především neomylným citem pro díla 
s maximální filozofickou hloubkou sdělení. V letech 1986-
1991 působil ve funkci šéfdirigenta Moravské filharmonie.

Dirigent Stanislav Macura je laureátem nejprestižněj-
ších mezinárodních dirigentských soutěží: ve francouz-
ském Besançonu (1973) a o dva roky později Karajano-
vy soutěže v Berlíně. Během své umělecké dráhy hosto-
val u desítek špičkových českých i zahraničních orchest-
rů. Dirigoval ve většině evropských zemí, na Kubě a v Ja-
ponsku a vystupoval na významných mezinárodních hu-
debních festivalech v tuzemsku i cizině (Praha, Bratislava, 
Athény, Vídeň, Istanbul, Varšava, Lublaň aj.).

vZpomínka

Jiří Schelinger (6. 3. 1951 – 13. 4. 1981)
Český zpěvák Jiří Schelinger by letos oslavil sedmdesáté 
narozeniny, bohužel však v roce 1981, kdy mu bylo pou-
hých třicet let, zemřel na následky utonutí. Na večírku 
v Bratislavě totiž údajně dobrovolně skočil po hlavě do 
Dunaje a už se nevynořil. Jeho smrt se stala záhadou pro 
všechny fanoušky a posluchače. Půl roku před svou smrtí 
byl ve formě, připravoval zlomovou desku, přestal s kou-
řením a nejedl maso. Až 7. května bylo u osady Bodíky na-
lezeno tělo, které nikdy nebylo rodinou přímo identifiko-
váno. V pitevní zpráva se navíc objevila řada nesrovnalostí. 
Například neseděla výška nebožtíka nebo barva očí. Mezi 
posluchači a fanoušky dodnes kolují teorie o tom, co se 
v osudný den vlastně stalo. Jedna například mluví o tom, 
že zpěváka nechala zlikvidovat StB, další zase tvrdí, že žije 
dál pod jiným jménem v jiné zemi. Smrt byla uzavřena jako 
nešťastná náhoda.

Jiří Schelinger si zamiloval hudbu díky svému otci už 
jako malé dítě. Brzy začal hrát na klavír a později přidal ješ-
tě kytaru. V dětství se s rodinou přestěhoval do Prahy, kde 
se ve škole stal díky svému talentu velmi populární. Před 

Jiří Schelinger na přebalu desky, kterou drží jeho bratr Milan



32

ku
ltu

ra rokem 1968 Schelinger šířil po Nuslích plakáty s protirus-
kými nápisy. Byl umístěn do vyšetřovací vazby, kde se po-
kusil o demonstrativní sebevraždu, aby byl co nejdříve pro-
puštěn. Díky tomu musel absolvovat odborné psychiatric-
ké vyšetření, které mu vyneslo modrou knížku. Poté, co ho 
propustili z Bohnic, se stal kulisákem a začal zpívat v ka-
pelách. Nakonec přijal nabídku Karla Šípa a stal se členem 
kapely Faraon, která odstartovala jeho zářnou kariéru. Se-
dmdesátky pro něj byly doslova zlatými časy. Právě tehdy 
vznikl i jeho nejznámější hit Holubí dům, na jehož vzniku 
se podílelo i legendární duo Uhlíř a Svěrák. Zajímavé je, že 
i přes všemožné zákazy vydával Schelinger velké množství 
desek a stal se miláčkem všech roztoužených dam a dívek. 
Další zlom přišel roku 1978, koncertoval s Františkem Rin-
go Čechem, s kterým rozjel na svou dobu odvážný hard 
rock. Společně nahráli hit Švihák lázeňský a poté album 
Nemám hlas jako zvon. Jenže pak přišla další omezování 
a došlo už i na Schelingera. Nejprve měl zákaz vystupovat 
v rodném okrese, pak podepsal Antichartu a začal hledat 
únik ze světa klamu, který byl všude kolem něj.

Jiří Schelinger měl různé přezdívky. Když byl v puber-
tě, říkali mu Nuselský Holiday, protože nosil kytaru na krku 
a chodil tak po Praze. Přezdívali mu také Sluníčko, proto-
že se stále smál, a také Peri Hovado. Důvod? Když se opil, 
dostával se do demoličních nálad. Kolovala o něm fáma, 
že ho chtěli do kapely samotní otcové heavy metalu, sku-
pina Black Sabbath (zpíval s nimi Ozzy Osbourne nebo již 
zesnulý Ronnie James Dio).

Nazpíval písničky pro filmy Což takhle dát si špenát 
nebo Hop – a je tu lidoop. Osobně si zahrál ve snímcích 
Romance za korunu, Trhák a Kufr plný nadějí.

V roce 2007 o něm byl natočen dokument o délce 
73 minut s názvem Jiří Schelinger – Holubí dům.

Josef Berg (8. 3. 1927, Brno – 26. 2. 1971, Brno)
Skladatel, muzikolog a spisovatel, všestranná umělecká 
osobnost. Absolvent brněnské konzervatoře, krátce za-
městnán v rozhlase, poté ve svobodném povolání sklada-
tele a publicisty.

Z díla: Odysseův návrat (1962)), Evropská turistika 
(1963-64), Eufriedes před branami Tymén (1964), Johan
nes doktor Faust (1966), Snídaně na hradě Šlankenvaldě 
(1966), Oresteia (1967).

Josef Páleníček (19. 6. 1914, Travnik, Bosna – 7. 3. 1991, 
Praha) 
Český klavírní virtuos, hudební skladatel a hudební peda-
gog, dlouholetý člena Českého tria a profesor klavírní hry 
na pražské Akademii múzických umění. Jeho syn Jan Pále-
níček je významným českým violoncellistou.

Otakar Pařík (28. 2. 1901, Frýdek-Místek – 19. 2. 1955, 
Ostrava)
Dirigent a klavírista, studoval hru na klavír u prof. Conra-
da Ansorgeho na Německé hudební akademii. Současně 
se učil varhany u prof. Bedřicha Antonína Wiedermanna 
na pražské konzervatoři. Už jako dvacetiletý hrál v Českém 
triu a doprovázel např. Jana Kubelíka a Emu Destinnovou.

V pozdějších letech se věnoval výhradně dirigování. 
V letech 1937-1945 pracoval jako první kapelník Velkého 
orchestru v pražském rozhlasu. Po druhé světové válce zís-
kal místo vedoucího Filmového symfonického orchestru. 

Z této doby pocházejí nahrávky hudby k zhruba šedesáti 
celovečerním filmům, mj. k Siréně od Emila Františka Bu-
riana či k Bajajovi od Jiřího Trnky.

V letech 1954-1955 byl uměleckým šéfem Ostravské-
ho symfonického orchestru, jehož pravděpodobně úplně 
první koncert dirigoval dne 3. května 1954. Při své práci se 
nejraději věnoval symfonickým skladbám Antonína Dvořá-
ka, Bedřicha Smetany a Josefa Suka.

Karel Boleslav Jirák (28. 1. 1891, Praha – 30. 1. 1972, 
Chicago)
Skladatel, dirigent, teoretik a pedagog. V roce 1947 ode-
šel do USA, kdes se stal v Chicagu profesorem na Roose-
velt University.

Václav Talich (28. 5. 1883, Kroměříž – 16. 3. 1961, Be-
roun)
Václav Talich začal svoji hudební dráhu jako talentovaný 
houslista. Nejprve v žákovském orchestru v Klatovech, 
později na Pražské konzervatoři (1897-1903), kde byl žá-
kem proslulého Otakara Ševčíka, a nakonec působil jako 
koncertní mistr v Berlínské filharmonii. Právě tam přišel 
osudový zlom. Osobnost šéfdirigenta Arthura Nikische 
fascinovala jednadvacetiletého Talicha natolik, že se roz-
hodl být také dirigentem. Následovalo patnáct let putová-
ní a sbírání zkušeností. Necelý rok pobyl v Oděse (1905), 
ale zakrátko přesídlil do Tbilisi, kde dirigoval vůbec po-
prvé. Dva roky se pokoušel prosadit jako sbormistr a diri-
gent v Praze, ale pak působil v Lublani jako šéfdirigent Slo-
vinské filharmonie (1908-1912). Do začátku první světové 
války stihl ještě studovat v Lipsku u Maxe Regera a Arthura 
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Nikische, strávit několik měsíců na studiích v Miláně a od 
roku 1912 vést operu v Plzni. V letech 1915-1918 příleži-
tostně učil hru na housle, jako violista vystupoval se slav-
ným Českým kvartetem, studoval partitury a ve volných 
chvílích se vzdělával například čtením antických klasiků 
v řečtině a latině.

Cestu do České filharmonie mu otevřela Sukova sym-
fonická skladba Zrání, jejíž premiéru dirigoval dva dny po 
vzniku samostatného Československa 30. října 1918. O ne-
celý rok později se stal šéfdirigentem orchestru a zůstal 
jím – s malou přestávku na počátku třicátých let – až do 
roku 1941. Talichova vize budoucí České filharmonie se 
opírala o tři základní pilíře: povznést uměleckou úroveň, 
zlepšit hospodářskou situaci a vybudovat pevný základ-
ní repertoár. Během několika let se mu opravdu podařilo 
vytvořit z provinčního orchestru vynikající hudební těleso, 
které obdivovali kritikové doma i v zahraničí. Shodně psa-
li o krásném, sytém zvuku a mimořádném nasazení smyč-
ců, o zvukové ušlechtilosti, měkkosti a lesku dechových ná-
strojů a ukázněné výraznosti bicích. O Talichovi psali jako 
o dirigentovi, který si „přináší do prvé zkoušky ideu díla, 
vrhá se na orchestr nespoutaným elánem a po vytrvalých, 
systematických zkouškách dovede těleso až k ní.“ Talicho-
vu činnost v České filharmonii doplňovala během dvacá-
tých a třicátých let intenzivní spolupráce s orchestry v Bri-
tánii, Francii, Německu, Švédsku nebo v tehdejším Sovět-
ském svazu, nabídky přicházely i z USA a Austrálie.

Na podzim 1935 byl Talich jmenován správcem opery 
pražského Národního divadla. Jedním z jeho hlavních cílů 
bylo vtělit do kmenového repertoáru díla Leoše Janáčka. 
I když v době nacistické okupace (1939-1945) nesmlouva-
vě a statečně hájil českou hudební kulturu, a to nejen v Ná-
rodním divadle, byl po osvobození Československa v květ-
nu 1945 obviněn z kolaborace, zatčen a několik týdnů věz-
něn. Nesmyslná obvinění byla zanedlouho vyvrácena, ale 
Talich přesto nesměl až do podzimu 1946 veřejně vystu-
povat – se studenty pražské konzervatoře v té době tedy 
zakládá vynikající Český komorní orchestr. Po komunistic-
kém převratu v únoru 1948 mladí hráči raději dobrovolně 
ukončili činnost tělesa, než aby se pod politickým tlakem 
vzdali Talichova uměleckého vedení.

V Čechách nesměl veřejně vystupovat, pracoval tedy 
v Bratislavě se Slovenskou filharmonií (1949-1952), krát-
ce s pražskými rozhlasovými tělesy (1953), příležitostně 
nahrával s Českou filharmonií. S ní se také v březnu 1954 
mohl vrátit na několika jedinečných koncertech před praž-
ské publikum, ale léta nejistoty a komunistické perzekuce 

nezůstala bez následků. V listopadu 1954 Talich Českou fil-
harmonii naposledy dirigoval na veřejném koncertě, v roce 
1955 s ní natočil televizní záznam Slovanských tanců. Po-
sledních několik let strávil v rodinné vile v Berouně neda-
leko Prahy. Vychoval řadu vynikajících dirigentů.

Jan Křtitel Václav Kalivoda, také Johann (Baptist) Wen-
zel Kalliwoda (21. 2. 1801, Praha – 3. 12. 1866, Karls ruhe, 
Bavorsko)
Houslový virtuos a hudební skladatel. S aktivním provo-
zováním hudby začal již jako dítě, v letech 1811-1817 na-
vštěvoval houslové oddělení pražské konzervatoře. Po je-
jím absolutoriu byl celkem šest let houslistou v orchestru 
Stavovského divadla v Praze. V roce 1822 absolvoval vel-
kou koncertní cestu do Mnichova, zde se seznámil s kníže-
tem Fürstenbergem, jenž jej krátce na to povolal do čela 
své dvorní kapely v Donaueschingenu. Zde pobyl až do 
roku 1853, kdy se odebral na odpočinek do Karlsruhe.

Jan Křtitel Kuchař (5. 3. 1751, Choteč – 18. 2. 1829, 
Praha)
Český varhaník, cembalista a hudební skladatel. V letech 
1791-1800 byl kapelníkem pražské italské opery, varha-
níkem několika pražských chrámů, propagátorem umě-
ní Mozarta (autor klavírních výtahů několika jeho oper) 
a sloupem mozartovského kultu v Praze.

Stejně jako Mozart v roce 1785 v Rakousku, tak i Ku-
chař vstoupil brzy do zednářské lóže, a to do nejstarší praž-
ské „U tří korunních hvězd a u poctivosti v jitru Prahy“. Čle-
ny této lóže byl také např. operní pěvec a šéf italské ope-
ry v Praze Pasqual Bondini nebo skladatel a skvělý varha-
ník František Xaver Dušek, který ve své vile na Bertramce 
Mozarta opakovaně hostil společně se svou ženou, oper-
ní pěvkyní Josefínou Duškovou. Jak vyplývá z nedávno ob-
jevené korespondence, operu Don Giovanni napsal Mo-
zart vyloženě na objednávku a po lobbingu jmenovaných 
pražských hudebníků-zednářů. Všichni tito jmenovaní se 
pak také na představeních Mozartových oper v Praze pří-
mo podíleli.

Vojtěch Hlaváč (23. 3. 1849, Ledeč nad Sázavou – 22. 3. 
1911, Petrohrad)
Dirigent a hudební skladatel, varhanní virtuos. Dirigoval 
zprvu orchestr Petrohradského uměleckého klubu, zasáhl 
pronikavě do reorganizace ruské hudební výchovy, stal se 
kapelníkem orchestrů ruského námořnictva a varhanním 
sólistou carského dvorního orchestru.
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Evropská unie zapsala „Český modrý mák“ 
mezi chráněná zeměpisná označení
„Mák, který se pěstuje zejména v západní Evropě, je mák 
technický. Využívá se pro farmaceutické účely a semeno se 
nesmí použít jako potravina. Naproti tomu „Český modrý 
mák“ je potravina, která má své místo nejen v České repub-
lice a na Slovensku, ale také v Bavorsku, Rakousku, Maďar-
sku a dalších státech, které spojuje slovanská historie,“ vy-
světlil za spolek Český modrý mák Vlastimil Mikšík z Čes-
ké zemědělské univerzity v Praze. Uznání žádosti trvalo 
5,5 roku. „Evropská komise v podstatě garantuje, že kaž-

dou žádost posoudí do roka. Tato trvala 5,5 roku zejména 
z toho důvodu, že západní Evropa pěstuje pouze technic-
ké máky. Jedná se zejména o Španělsko, Francii, částečně 
Velkou Británii – a tyto státy mají v EU jiné slovo než my.“

V případě „Českého modrého máku“ bylo nutné opa-
kovaně prokazovat, že se skutečně nejedná o farmaceutic-
kou surovinu, ale o v Česku běžně konzumovanou potra-
vinu. „Spotřebitel bude mít v tento okamžik jistotu, že ku-
puje a konzumuje skutečnou kvalitu. U nás se jiný mák než 
potravinářský nepěstuje, na rozdíl od jiných sousedních 
zemí, kde pěstují i mák, který je určen pro farmacii kvůli 
zvýšenému obsahu morfinu a jiných alkaloidů.“
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ti Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílé-
ho jde o velký úspěch pro republiku, protože stát se sna-
ží zabránit falšování máku různými způsoby už déle než 
deset let.

Název „Český modrý mák“ tak nyní nebude možné 
v rámci EU použít, pokud skutečně nebude původem 
z ČR. Zhruba 85 procent z české makové produkce jde na 
export, hlavně do Ruska a Rakouska.

Podle Vlastimila Mikšíka na rozdíl od jiných produktů 
s chráněným zeměpisným označením je pro mák výjimeč-
né, že se vztahuje na veškerý modrosemenný mák vypro-
dukovaný v ČR, který splňuje normy na potravinářské vy-
užití. Firmy v ČR tak nebudou muset pocházet z určitého 
regionu, jako je tomu například u Olomouckých tvarůžků 
nebo Třeboňského kapra.

Hudba z Krkonošských pohádek rozezněla 
obecní rozhlasy v celé České republice
Kdy naposledy bylo z ampliónů veřejného rozhlasu slyšet 
i něco jiného než hlášení obecního úřadu, zkouška sirén 
nebo dechovka? Více než sedmi desítkami malých obcí, ale 
i ulic měst po celé republice se před nedávnem rozezněla 
známá melodie z Večerníčku Krkonošské pohádky. Úvod-
ní melodie otevřela happening Na slyšenou, který připra-
vil symfonický orchestr Police Symphony Orchestra z Poli-
ce nad Metují. Kromě ústřední melodie Krkonošských po
hádek zazněla například Warvick Avenue v podání Karolí-
ny Soukupové nebo Mišíkův Sluneční hrob.

„Hudebníci hráli živě v sále v Polici nad Metují a hud-
bu živě přenášeli do rozhlasů obcí, které šly do projek-
tu s nimi,“ vysvětila zakladatelka orchestru Petra Souku-
pová a prozradila, že na výběr repertoáru mělo vliv něko-
lik faktorů.

„Ten hlavní je samozřejmě to, co unese amplión takové-
ho místního rozhlasu. Pak taky nálada a poloha těch skla-
deb. Ale brali jsme ohled i na to, že jsme se ve zkušebně 
dlouho nepotkali a musí to být melodie, které i po několi-
kaměsíční pauze bezpečně zahrajeme,“ pokračovala Sou-
kupová s úsměvem.

Jak se všichni hudebníci shodli, nebyla to pro ně zkouš-
ka, ale ani koncert. Byl to happening. „I když jsme poslu-
chače neviděli, tušili jsme, jaké to bude. Něco podobného 
jsme už zažili při přímém přenosu Koncertu pro jiné myš
lenky na Radiožurnálu. Určitě je lepší, když na své poslu-
chače vidíme, ale věříme, že i tak se nám podařilo navázat 
to správné duchovní spojení,“ dodala Petra Soukupová.

Přenos bylo nutné připravit nejen po umělecké, ale i po 
technické stránce. Včetně otestování zvuku přímo v terénu, 
konkrétně v Polici nad Metují.

„Zjistili jsme, že místní rozhlas v českých obcích a měs-
tech už není samozřejmostí. Pak také, že někde může být 
například rizikem nekvalitní internetové připojení účastní-
ků. Ale vše jsme dopředu s městy komunikovali a řešili na 
míru. A to, že nebude zvuk jako v Rudolfinu, bylo přece jas-
né od začátku a naprosto to vystihuje tuhle zvláštní dobu. 
Hledali jsme prostě schůdnou a legální cestu, jak se bez-
pečně potkat a jak vše prožít spolu, ve stejnou chvíli. Ješ-
tě před rokem to bylo tak samozřejmé,“ připojila se Lucie 
Peterková z managementu orchestru.

A myslelo se i na dodržování protiepidemických opat-
ření. Nejen rozestupy mezi hudebníky nebo respirátory 

FFP2, které měli všichni nasazeny. Tedy s výjimkou právě 
hrajících dechařů.

„Vlastně byla výhoda, že nebylo třeba řešit pódiové po-
sazení a vizuální stránku. Navíc jsme si zajistili antigenní 
testy, abychom riziko nákazy ještě více eliminovali,“ ujis-
tila Peterková.

„Reakce z obcí a měst dokládají, jak lidem schází ne-
dostatek živé kultury. Ta radost z ní je prostě nesdělitelná. 
Tak jsme potřebovali najít co nejbezpečnější způsob, jak 
to strádání zmírnit,“ poznamenala na závěr Petra Souku-
pová. (mk)

Česko-francouzské kulturní centrum 
v Petrkově
Loni v prosinci vláda schválila záměr vykoupit usedlosti 
v Petrkově u Havlíčkova Brodu, kde žili a tvořili svá díla čes-
ký básník a grafik Bohuslav Reynek a jeho žena, francouz-
ská básnířka Suzanne Renaudová.

Ze zámečku se má stát Česko-francouzské centrum li-
teratury a výtvarného umění a bude samostatným praco-
vištěm Památníku národního písemnictví. Jeho ředitel Zde-
něk Freisleben k tomu v rozhovoru uvedl, že Památník ná-
rodního písemnictví rozhodnutí o výkupu uvítal.

Rozhodnutí odkoupit zámeček Petrkov předcházela 
celá řada událostí, které s touto významnou památkou ro-
diny Reynkových souvisely. V první řadě to byla petice na 
záchranu Petrkova, neboť hrozil jeho odprodej privátnímu 
majiteli. Kdyby k tomu došlo, možná by to znamenalo ne-
návratný zánik této jedinečné kulturní památky. Proto Pa-
mátník národního písemnictví velmi uvítal rozhodnutí Mi-
nisterstva kultury České republiky podílet se na odkupu zá-
mečku a převedení pod Památník národního písemnictví.

Toto rozhodnutí přímo souvisí i s minulostí a podílem 
na výstavě, kterou Památník národního písemnictví uspo-
řádal pod názvem Pieta v loďce ve spolupráci s kurátor-
kou Věrou Jirousovou. Představila sbírku grafik Bohuslava 
Reynka, jež tato instituce vlastní.

Není to však jen tato záležitost, ale i fakt, že Památník 
dlouhodobě spolupracuje s Francouzským kulturním insti-
tutem, s nímž se během mnoha let podílel na řadě projek-
tů. Naposledy to byla výstava, která se konala v letohrád-
ku Hvězda pod názvem Naše Francie.

Již jsou vyřízeny veškeré záležitosti související s odkou-
pením a v současné době je projednávána kupní smlouva 
mezi Památníkem národního písemnictví a rodinou Reyn-
kových. K samotnému převzetí by mohlo dojít v prvním 
čtvrtletí tohoto roku.

Situace ohledně Petrkova není jednoduchá. Rodina 
Reynkových se snažila stav změnit. Dokonce vznikla na-
dace. Bohužel se v této záležitosti nepodařilo ničeho do-
cílit, a i to možná vedlo k rozhodnutí o prodeji Petrkova.

Dlouhodobá spolupráce s Francií a navíc fakt, že v Petr-
kově žil Bohuslav Reynek se svou francouzskou manželkou 
Suzanne Renaudovou, je sám o sobě symbolem, který sou-
visí s česko-francouzským prostředím. Reynek byl mimo 
jiné překladatelem z francouzštiny a zároveň delší dobu ve 
Francii žil. Jeho manželka Suzanne přinesla do petrkovské-
ho zámečku duch francouzského prostředí, který se proje-
vil například v zahradě, jež k zámečku patří.

Bohuslav Reynek (1892-1971) je jedním z nejvýznam-
nějších českých umělců 20. století. Básník, grafik, překla-



zajím
avosti

35

datel z francouzštiny a němčiny byl neodmyslitelně spjat 
s Vysočinou. Petrkov, kde žil až do své smrti, je přítomen 
v jeho tvorbě od raných kreseb do pozdní grafiky, stejně 
tak je tomu i v jeho básních.

Stát zaplatí za nemovitost 18 miliónů korun. Projekt 
bude podle ministerstva kultury rozdělen do tří etap. První 
etapa (2020-2021) je spojena s výkupem nemovitostí a je-
jich nezbytným technickým zabezpečením. Druhá etapa 
(2021-2023) zahrnuje obnovu areálu a vybudování výše 
zmíněného Česko-francouzského centra. Třetí etapa (od 
roku 2024) bude zaměřena na dokončení expozic tak, aby 
byl umožněn již plný návštěvnický provoz a činnost cent-
ra v plném rozsahu.

Vzhledem k tomu, že vztahy, ať již literární, nebo vý-
tvarné, se promítaly i do života Památníku národního pí-
semnictví, je logické, že Petrkov se může stát česko-fran-
couzským centrem literatury a výtvarného umění. (mk)

Pražský hotel Intercontinental 
nezíská památkovou ochranu
Ministerstvo kultury rozhodlo o tom, že pražský Inter-
continental postavený v letech 1968-1974 nezíská památ-
kovou ochranu. Návrh Národního památkového ústavu 
(NPÚ) podle úřadu pominul problematické aspekty stav-
by. Ivana Awwadová z tiskové oddělení ministerstva ČTK 
sdělila, že rozhodnutí zatím není pravomocné. Je možné 
proti němu podat rozklad.

„Ministerstvo kultury ve svém rozhodnutí dospělo k zá-
věru, že hotel Intercontinental je stavbou výjimečnou opro-
ti běžným stavbám této doby, nicméně díky nevhodným 
stavebním úpravám došlo k zásadním změnám jak v in-
teriéru, tak exteriéru budovy. Všechny tyto změny snižu-
jí památkovou hodnotu objektu, proto nesplňuje podmín-
ky pro prohlášení věci za kulturní památku,“ uvedlo MK.

Hotel vlastní od ledna 2019 fond R2G podnikatelů Ol-
dřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše, kteří jej 
rekonstruují a plánují i úpravy okolí. Zahrnují stavbu na 
piazzetě vedle hotelu, kterou kritizují někteří místní oby-
vatelé a politici.

„Můžeme jen konstatovat, že jedna z nejvýznamnějších 
pražských realizací šedesátých let minulého století nebu-
de památkově chráněna. Nezbývá než doufat, že vlastník 
bude při plánované obnově respektovat nesporné hod-

noty stavby, které dokládá i právě dokončený pětiletý vý-
zkum NPÚ zaměřený na architekturu šedesátých a sedm-
desátých let 20. století. Rozhodnutí nám zatím nebylo po-
skytnuto, jakmile se s jeho zdůvodněním seznámíme, zvá-
žíme, zda využijeme možnosti podat podnět o přezkou-
mání,“ sdělila pro ČTK generální ředitelka NPÚ Naďa Go-
ryczková.

„Shodujeme se, že prostor piazzety je dnes odžité úze-
mí, které je třeba v kontextu památkové rezervace dále 
rozvíjet. Při posuzování ministerstvo kultury mělo k dispo-
zici návrh projektu Staroměstská brána včetně objektu na 
rohu ulic Pařížská a Bílkova. Vítáme, že památkáři chtě-
jí toto území také citlivě rozvíjet, a ne konzervovat ve sta-
vu ze šedesátých let,“ sdělil ČTK zástupce majitelů hote-
lu Jakub Dyba.

Okolo projektu úprav okolí hotelu, který plánují jeho 
majitelé, se v metropoli diskutuje. Kritikům se nelíbí záměr 
postavit na piazzetě prosklenou budovu. Proti jsou někte-
ří místní obyvatelé a opoziční zastupitelé Prahy 1. Radní 
města schválili nesouhlasné stanovisko ke stavbě budovy 
a podání námitky v územním řízení.

Piazzeta byla v minulosti zastavěna, část domů byla zni-
čena na konci druhé světové války a zbytek zbourán na 
konci šedesátých let. Nyní většinu prostoru zabírá ventila-
ce a vjezd do podzemních garáží hotelu, které by měly po 
rekonstrukci zmizet. Podle investorů má nová budova za-
bírat 8,5 procenta nové plochy náměstí. Prostranství se od 
roku 2018 jmenuje po režisérovi Miloši Formanovi.

Letoun Jak-40 se v Kunovicích 
přesunul z letiště do muzea
Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku vy-
užilo mrazivého počasí k přesunu bývalého vládního le-
tounu Jak-40 ze sousedního letiště do areálu muzea. Díky 
zmrzlé půdě mohli nadšenci do letadel přesunout stroj po 
zemi pomocí traktoru na určené místo. Trasu dlouhou asi 
dva kilometry zvládli za necelou hodinu.

Stroj Jak-40 stál na letišti společnosti Aircraft Industries 
v Kunovicích od loňského října. Muzeum muselo nejdříve 
vystěhovat všechna letadla, aby se Jak-40 dostal na stano-
vené místo vedle dalšího někdejšího vládního letounu Tu-
154, takzvaného naganského expresu, na jehož palubě sla-
vili čeští hokejisté v roce 1998 olympijské zlato.

Tip na výlet: Skalní hrad Valečov 
a skalní hradní osada
Najít v zimních měsících hrad otevřený pro veřejnost může 
být docela oříšek. Naštěstí jsou i výjimky – jako například 
Valečov, jedna z dominant Českého ráje. V podhradí Vale-
čova se nachází skalní obydlí. Soubor osmadvaceti příbyt-
ků vytesaných do skály byl původně využíván hradní čele-
dí nebo také jako opevněné tábořiště v dobách husitských 
válek. Po opuštění hradu na počátku 18. století se světnič-
ky stávají obydlím místní chudiny.

Hrad byl přestavěn z původní dřevěné tvrze ve druhé 
polovině 14. století a stal se dobře opevněným palácovým 
komplexem. V 17. století hrad postupně ztrácel svůj pev-
nostní charakter a v první polovině 18. století byl opuš-
těn. V okolí hradu vznikla svérázná hradní osada vytesaná 
ve skalách. Byly to desítky skalních bytů, světniček a dílen, 

Zámeček v Petrkově
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ti sloužících jako obydlí chudiny. Poslední obyvatelé skalních 
bytů byli nuceni se vystěhovat v roce 1892.

Ze samotného hradu se zachovalo mohutné zdivo No-
vého paláce, neobvyklého ledvinového tvaru, které je pří-
stupné schodištěm ve skále. Také se částečně zachoval Sta-
rý palác. Na hradě je umístěna vstupní expozice a výstav-
ka archeologických nálezů. Ve skále je vyhloubeno věze-
ní zvané Beneška a také hradní hladomorna. Je možné si 
rovněž prohlédnout pozoruhodnou valečovskou hradní 
osadu, celý ten labyrint světniček, schodů, chodeb a dí-
len, sloužící jako obydlí chudiny po dvě stě let, který v Če-
chách nemá prakticky obdoby. Valečov patří mezi nejzají-
mavější české skalní hrady. (mk)

Památkáři zdokumentovali 
sušárny chmele na Žatecku
Pět let dokumentovali památkáři ojedinělé historické su-
šárny chmele. Stavbám, které sloužily desítky let, hrozí zá-
nik, nejsou potřeba. Na Žatecku jich odborníci našli přes 
šest tisíc. Nashromážděné poznatky a zajímavosti předsta-
vují na výstavě ve svém sídle v Ústí nad Labem. Prohléd-
nout si ji mohou zájemci i z pohodlí domova, a to prostřed-
nictvím internetu.

Na začátku projektu, který souvisí mimo jiné s úsilím 
Žatce o zápis na Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO, odborníci předpokládali, že historických sušá-
ren najdou stovky. „Nakonec jsme jich zdokumentovali 
přes 6 000, což je množství, které nás překvapilo,“ řekla 
ČTK Lucie Radová z NPÚ, která projekt vedla. Počet do-
kládá, že stavby se významně podpisují na podobě ves-
nic na Žatecku. „Kdo není místní a projíždí, určitě si všim-
ne minimálně množství věží, které jsou pro sušárny typic-
ké,“ uvedla Radová.

Chmel se sušil původně na půdách v nízkých vrstvách, 
musel se obracet a práce byla náročná na lidskou sílu. Po-
krok přineslo umělé sušení, které znamenalo stavbu vy-
sokých zděných budov s topeništěm. Sušárny se v krátké 
době objevily takřka v každé vesnici na Žatecku. „Je to sta-
vební fenomén, protože objekt potřebovali zemědělci pou-
ze tři týdny v roce, kdy sušili chmel, pak jim k ničemu ne-
byl,“ poznamenala památkářka.

Tanvald má atypickou vyhlídku, 
jež připomíná obrácený bob
Tanvald v Jizerských horách má nad městem novou atypic-
kou vyhlídku vejčitého tvaru, která má představovat obrá-
cený bob. Nachází se na místě, kde v minulosti býval start 
bobové dráhy. Konstrukce z kovu a laminátu je na skále na 
Malém Špičáku. Zájem o vyhlídku je podle starosty znač-
ný už nyní, přes omezení, jež přinášejí vládní protikorona-
virová opatření. Vyhlídka se nachází v nadmořské výšce 
678 metrů nad mořem. Až nahoru, na vyhlídkovou ploši-
nu, vedou čtyři metry vysoké žebříky. Podle starosty je ale 
na ní pěkný pohled i ze země. Zrcadlí se v ní okolní krajina.

Podobu vyhlídky navrhla skupina architektů Mjölk z Li-
berce, podle jejich návrhu v minulých letech vznikla i roz-
hledna nazvaná Boží vyhlídka u Božího Daru na Karlovar-
sku, rozhledna ve tvaru okurky v Heřmanicích na Liberec-
ku či atypická vyhlídka Růženka v Českém Švýcarsku.

Vítězem soutěže Vinařství roku 2020 
je Sonberk z Popic na Břeclavsku
Vinařstvím roku 2020 je Sonberk z Popic na Břeclavsku. 
Výsledky soutěže oznámili zástupci Svazu vinařů. Slavnost-
ní galavečer kvůli protikoronavirovým opatřením sledovali 
diváci online. Porota všech devět finalistů osobně v lednu 
navštívila a hodnotila nejen kvalitu vín, ale také péči o vino-
hrady nebo třeba zázemí firmy. Vinařství roku je titul, jehož 
držitelé musí naplnit víc charakteristik než pouze výrobu 
kvalitního vína. Musí mimo jiné například posouvat obor 
vpřed. Vinařství Sonberk se stalo absolutním vítězem sou-
těže podruhé, poprvé vyhrálo v roce 2013.

Soutěž vyhlašuje a titul uděluje Svaz vinařů České re-
publiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem za 
podpory Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje 
a města Brna.

Otázka povinného přechylování 
ženských příjmení v Česku
Proč podle některých přesvědčení čeština potřebuje libe-
ralizaci v přechylování ženských příjmení? V minulosti byla 
přípona -ová používána mimo jiné k tvoření pojmenování 
žen na základě toho, jakou funkci či povolání vykonával je-
jich manžel, například paní doktorová. To opravdu byl dů-
sledek genderové nerovnosti a mužské nadvlády.

Podle zákona je možné, aby příjmení bylo zakončeno 
na -ová, zatímco v případě žen se nikdo neptá na jejich ná-
zor. Podle názoru některých lidí by každý měl mít právo 
jmenovat se, jak chce, a právní řád ČR by měl umožňovat 
ženám zvolit si nepřechýlenou verzi příjmení. Není to jen 
problém ideologický, ale také lingvistický. Určitě v jazyce 
nemůže existovat absolutní svoboda volby, musí existo-
vat jazyková kodifikace. Přechylování příjmení má v češti-
ně nepochybně dlouhou tradici a není bezdůvodné. Pře-
chylování je funkční a systémové – umožňuje ženské pří-
jmení v češtině skloňovat a především jednoznačně speci-
fikuje pohlaví nositele (tedy: nositelky). Přípona -ová není 
v češtině charakteristická jen pro příjmení. Jako přípona 
pro odvozování přídavných jmen relačních, pojmenová-
vajících vlastnost na základě vztahu, přináležitosti se uží-
vá v gramatických (rodových) variantách -ový, -ová, -ové, 
viz například barva růž-ová je barva jako růže. V češtině 
je běžné přechylovat nejen ženská příjmení, ale také na-
příklad jména profesí jako profesor – profesorka, bojov-
ník – bojovnice, prodavač – prodavačka.

Od 7. září 2000 musí žena, aby nemusela přechylovat 
své příjmení, podle zákona o matrikách, jménu a příjmení 
splnit jednu z podmínek – být cizinkou, mít jinou než čes-
kou národnost, žít trvale v zahraničí nebo se tam na delší 
dobu chystat či mít za manžela cizince.

Pro lidi, jejichž mateřštinou není čeština, může přechy-
lování cizích příjmení působit zvláštně a komicky, protože 
je to fenomén specifický pro český jazyk. Není to problém 
jen v případě neslovanských jazyků, ale někdy také při pře-
chylování slovanských příjmení, např. z ruštiny Šarapovová 
(Šarapova), Zajcevová (Zajceva), Kuzněcovová (Kuzněco-
va) nebo z bulharštiny Ivanovová (Ivanova).

Hlavní funkcí přechylování příjmení je usnadnění ko-
munikace a zajištění její smysluplnosti. Ve většině světo-
vých jazyků mají příjmení jeden tvar pro oba rody, přechy-
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lování příjmení je typické zejména pro flektivní jazyky čili 
jazyky, které ohýbají a kde má gramatický rod projevy i ve 
stavbě věty. Jestliže příjmení nepřechylujeme, vzniká otáz-
ka, jak je správně skloňovat, je-li jeho nositelkou žena. Není 
možné ženské nepřechýlené příjmení skloňovat stejně jako 
příjmení mužské. To je největší problém. Použití mužského 
tvaru českého příjmení pro ženu není funkční tak jako pře-
chýlené příjmení: co například znamená věta Mám setká-
ní s Dvořák? Jde o paní Dvořákovou, nebo pana Dvořáka? 
Propagátorka nepřechýlených příjmení Jana Valdrová (lin-
gvistka, germanistka a genderová vědkyně) přesto zastává 
názor, že „nepřechýlená příjmení nezpůsobují větší nedo-
rozumění, a pokud ano, můžeme se na nejasnosti přeptat“.

Přechylování je tradiční jev v češtině, ale to není klíčový 
argument, protože čeština se neustále proměňuje, stejně 
jako ostatní jazyky. V maďarštině až do 20. století existoval 
úzus psát na hrobě místo jména ženy jméno jejího muže 
s příponou -né, která signalizovala, že jde o jeho manžel-
ku ( jak se jmenovala, nebylo zřejmě podstatné). Dlouhou 
tradici mělo přechylování v polštině, občas bylo přechylo-
váno i jméno muže podle jména jeho manželky. V dnešní 
době však tento jev už téměř zmizel, jen někdy je možné 
to ještě slyšet na vesnicích. Dívčí příjmení se tvořilo z otco-
va příjmení příponou -anka (Kulesza – Kuleszanka) nebo 
-ówna (Pawlak – Pawlakówna). Aby žena vyjádřila přiná-
ležitost manželovi použitím jeho jména, přidala ke jménu 
koncovku -owa, například když se muž jmenoval Andrzej, 
jeho manželka byla nazývána Andrzejowa.

Feministky a emancipované ženy v jiných zemích včet-
ně slovanských (například v Polsku a Bulharsku) bojují za 
přechylování jmen profesí, které je v češtině samozřejmé. 
Podle některých lidí pojmenování profesí jen v mužském 
rodě je sexistické, zatímco odpůrci přechylování tvrdí, že 
pojmenování některých profesí v ženském rodě vypadá 
zvláštně. A to je v Česku argument strany, která podpo-
ruje přechylování příjmení a nechce sjednocení forem pří-
jmení. V této oblasti zřejmě ještě dlouho nebude shoda ve 
společnosti ani mezi lingvisty. Jana Valdrová tvrdí: „Jmé-
no je součástí lidské identity, takže bych měla mít právo 
vybrat si, jaká ta identita je.“ Lingvistka má nepochybně 
pravdu – příjmení je velmi významná část identity a lidské-
ho života. Nikdo však neví jistě, zda a kdy bude noveliza-
ce zákona o příjmeních přijata a jak ji zvládne český jazyk...

Hezky česky (redakčně zkráceno)

Lázně v Luhačovicích a Jáchymově 
nabízejí doléčení po covidu
Společnosti Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov, 
které tvoří jednu lázeňskou skupinu, začaly nabízet poby-
ty lidem po vyléčení z covidu-19. Jde o doléčení a rehabili-
taci po komplikovaném průběhu nemoci. Lázně Luhačovi-
ce se specializují na léčbu nejčastějších následků, tedy po-
škození plic a průdušek.

„Až s odstupem času se postupně rozkrývají kompli-
kace tohoto onemocnění. Jedním z následků po proděla-
né nemoci je přetrvávající únava, svalová slabost, úzkost, 
bolesti hlavy a svalového aparátu. Mnohdy se tyto obtíže 
objevují i u těch, kteří měli nekomplikovaný průběh vlastní 
nemoci,“ uvedl generální ředitel lázní Eduard Bláha. Léč-
bu nabízejí i jáchymovské lázně, opírají ji o kombinaci kou-
pelí v radonové vodě s rehabilitací.

Čelenka pro Beyoncé vzniká ve Frýdlantu
Malý šperkařský ateliér na severu Čech dostal unikát-
ní zakázku. Vyrábí čelenku pro královnu popu Beyoncé 
Knowles-Carter.

Šperkařka Anna Škarda se narodila u ukrajinských hra-
nic na východě Slovenska, kde její rodiče vyráběli růžence. 
Čelenky s květinami jsou v daném regionu součástí tradič-
ních krojů. „Mí rodiče ručně vyráběli růžence a často jezdi-
li do malých rodinných podniků v Jablonci nad Nisou,“ vy-
právěla Anna v České televizi. V Jablonci nakonec vychodi-
la střední školu. Poté studovala v Liberci a usadila se v ne-
dalekém Frýdlantu. Tam založila vlastní značku Čarbičková 
Bijoux. Spolu se svým manželem Vladem Škardou vyrábí 
všechny druhy šperků a doplňků, včetně květinových čele-
nek, péřových korunek a jedinečných čelenek pro zvláštní 
příležitosti, festivaly, večírky a svatby.

Zákazníci pocházejí z celého světa a zahrnují umělce, 
jako je český rapper Paulie Garand nebo folková skupina 
Vesna. Její ohromující šperky vystupovaly ve videoklipech, 
uměleckých časopisech a burleskních představeních. Jejich 
šperky jsou určeny i pro ty největší americké hvězdy, včet-
ně Beyoncé. Stejný typ čelenky si před několika měsíci ob-
jednala i jedna ze sester Kardashianových, Khloé.

Všechny výrobky jsou vyráběny ručně pomocí umělých 
a sušených květin, peří a korálků, mořských mušlí a kovo-
vých aplikací. U surovin, jako jsou skleněné korálky, Anna 
vždy používá stejné dodavatele, jaké používají její rodiče 
pro jejich růžence.

Při tvorbě šperků hledá Anna Škarda inspiraci přede-
vším ze svého domovského regionu. Na Velikonocích na 
Slovensku a na Ukrajině květinové věnce známé jako „par-
tas“ nosí dívky a mladé neprovdané ženy tradičně jako sou-
část svého národního kroje. Inspiraci však hledá také v ji-
ných kulturách, například v indiánských kmenech.

Soudní rehabilitace významného 
představitele skautského hnutí
Pražský Městský soud rehabilitoval významného představi-
tele skautského hnutí Velena Fanderlika a jeho ženu. Man-
želé po únoru 1948 emigrovali na Západ. Stát jim kvů-
li tomu v padesátých letech zabral majetek. V osmdesá-
tých letech Fanderlikovi zemřeli v cizině. Návrh na rehabi-
litaci podal jejich synovec. Uvedl, že ho motivovalo zejmé-
na dosažení morálního zadostiučinění pro jeho příbuzné.

„Jedná se o napravení křivdy, ke které došlo českoslo-
venským státem ovládaným totalitním režimem jedné stra-
ny,“ konstatovala předsedkyně senátu Veronika Cukerová. 
Majetek Fanderlikových připadl státu v roce 1953 na zákla-
dě rozhodnutí Lidového soudu trestního v Praze. Stát jim 
ho zabral navzdory tomu, že manželé nebyli v souvislosti 
s opuštěním republiky odsouzeni a jejich trestní řízení zů-
stalo po vydání zatykače jen v přípravné fázi.

Fanderlik se narodil v roce 1907, za první republiky 
byl advokátem a za okupace se zapojil do justiční služby 
československé exilové armády v Londýně. Hronův práv-
ní zástupce Lubomír Müller dále uved, že po válce byl 
Fanderlik v hodnosti majora československé armády čle-
nem týmu vojenských prokurátorů v norimberském pro-
cesu a vyslýchal Joachima Ribbentropa nebo Herman-
na Göringa. V roce 1946 byl zvolen starostou Junáka. Po 
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ti ko munistickém převratu v roce 1948 Fanderlik pochopil, 
že mu hrozí nebezpečí. S manželkou v říjnu emigroval do 
Kanady, kde až do své smrti vykonával funkci starosty čes-
koslovenského exilového skautingu. V politických proce-
sech se skauty v padesátých letech byl označován za du-
chovního vůdce protistátních skautských aktivit.

vZpomínka

Marie Riegrová-Palacká (18. 4. 1833, Praha – 29. 3. 
1891, Řím)
Marie Riegrová-Palacká byla dcerou Františka Palackého 
a manželkou Františka Ladislava Riegera. Byla známá jako 
filantropka, pomáhala zejména chudým matkám a dětem.

S nemocnou matkou strávila již několikerý pobyt v cizi-
ně. V Nice navštěvovala i dívčí školu a naučila se francouz-
sky. Marie Riegrová byla aktivní v dobročinných a vzdě-
lávacích spolcích v Praze. Výbor dam pod jejím vrchním 
vedením zřizoval a provozoval mateřské školy a jesle pro 
děti z nejchudších rodin. První byla opatrovna u sv. Jaku-
ba, otevřená roku 1869. Do roku 1889 pomáhala založit 
dalších patnáct mateřských škol; v roce 1890 do nich cho-
dilo 2 958 dětí od tří do šesti let, z toho 1 117 dostávalo 
stravu a 1 841 oblečení. Z iniciativy paní Riegrové vznikly 
i jesle pro děti od jednoho do tří let. V roce 1889 jich v Pra-
ze fungovalo šest; starali se v nich o 4 934 batolat a 634 ko-
jenců. Na financování se podílelo město a soukromý dárci.

Byla členkou dozorčí komise nad vyučováním ručním 
pracím na dívčích školách a dozorčí komise Vyšší dívčí ško-
ly v Praze. Pomohla založit pokračovací dívčí školu. Vyjed-
nala každoroční příspěvek z pražského obecního rozpoč-
tu pro chudé matky a novorozence. Podílela se i na úspě-
chu sbírky k výzdobě chrámu Cyrila a Metoděje v Karlíně, 
za což dostala papežský řád. Za tuto činnost byla oceňo-
vána již během svého života, mimo jiné proto, že jí víc zá-
leželo na prospěchu věci než na vlastní slávě.

Dne 15. srpna 1853 se provdala za Františka Ladisla-
va Riegra, se kterým měla tři děti. První český slovník na-
učný, který Rieger začal podle myšlenky Palackého vydá-
vat, byl uskutečněn z velké části také zásluhou jeho man-
želky. Převzala zvláště starost o finanční stránku podniku, 
rozpočítávala a rozesílala honoráře, získávala nové spo-
lupracovníky a přispěvatele, četla korektury. Nebyli-li po-
spolu, psávali si zpravidla denně nebo obden a za čtyřicet 
let společného života si vyměnili na tři tisíce dopisů. Sle-
dovala manželovu i otcovu činnost ve Vídni, povzbuzova-
la je k rozhodnosti a neústupnosti. Byla snad první z čes-

kých žen, která měla v takové míře zájem o politiku. Stala 
se vedle Vojty Náprstka nejvýznamnější průkopnicí sociální 
a osvětové práce v Čechách. Celý její život byl vy plněn pra-
cí. Největší ránu po smrti matky a otce jí v životě způsobil 
nevděk národa k manželovi za jednání o punktace. Suro-
vé demonstrace, uspořádané pod jeho okny v lednu roku 
1891, ji rozrušily do té míry, že se rozhodla odjet s rodi-
nou do ciziny. Toužila po Nice, ale rodina se rozhodla pro 
Řím. Drsné římské jaro, které jí mělo přinést uzdravení, jen 
uspíšilo její konec.

Široká veřejnost si její zásluhy uvědomila zejména po 
její smrti. Velkolepého pohřbu v Lobkovicích dne 7. dubna 
1891 se účastnili zástupci Prahy, dalších českých měst, Ná-
rodního divadla, Sokola a jiných organizací. Na paní Rie-
grovou s vděčností vzpomínaly tisíce rodin.

Tereza Palacká s dcerou Marií, později provdanou Riegrovou, 
v roce 1852

Iniciativa Chcípl PES se chce účastnit 
podzimních voleb, zakládá politické hnutí
Iniciativa Chcípl PES podala žádost o založení politické-
ho hnutí a chce kandidovat v podzimních sněmovních vol-
bách. Informovali o tom zástupci iniciativy Jiří Janeček, Ja-
kub Olbert a David Biksadský. Chcípl PES sdružuje podni-
katele protestující proti vládním opatřením kvůli šíření ko-
ronaviru. Iniciativa kvůli vyhlášení nového nouzového sta-
vu vyzvala vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 
k demisi.

Petříček chce být předsedou ČSSD
Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se bude na dub-
novém sjezdu ucházet o funkci předsedy ČSSD. Uvedly 
to servery CNN Prima News, Novinky.cz a SeznamZprá-
vy.cz. Současný předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK řekl, 
že ho Petříčkova kandidatura nepřekvapuje. Zda bude sám 
kandidovat, oznámí „včas“. Nejprve chce zjistit názory re-
gionů.

Petříček serveru SeznamZprávy řekl, že ČSSD potřebu-
je změnit styl. „Rozhodl jsem se kandidovat na předsedu, 
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aktivně to ovlivnit, složit krizový tým pro ČR i pro sociální 
demokracii,“ uvedl. Petříčka ve vyjádření pro SeznamZprá-
vy podpořil například pardubický hejtman a bývalý místo-
předseda ČSSD Martin Netolický. Bývalý předseda Sená-
tu Milan Štěch (ČSSD) uvedl, že Petříček vede ministerstvo 
zahraničí seriózně a v opozici proti Babišovi i prezidento-
vi Miloši Zemanovi si vede rozumně.

Babiš ukončil spolupráci s Prymulou 
kvůli jeho účasti na fotbale
Premiér Andrej Babiš (ANO) ukončil spolupráci se svým 
poradcem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem 
Prymulou kvůli jeho účasti na fotbalovém zápase. Pod-
le Babiše působí Prymulova účast na fotbale papalášsky. 
Také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl inter-
netové televizi DVTV, že Prymula nepostupoval správně. 
Prymula ČTK sdělil, že účast diváků na fotbale byla povo-
lena, že měl před akcí negativní test na koronavirus a na 
tribuně měl respirátor.

„Domluvili jsme se na ukončení spolupráce, protože to-
hle není možné,“ uvedl premiér v reakci na jednání Prymu-
ly. „Pan Prymula je velký odborník na epidemie, sociální in-
teligenci ale postrádá. Tohle je prostě opět špatně, vůči fot-
balovým fanouškům, kteří nemůžou na stadión, i lidem, po 
kterých teď chceme, aby byli hlavně doma,“ doplnil Babiš.

Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvr-
dík se omluvil za pozvání VIP hostů na domácí zápas úvod-
ního kola vyřazovací fáze Evropské ligy s anglickým Leices-
terem (0:0). Označil to za morální selhání, protože v době 
přísných opatření proti šíření koronaviru v ČR nemohou na 
tribuny fanoušci a pražský klub má být vzorem a pozitiv-
ním symbolem. Mezi prominentními fanoušky byli i kancléř 
prezidenta Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Von-
dra, tenistka Petra Kvitová nebo generální ředitel České 
televize Petr Dvořák.

Median: ANO ztrácí voliče, 
dotahují se na něj Piráti se STAN
Hnutí ANO má nyní nejnižší voličskou podporu od minu-
lých sněmovních voleb v roce 2017. Podle aktuálního vo-
lebního modelu agentury Median z ledna by ANO stále 
zůstalo na prvním místě s 26,5 procenta hlasů, ale v před-
chozích průzkumech si drželo většinou podporu kolem 30 
procent. Na ANO se dotahuje koalice Pirátů a STAN, které 
by teď ve sněmovních volbách dalo hlas 25 procent voličů. 
Sněmovní volby se konají letos 8. a 9. října. Koalice Spolu 
tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která zahájila kampaň 
loni v prosinci, je teď na třetím místě s 18,5 procenta. Do 
Sněmovny by se dostaly ještě SPD, ČSSD a KSČM.

Ve věku 84 let zemřel filozof, 
pedagog a bývalý politik Jan Sokol
Ve věku čtyřiaosmdesáti let zemřel filozof, pedagog, signa-
tář Charty 77, někdejší poslanec a ministr školství Jan So-
kol. ČTK to řekl Pavel Hájek z Knihovny Václava Havla. So-
kol patřil k intelektuálům křesťanského zaměření, předná-
šel na tuzemských i zahraničních univerzitách, v roce 2003 
neúspěšně kandidoval na českého prezidenta proti Václa-
vu Klausovi.

V devadesátých letech stál Sokol u zrodu Fakulty hu-
manitních studií Univerzity Karlovy a v posledních letech 
se rád věnoval i české verzi Wikipedie, kde opravoval hes-
la z oborů sobě blízkých. Sokol studoval matematiku, do 
roku 1990 se živil jako programátor. Zabýval se křesťan-
skou filozofií, jeho tchánem byl filozof Jan Patočka. Spolu-
pracoval na ekumenickém překladu bible, přeložil řadu ze-
jména filozofických knih a publikoval v mnoha časopisech. 
V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře, napří-
klad o Friedrichu Nietzschem. Podepsal Chartu 77 a pub-
likoval v samizdatu.

Čtvrtstoletí milníku v česko-britských vztazích
27. března 1996 zahájila svou třídenní návštěvu České re-
publiky britská královna Alžběta II. s manželem, princem 
Philipem – šlo o historicky první návštěvu britského panov-
níka v zemích Koruny české.

JubIleum

Eliška Hašková-Coolidge
Eliška Hašková-Coolidge 
sedmadvacet let pracova-
la pro americkou vládu, 
z toho osmnáct let v týmu 
Bílého domu, kde byl je-
jím prvním prezidentským 
šéfem J. F. Kennedy.

Narodila se 26. března 
1941 v Praze ve význam-
né české bankovní rodi-
ně. Její dědeček, František 
Hašek, zakladatel bankov-
ního domu Hašek, byl pre-
zidentem burzy a zároveň 

také jedním z hlavních akcionářů tiskového podniku Me-
lantrich. V roce 1942 byl popraven nacisty. V roce 1948 
dostal její otec pozvánku do Ameriky s cílem doporučit, 
jak rozšířit obchod mezi Amerikou a Československem. Po 
převzetí moci komunisty byl přinucen za oceánem již zů-
stat. O rok později, poté, co jeho rodinu komunisté vyhnali 
z rodné bubenečské vily, se osmileté Elišce s jejím tříletým 
bratrem a maminkou podařilo ze země dramaticky pěšky 
přes hranice utéci. V USA svou kariéru začala Eliška Haško-
vá nástupem na prestižní Georgetown University School of 
Foreign Service v roce 1959. Obor diplomacie vystudovala 
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kde v roce 1963 založila Kancelář prezidentských zpráv, je-
jímž úkolem je zajišťovat styk s veřejností. Jako její vedoucí 
pracovala osmnáct let jako zvláštní asistentka pěti americ-
kých prezidentů. Na doporučení tehdy viceprezidenta Bu-
she se přesunula do kanceláře ministra zahraničních věcí, 
poté přijala pozici náměstka šéfa protokolu Spojených stá-
tů. Následně se stala zástupkyní vedoucího Americké mise 
v Organizaci amerických států (OAS).

V pětatřiceti letech se provdala za významného americ-
kého bankéře a o tři roky později se jim narodila dcera Ale-
xandra. Po dvaceti letech se manželství rozpadlo. Společ-
ně se s těžce nemocným tatínkem vrátila natrvalo do rod-
né země. Dnes má trvalé bydliště v Kundraticích na Klatov-
sku, kde převzala šumavský statek po svých prarodičích, 
a pracuje v Praze, kde zúročuje svými kurzy etikety, etiky 
a firemního a diplomatického protokolu a s různými firem-
ními přednáškami, články a televizními a radiovými výstupy 
veškeré své zkušenosti a znalosti. V roce 2006 kandidova-
la do Senátu jako nestranička za ODS na Klatovsku a Do-
mažlicku. Po vítězství v prvním kole se ale již těsně v dru-
hém kole neprosadila.

V roce 2003 získala od Senátu ČR ocenění Úspěšná 
česká žena ve světě. 28. října 2017, na oslavě státního svát-

ku ve Vladislavském sále, byla paní Eliška Coolidge vyzna-
menána prezidentem České republiky medailí Za zásluhy 
I. stupně.

V roce 2005 napsala autobiografickou knihu Pět ame
rických prezidentů, česká babička a já. Je spoluautorkou 
dětské knihy Draka je lepší pozdravit, která vyšla v roce 
2009 a která o rok později získala nejvyšší ocenění dět-
ské literatury.

Dnes prostřednictvím své agentury Coolidge Consul-
ting Services v Praze napomáhá společenským i podni-
katelským kontaktům mezi Českou republikou a USA. Je 
čestnou členkou několika společností, podílí se na činnosti 
obecně prospěšných organizací. Je členkou fakulty Prague 
Leadership Institute, členkou kolegia Minerva 21, prvního 
mentoringového programu pro ženy v České republice, 
a spoluzakladatelkou organizace Women in the Arts. Již 
delší dobu působí v porotě Helas udělující Ocenění čes-
kých podnikatelek a je Patronkou projektu Manuál úspěš-
né ženy (MUŽ) – spolku pro podporu seberealizace žen 
napříč společností, který se nyní rozšířil na Ženy s. r. o.

V současné době se intenzivně věnuje umění a mana-
gementu společenského chování a diplomatického a busi-
ness protokolu.

Navrhovaný schodek rozpočtu 
považují ekonomové za neopodstatněný
Navrhovaný schodek letošního státního rozpočtu 500 mi-
liard korun považují ekonomové oslovení ČTK za neopod-
statněný. Současná ekonomická situace a nejnovější odha-
dy vývoje ekonomiky by podle nich ospravedlňovaly scho-
dek kolem 400 miliard korun. Analytici se tak domnívají, že 
stejně jako loni si ministerstvo financí vytváří rezervu pro 
případ zhoršení vývoje kvůli pandemii. Zároveň se ale ně-
kteří kvůli tomu obávají, že na rozdíl od loňského roku, kdy 
vláda celý schválený schodek nevyčerpala, by vláda kvůli 
podzimním volbám mohla být v pokušení tentokrát celý 
schodek utratit, a to i když to nebude potřeba.

Ministerstvo financí navrhlo zvýšit schodek státního 
rozpočtu pro letošní rok na 500 miliard korun ze schvá-
lených 320 miliard korun. Návrh počítá nově se zrušením 
superhrubé mzdy a snížením zdanění, které platí od po-
čátku letošního roku. „Jde o číslo, které trh patrně překva-
pí, jelikož původní schodek ve výši 320 miliard korun po 
zohlednění daňového balíčku naznačoval, že by se letoš-
ní návrh deficitu mohl pohybovat kolem 400 miliard ko-
run,“ uvedl k výši schodku hlavní ekonom ING Jakub Sei-
dler. Vyšší hodnota tak podle něj nasvědčuje tomu, že se 
rozpočet vytváří opět s relativně vysokou rezervou pro pří-
pad nečekaného vývoje epidemické situace.

„Návrh na zvýšení schodku na 500 miliard považuji 
za naprosto neadekvátní. Zvýšení schodku není podlože-
né změnou makroekonomických předpokladů, které vy-
cházejí z čerstvé predikce MF, kterou označil Výbor pro 
rozpočtové prognózy za realistickou,“ uvedl hlavní eko-
nom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podle něj tak minis-
terstvo financí žádá Poslaneckou sněmovnu o bianco šek 
na 100 miliard korun.

Vláda místo hledaní úspor zvolila strategii „po nás po-
topa“. K návrhu kabinetu zvýšit schodek letošního státního 

rozpočtu z 320 na 500 miliard korun to ČTK řekl předse-
da ODS Petr Fiala. Kritické jsou i další strany, vedle občan-
ských demokratů vyloučilo podporu návrhu i hnutí Svobo-
da a přímá demokracie.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že návrh 
dost dobře nechápe. „Je 16. února, na tento rok má vláda 
schválen deficit 320 miliard a premiér nám říká, že vláda už 
teď nemá peníze, že potřebuje teď hned další a předkládá 
novelu rozpočtu s deficitem 500 miliard. Přitom za leden 
vláda na přímou pomoc vyplatila 15 miliard korun, nero-
zumím tomu, že vláda nemá peníze,“ uvedl.

V lednu 2021 v Česku zaniklo 
1 336 firem, nejvíce od roku 1993
V lednu v Česku zaniklo 1 336 firem, což je o pět procent 
více než v lednu 2020. Zároveň vzniklo 2 413 společnos-
tí, o 11 procent méně než na začátku minulého roku. Za-
tímco z pohledu nově vzniklých společností šlo o nejslab-
ší začátek roku za pět let, u statistiky počtu zaniklých fi-
rem to bylo nejvyšší lednové číslo od roku 1993, vyplývá 
to z analýzy dat portálu Informace o firmách, kterou pro-
vedla společnost CRIF. „Na začátku letošního roku v zása-
dě pouze pokračoval negativní trend z poslední doby, kte-
rá je charakteristická klesajícím zájmem lidí o podnikání, ať 
už jde o zakládání nových společností nebo živností, a nao-
pak zvýšeným počtem rušených firem a přerušovaných živ-
ností,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Pětina firem v uzavřených 
sektorech do měsíce zkrachuje
Pokud budou nadále platit stávající zákazy, pětina živ-
nostníků a podniků, kterým vláda mimořádnými opatře-
ními uzavřela provozovny, výrazně omezila jejich činnost 
nebo jsou závislí na činnosti uzavřených provozů, neudrží 
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své podnikání už déle než měsíc. Vyplývá to z šetření Hos-
podářské komory mezi živnostníky a podniky působícími 
v nejvíce postižených oborech, jako jsou restaurace, bary, 
vnitřní sportoviště, prádelny, čistírny nebo obchody. Dal-
ších až 40 % podniků z nejpostiženějších sektorů zřejmě 
zamíří do insolvence do tří měsíců, dodala komora.

Většině podnikatelů současné vládní programy pokrý-
vají méně než třetinu jejich mzdových a fixních nákladů. 
Zbylých 70 % měsíčních nákladů uzavřených nebo polo-
uzavřených provozů se snaží zaplatit půjčkami od bank, 
rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Jde 
například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada 
z nich se zadlužuje u svých dodavatelů, se kterými mají 
uzavřené dohody o posečkání s platbami. Desetina podni-
katelů sítem podpor v současnosti propadá, přestože jsou 
mimořádnými opatřeními zasaženi. S největšími problémy 
při pokrytí nákladů se potýkají prádelny a čistírny, u kte-
rých je i největší zastoupení těch, kteří nemají nárok na 
žádnou kompenzaci.

Cena zlata i stříbra přes pandemii šla nahoru
Za rok od vypuknutí pandemie koronaviru cena zlata 
stoupla o více než 14 %, stříbro zdražilo o 53 procent. Vý-
razněji vzrostla i cena dalších kovů, například mědi téměř 
o polovinu. Cena ropy se po propadu v některých přípa-
dech až do záporných hodnot nakonec zvýšila až o 13 pro-
cent. Vyplývá to z dat tuzemských obchodníků.

Zlato opět stejně jako stříbro potvrdilo úlohu bezpeč-
ného přístavu v krizi. Do jeho ceny se promítlo také napě-
tí v mezinárodní politice nebo obchodní válka USA a Číny.

Následkem přerušení dodavatelských řetězců pande-
mií, snahy investorů hledat zajištění proti inflačnímu oče-
kávání a rostoucí poptávky byl rok od pandemie pozitivní 
také pro některé průmyslové kovy jako například měď, do-
plnil analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Obecně se podle něj hovoří o možném začátku komo-
ditního „super-cyklu“, který by měla podpořit stabilně ros-
toucí poptávka po komoditách ze zemí, jako je Čína. To 
by mohlo podpořit růst cen na poměrně vysoké úrovně.

Největší výprodej zaznamenal bezkonkurenčně trh 
s ropou. S příchodem pandemie začala kvůli plošným lock-
downům rapidně klesat poptávka. Poté přišla cenová válka 
mezi Saúdskou Arábií a Ruskem. Na druhé straně Atlanti-
ku situace vyústila až v záporné ceny americké ropy WTI. 
Ve stínu plnících se skladovacích kapacit jednoduše neby-
lo již ropu kam dávat, připomněl Hájek.

Od té doby se však trh postupně stabilizoval, proto-
že ropný kartel OPEC nakonec souhlasil s rekordními pro-
dukčními škrty o velikosti 9,7 miliónu barelů denně. Od 
začátku pandemie to tak na první pohled vypadá, jako by 
se nic nestalo, jelikož americká ropa WTI už dokázala po-
sílit o 12,7 % až na aktuálních 60,5 dolaru (1 280 Kč) za 
barel. Severomořská ropa Brent za stejné období zdražila 
o 7,2 % na 63,6 dolaru (1 346 Kč) za barel, vyčíslil Hájek.

OKD ukončila provoz v dolech Darkov 
a ČSA, bez práce bude přes 1 200 lidí
Společnost OKD na Karvinsku ukončila provoz ve dvou 
dolech. V úterý 23. února vyvezli horníci symbolický po-
slední vozík z Dolu Darkov a v sobotu 27. února z Dolu 

ČSA. V provozu zůstanou už jen doly ČSM-sever a ČSM-
jih, kde by měla podle dřívějších informací těžba skončit 
příští rok.

Firma doly postupně zavírá, protože se jejich provoz 
nevyplatí. Z OKD odejde na konci února 1 770 zaměstnan-
ců. Z nich zůstane 493 v podniku Diamo, kde budou na-
příklad pokračovat v útlumových pracích, 1 277 lidí bude 
připraveno k rozvázání pracovního poměru. Společnost 
OKD bude mít od března kolem 2 800 vlastních zaměst-
nanců a zhruba 800 dodavatelských pracovníků.

Diamo přebere od OKD víc zaměstnanců, než se pů-
vodně plánovalo. „Z podrobného vyhodnocení rozsahu 
prací navazujících na ukončení těžby vyplynula možnost 
uplatnění většího množství pracovníků OKD v rámci útlu-
mových prací, podpůrných procesů a zajištění potřebné-
ho odborného a technického zázemí pro činnosti naváza-
né na útlum a likvidaci dolů,“ uvedl už dříve ředitel Diama 
Ludvík Kašpar.

Podnik Diamo od OKD už od 1. ledna převzal 749 za-
městnanců spolu s utlumovanými doly Lazy, Dukla, Staříč 
a Frenštát. Z nich si 200 nechal pro útlumové práce a za-
hlazování následků dolování, ostatní v podniku skončili. 
Pracovní poměr ukončili většinou dohodou, která jim za-
jišťuje vyšší odstupné, až jedenáctinásobek průměrného 
měsíčního výdělku.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. 
Majitelem firmy je prostřednictvím své společnosti Prisko 
stát. Náklady na útlum dolů OKD do roku 2035 mají do-
sáhnout zhruba 15,6 miliardy korun.

Ekonomika se loni propadla 
nejvíce za dobu samostatné ČR
Údaje o hrubém domácím produktu (HDP) ukazují, že do-
pady podzimní vlny pandemie na českou ekonomiku byly 
menší než během jara, a to především díky fungujícímu 
průmyslu. Tomu pomohla zahraniční poptávka, mimo jiné 
německá ekonomika, na niž je Česko výrazně navázáno. 
Většímu poklesu zabránily také vládní ekonomické pro-
gramy, především Antivirus. Vyplývá to z vyjádření eko-
nomů oslovených ČTK. V letošním roce by se podle ana-
lytiků měla ekonomika vrátit k růstu, který odhadují ko-
lem tří procent.

Česká ekonomika se loni propadla nejvýrazněji za dobu 
samostatné České republiky, když hrubý domácí produkt 
klesl o 5,6 procenta. Bylo to ale méně než odhady eko-
nomů, ministerstva financí nebo České národní banky. Za 
samotné čtvrté čtvrtletí loňského roku se HDP snížil o pět 
procent, mezičtvrtletně stoupl o 0,3 procenta. Vývoj hos-
podářství loni poznamenala omezení obchodu, služeb či 
pohybu zaváděná státem od března kvůli epidemii nemo-
ci covid-19.

„První odhad vývoje ekonomiky v posledním čtvrtletí 
potvrzuje, že negativní dopad druhé vlny pandemie byl 
podstatně menší než na jaře, zejména díky stále fungují-
címu průmyslu,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. 
„Jde se sice o nejhlubší propad HDP v historii samostatné 
ČR, avšak vzhledem k okolnostem v průběhu roku je vý-
sledné číslo výrazně nad očekáváním,“ upozornil analytik 
společnosti Akcenta Miroslav Novák. Analytik ČSOB Petr 
Dufek uvedl, že výraznou roli na tom, že celkově nedo padl 
výsledek ekonomiky hůře, má vládní podpora v podobě 



42

ek
on

om
ik

a programu Antivirus, který brzdil propouštění ve firmách, 
a další finanční dotace, které ale srazily státní rozpočet do 
rekordního deficitu.

ČNB: Objem nově poskytnutých hypoték 
stoupl loni o 34 procent na 217 miliard
Objem nově poskytnutých hypoték loni stoupl na 217 mi-
liard Kč, což je meziroční nárůst o 34,3 procenta. Informo-
vala o tom Česká národní banka. Po započtení dalších půj-
ček na bydlení, tedy zejména nezajištěných úvěrů ze sta-
vebního spoření, činil loni objem skutečně nových úvěrů 
na bydlení 250 miliard Kč proti 190 miliardám v roce 2019 
a 232 miliardám v roce 2018. Statistika zahrnuje navýšení 
již dříve poskytnutých úvěrů a zcela nové úvěry. Údaj na-
opak nezahrnuje refinancované úvěry, které jiné institu-
ce poskytly již dříve a které byly pouze převedeny z jed-
né banky do druhé. Objemy skutečně nových hypotečních 
úvěrů a úvěrů na bydlení narůstaly zejména ve druhé po-
lovině loňského roku. V prosinci dosáhly rekordních úrov-
ní, kdy činily 26 miliard Kč u celkových úvěrů na bydlení. 
Z toho bylo 23,1 miliardy Kč u hypotečních úvěrů. Loňský 
nárůst představuje vybočení z dlouhodobého vývoje trhu. 
„Na tom se podílel jak nárůst průměrné výše nových hy-
poték daný zvyšováním cen rezidenčních nemovitostí, tak 
nárůst počtu nových úvěrů odrážející zvýšenou poptávku 
po těchto nemovitostech,“ uvedla ČNB.

EK do konce loňského roku Česku 
proplatila 54,2 procenta dotací
Evropská komise do konce loňského roku Česku pro-
platila 54,2 % dotací určených na programové období 
2014-2020. Jde o 338,2 miliardy korun z celkově přidě-
lených 623,8 miliardy korun. Smluvně zajištěno má Čes-
ko 596,8 miliardy korun, tedy 95,7 procenta. Vyplývá to 
z údajů ministerstva pro místní rozvoj, které je za čerpá-
ní dotací zodpovědné. Podle analytiků se čerpání proti mi-
nulému programovému období zlepšilo a Česko by tento-
krát nemuselo nic vracet, kvantita však podle nich často 
nahrazuje kvalitu.

Starší byty v Česku zdražily o 13 % 
na 71 500 korun za metr čtvereční
Prodejní ceny starších bytů v Česku na konci loňského 
roku meziročně vzrostly v průměru o 13 % na 71 567 ko-
run za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha, kde to vychá-
zí na 101 tisíc korun za metr čtvereční, nejlevnější Ústecký 
kraj, kde je průměr 22 a půl tisíce. Vyplývá to z údajů spo-
lečnosti Bezrealitky, které má ČTK k dispozici. „Zdaleka 
největší zájem byl i nadále po investičních bytech s dispo-
zicí 2 + kk nebo starších domech v příměstských oblastech 
s dobrým dojezdovým časem do spádového města,“ uvedl 
ředitel Bezrealitky Hendrik Meyer. Podle údajů společnosti 
Reas připadala zhruba polovina prodaných bytů na pane-
lové domy, dvě pětiny patřily cihlovým domům. „Kvůli lev-
ným penězům na bydlení, ale také jako pojistku proti pří-
padné inflaci se řada lidí rozhodla uložit svoji budoucnost 
do koupě bytů. A to nejen jako zajištění pro své bydlení, ale 
i jako investici pro horší časy, tedy další byt navíc k tomu, 
kde bydlí,“ dodal ředitel společnosti Reas Michal Makoš.

CzechTourism má plán, 
jak přilákat opět cizince
Hotelům, penzionům či rekreačním zařízením v Česku le-
tos kvůli koronavirové pandemii chybělo oproti loňskému 
roku 1,5 miliónu hostů. A to hlavně ze zahraničí. Na začát-
ku roku přišel odliv turistů z Asie a postupně se přidali i ná-
vštěvníci z Ameriky a Evropy. Přestože Češi v létě více než 
dříve cestovali po tuzemsku, výpadek zahraničních turistů 
se vyrovnat nepodařilo. Česká centrála cestovního ruchu 
CzechTourism má plán, jak cizince opět přilákat a jak napo-
moci opětovnému nastartování cestovního ruchu.

V letošním roce očekává CzechTourism na příjmech 
českých podnikatelů z cestovního ruchu výpadek 139 mi-
liard korun. „Ten propad je brutální. Podle posledních vý-
sledků klesnou tržby o 53 procent. V Praze to je až 80 pro-
cent,“ upřesnil ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. 
V ohrožení je tak podle něj 200 tisíc pracovních míst, a to 
jak přímo v turistickém sektoru, tak i v navazujících odvět-
vích, které ubytovacím zařízením poskytují služby.

CzechTourism, ministerstvo pro místní rozvoj a minis-
terstvo zahraničí nyní spojily své síly a přišly se záchranným 
projektem, který nastartuje turistický průmysl v co nejkrat-
ší možné době. Okamžitě, až se situace uvolní, je agen-
tura podle Hergeta připravena spustit kampaně na pod-
poru turismu. Podle Hergeta bude nutné vyvážit racionál-
ní a emocionální přístup, ukázat tedy nejen četné lákadla 
země, ale prezentovat ji jako bezpečnou destinaci, kde je 
nízké riziko infekce.

„Bude nutné vysvětlit, že v Česku platí pravidla, ale 
ukazovat i místa, kde se lidé tolik nekoncentrují. Například 
Praha, kde zeleň tvoří osm procent rozlohy, může být pre-
zentována jako zelené město. Místo abychom ukazovali 
Staroměstské náměstí nebo Karlův most, budeme ukazo-
vat řeku nebo parky,“ vysvětlil.

Kampaně se v první fázi zaměří zejména na návštěv-
níky ze sousedních zemí, „V okruhu 650 kilometrů máme 
přes 150 miliónů lidí. Nejen Polsko, Rakousko, Slovensko 
a Německo, ale také Maďarsko, Nizozemsko nebo Dán-
sko jsou všechno země, jejichž obyvatelé jsou zvyklí k nám 
přijíždět autem. Ve druhé fázi bude důležité rozlétat Pra-
hu a Českou republiku zejména z evropských zemí, z Fran-
cie, Španělska, Itálie, Velké Británie. Ve spolupráci s český-
mi aerolinkami uděláme kampaně, aby k nám lidé přiletě-
li,“ vysvětlil Herget.

Přestože nejvíce peněz utrácí v Česku turisté ze vzdá-
lených zemí, v současné době by tyto kampaně byly pod-
le odborníků vyhazováním peněz. „Dělat kampaň v Ame-
rice nebo v Indii, když nikdo nepřijede, by bylo vyhazová-
ním veřejných peněz do kanálu,“ řekl doslova Herget. Zá-
roveň ale zdůraznil, že se Česko nesmí vytratit ani z pově-
domí těchto trhů. Je to podle něj investice do budoucna. 
„Musíme tam už nyní přiživovat povědomí o České repub-
lice, protože se rozhoduje o spuštění dálkových letů z USA 
a Ruska. Tam musíme být přítomni, i když se víza ještě ne-
vydávají a země jsou zavřené,“ dodal.

Podle ředitelky zahraničního zastoupení CzechTourism 
ve Spojených státech Michaely Claudino bude propagace 
Česka v prvním čtvrtletí příštího roku, možná čtyři pět mě-
síců, ještě ve virtuálním světě. Američané ale podle ní bu-
dou chtít znovu cestovat. Loni byli návštěvníci z USA mezi 
zahraničními hosty na pátém místě.
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Co se týče například turistů z Japonska či Jižní Koreje, 
ti mají podle ředitele zahraničního zastoupení v Japonsku 
Štěpána Pavlíka nadále zájem navštívit Českou republiku, 
až to situace dovolí. „V zájmu Japonců je návštěva Česka 
na úrovni okolních států, Rakouska či Švýcarska,“ přiblížil.

Agentura CzechTourism také představila svou novou 
strategii na dalších pět let 2021-2025. Zaměří se v ní nejen 
na budování jednotné značky České republiky, ale i digita-
lizaci a efektivní marketingovou podporu regionů a pod-
nikatelů. Pětiletá strategie bude implementována pomo-
cí ročních akčních plánů, které budou vycházet z konkrét-
ní situace na trhu.

„Se zástupci regionů jsme se dohodli, že akční plán bu-
deme společně jednou za čtvrt roku revidovat,“ řekl Jan 
Herget a dodal: „Budeme se snažit nastavit jasný řád a pra-
vidla pro komunikaci mezi námi podnikateli a regiony a do-
stat nabídku podnikatelů na internet do celého světa.“

Spotřebitelské ceny v lednu 2021
pošesté za sebou zpomalily meziroční růst
Růst spotřebitelských cen pošesté zpomalil meziroční růst, 
tentokrát na 2,2 % z prosincových 2,3 procenta. Nejvíce 
to ovlivnily ceny za bydlení. Proti loňskému lednu výraz-
ně zdražil alkohol a tabák, zhruba o 9 %, naopak znovu 
zlevnily poštovní služby a telekomunikace, a to o 1,2 pro-
centa. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. 
„Ceny elektřiny přešly z prosincového růstu o 2,5 % v po-
kles o 1,4 % v lednu a ceny zemního plynu byly meziroč-
ně nižší o 4,7 %,“ uvedli statistici. Zvyšování cen nájemné-
ho z bytu zpomalilo na 1,3 % a poplatky za svoz odpad-
ků byly meziročně vyšší o 3,8 %, zatímco v prosinci to bylo 
více než 12 procent. „Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,9 % 
a ceny služeb o 2,6 %,“ dodali statistici.

ČSÚ: Poskytovatelům služeb 
loni klesly tržby nejvíce za dvacet let
Poskytovatelům služeb v roce 2020 poznamenaném ko-
ronavirovou pandemií klesly neočištěné tržby meziročně 
o 11,7 procenta. Je to nejvyšší pokles za posledních dvacet 
let, uvedl Český statistický úřad. Nejvýrazněji klesly tržby 
v odvětvích spojených s cestovním ruchem. Tržby cestov-
ních kanceláří a agentur se propadly zhruba o 75 %, v le-
tecké dopravě o 69 % a v ubytování o 56 procent. „Pokles 
se však nevyhnul ani dalším odvětvím. Výjimku tvořily poš-
tovní a kurýrní služby, kterým se tržby zvýšily o 13 procent. 
Růst tržeb zaznamenaly ještě činnosti spojené s poskytová-
ním telekomunikačních a informačních služeb,“ uvedla Ma-
rie Boušková z Českého statistického úřadu. Poskytovatelé 
služeb v ubytování, stravování a pohostinství zaznamena-
li loni zhruba čtyřicetiprocentní pokles tržeb. Hůře na tom 
byly hotely či penziony, tržby za ubytovací služby nedosáh-
ly ani poloviny tržeb roku 2019. Ve stravování a pohostin-
ství byl pokles zhruba třetinový.

Analytici: Český průmysl loni táhl 
ekonomiku z hlubšího propadu
Český průmysl se loni nakonec stal tahounem ekonomiky 
a uchránil ji před ještě dramatičtějším propadem, shodli 
se analytici. V letošním roce očekávají jeho návrat k růstu, 

který však podle nich zřejmě nevykompenzuje celý loňský 
pokles. Průmyslová výroba v ČR v roce 2020 poznamena-
ném pandemií koronaviru meziročně klesla o osm procent. 
Je to nejvyšší propad od krize v roce 2009. Tuzemský prů-
mysl v závěru roku příjemně překvapil, zejména z pohle-
du výroby automobilů a vývoje nových zakázek, uvedl ana-
lytik ING Bank Jakub Seidler. Celkově za poslední čtvrtle-
tí vzrostl o 3,8 % a patřil tak mezi tahouny růstu ekonomi-
ky v posledním čtvrtletí minulého roku, jelikož druhá vlna 
pandemie se jej proti březnu a dubnu tolik nedotkla. V le-
tošním roce čeká růst průmyslové výroby o zhruba čty-
ři procenta.

„Český průmysl tak pandemický rok zvládl obdivuhod-
ně dobře. Byť se na jaře potýkal nejen s přímými dopady 
pandemických omezení, ale i s vedlejšími efekty absencí 
zaměstnanců či výpadků dodavatelských řetězců a během 
dubna a května ztrácel přibližně 30 % meziročně, dokázal 
ve zbytku roku manko rapidně dohánět,“ řekl ČTK ana-
lytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Dalšími vlnami pandemie 
se podařilo procházet s jemnějšími preventivními opatře-
ními, pomohlo podle něj i napojení na silně rostoucí Ně-
mecko a skrze něj na mimoevropské trhy, kde pandemie 
již polevila.

Loňský přebytek zahraničního obchodu byl rekordní, 
dosáhl téměř 190 miliard korun. Proti roku 2019 se zvý-
šil o 44,3 miliardy korun. Vývoz i dovoz se ale meziročně 
snížily. K rekordnímu přebytku za loňský rok, který byl po-
znamenaný pandemií nemoci covid-19, přispěly zejména 
závěrečné měsíce. Prosincová bilance skončila poprvé od 
vstupu do Evropské unie v přebytku. Vyplývá to z předběž-
ných dat, která zveřejnil Český statistický úřad. Se státy Ev-
ropské unie vykázalo Česko v prosinci přebytek 58 miliard 
korun. Se státy mimo Evropskou unii se ale schodek zvět-
šil o 3,3 miliardy korun na 38,5 miliardy korun. Nejvíce se 
prohloubil deficit obchodu s Čínou.

Koronavirus změní lázně na několik let, 
některé možná nepřežijí
Rok s koronavirem zasáhl české lázně nezvykle tvrdě a fun-
gování tradičního oboru zřejmě změní na několik let. Ně-
které lázně jsou už nyní na hranici přežití a naděje na ob-
rat k lepšímu je zatím v nedohlednu. Přesto by do budouc-
na mohla současná krize přinést i pozitivní věci, například 
větší zájem o vlastní zdraví, řekl ČTK prezident Svazu lé-
čebných lázní ČR Eduard Bláha.

„Budou chybět cizinci a i návrat českých klientů bude 
nějakou dobu trvat. Zvlášť na Karlovarsku, kde vypadli ci-
zinci, tak tamní zařízení jsou zavřená už od března a je 
otázkou, kdy a jestli se otevřou,“ uvedl Bláha. I státní po-
moc má podle něj nedostatky. Na kompenzace čekají lázně 
i měsíce. Například kompenzace z programu Covid – uby-
tování za loňské jaro některé lázně ještě nedostaly, řekl. 
Tím se ale prohlubují problémy s cash-flow. Firmy saha-
jí hluboko do svých rezerv a dostávají se na hranu přežití. 
První lázně v Česku už požádaly o ochranu před věřiteli, 
například Lázně Bohdaneč.

Kara Trutnov míří do insolvence
Kožešnická společnost Kara Trutnov míří do insolvence. 
Návrh na sebe podala sama ke Krajskému soudu v Hrad-



44

ek
on

om
ik

a ci Králové. Firma tvrdí, že její hospodaření zásadně nega-
tivně zasáhla omezení a mimořádná opatření vlády v sou-
vislosti s šířením koronaviru. Společnost dluží 150 věřite-
lům celkem 260 miliónů korun a závazky není schopna pl-
nit. Významným věřitelem je Česká spořitelna.

Kara podniká v oděvním průmyslu, vyrábí a prodává 
pánskou a dámskou koženou konfekci a doplňky. Výrob-
ky prodává v několika desítkách prodejen, a to zejména 
ve velkých obchodních centrech a v kamenných prodej-
nách v Česku a na Slovensku. Za rok 2019 činil obrat fir-
my 395 miliónů korun. V lednu a únoru 2020 zaznamenala 
meziroční růst v tržbách o více než 30 % a směřovala k růs-
tovému roku. Zákaz prodeje od 14. března znemožnil na-
prostou většinu činnosti a navíc se během roku několikrát 
opakoval. Devadesát procent prodeje Kary přitom pochá-
zelo z kamenných prodejen. Značka Kara je tradiční čes-
kou značkou bez zahraniční majetkové účasti, na českém 
trhu působí od roku 1948.

Výrobce nástrojů Amati 
koupila skupina RIQ Investments
Výrobce hudebních nástrojů Amati Denak z Kraslic na So-
kolovsku koupila brněnská firma RIQ Investments podni-
katele Romana Staňka. Za světoznámého výrobce nástro-
jů, který je od září 2019 v insolvenci, zaplatí 26,5 mi lió nu 
korun. Znalec přitom hodnotu firmy ocenil na 131,5 mi-
liónu Kč. O výsledku tříkolové aukce informovaly Hospo
dářské noviny (HN).

Staněk považuje koupi Amati za dlouhodobou investi-
ci. „Chceme do ní investovat, propagovat ji a vrátit ji tam, 
kde historicky byla. Tedy i na trhy, jako je Jižní a Severní 
Amerika, Austrálie či Japonsko,“ řekl HN. Více se k zamýš-
leným změnám nechce vyjadřovat do doby převzetí firmy. 
Výsledek aukce považuje insolvenční správce Lukáš Zrůst 
za úspěch, přestože konečná cena výrazně zaostala za pů-
vodním znaleckým posudkem. „Zkoušeli jsme zkontakto-
vat co nejvíce zájemců. Ale ani velcí evropští hráči, kte-

ří původně o společnost projevili zájem, nakonec nabíd-
ku nepodali. Říkali, že nepotřebují rozšiřovat výrobu, když 
jim samotným zůstávají nástroje na skladech,“ řekl Zrůst.

Z prodeje byla vyloučena unikátní sbírka hudebních 
nástrojů, o kterou se zajímá Karlovarský kraj i město Kras-
lice. Jedním z možných záměru při získání sbírky by byl 
vznik muzea hudebních nástrojů.

O penězích doma otevřeně mluví
drtivá většina Čechů
O penězích doma otevřeně mluví drtivá většina Čechů, 
80 % lidí netají před partnerem přesnou výši mzdy. Polovi-
na partnerů se doma radí o všech výdajích, vyplývá z prů-
zkumu Provident Financial mezi 1 100 respondenty. Téměř 
dvě třetiny před manželem či manželkou netají ani kou-
pi něčeho dražšího jenom pro sebe. Ženy v tomto ohledu 
před partnery mlží častěji. Sedm procent jich občas novou 
věc schová do skříně a potom předstírá, že o tom manžel 
ví, ale nepamatuje si to.

Pokud výplatu tají muži, podle třetiny z nich je pouze 
jejich věc, kolik vydělají. Pouze pět procent partnerů skrý-
vá plat úplně. Nejvíc, devět procent, je věku 45-53 let, nej-
otevřenější ( jedno procento) jsou mladí ve věku 18-26 let. 
Nejčastější důvod k zatajení skutečného příjmu před dru-
hým z manželů je argument, že jde o osobní záležitost. 
Dále 16 procent respondentů uvedlo, že je již partner 
v otázce financí zklamal a chrání se tak. Na 15 procent lidí 
si schovává finance bokem pro případ rozvodu.

Když jeden z manželů zatají utrácení bez porady, 58 
procent partnerů by to řešilo debatou nad problémem 
a stanovením pravidel. Každý osmý by to neřešil a každý 
desátý by v takové situaci přistoupil k oddělení bankov-
ních účtů.

Připomenutí
1. 4. 1926 zahájila činnost Národní banka československá.
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ka Nová verze vozu Škoda Enyaq
Druhá karosářská verze vozu Škoda Enyaq by měla mít ve-
řejnou premiéru na speciálním veletrhu mobility, který je 
naplánován na termín od 7. do 12. září letošního roku. Dě-
jištěm představení vozu se stane Berlín. Tato akce je náhra-
dou za tradiční podzimní evropský autosalon, o jehož po-
řadatelství se v minulých letech střídala Paříž a Frankfurt 
nad Mohanem.

Označení vozu bude Škoda Enyaq iV Coupé. V pravém 
smyslu však o kupé nepůjde. Automobil si ponechá dva 
páry bočních dveří, jen střecha se v zadní části bude pod-
statně rychleji sklánět k zemi. Vnější design by se neměl 
příliš lišit od konceptu Škoda Vision iV, který automobil-
ka představila před dvěma roky. Technika vozu bude stej-
ná jako v případě klasické verze Škody Enyaq iV. To zna-
mená, že v základní verzi bude mít automobil pohon pou-
ze zadních kol, za příplatek pak v Mladé Boleslavi k před-
ní nápravě zabudují další elektromotor.

K dispozici jsou tři verze vysokonapěťové baterie, není 
však jisté, zda se nakonec využije ta s nejmenší využitelnou 
kapacitou 52 kWh. Zákazníci by totiž stejně nejspíše volili 

jednu ze dvou větších (58 či 77 kWh). S tou posledně jme-
novanou Enyaq iV s pohonem pouze zadních kol na jed-
no nabití ujede více než 500 kilometrů. Maximální rych-
lost bude v závislosti na použitém motoru a typu baterie 
omezena buď na 160, případně na 180 kilometrů v hodině.

Ceny zatím stanoveny nebyly. Dá se ale očekávat, že 
budou mírně vyšší než v případě Enyaqu iV s prvním ty-
pem karosérie. Ten zatím (s prostřední baterií) startuje 
v Česku na úrovni 1 059 900 Kč. (mk)

ČR je v robotizaci nad světovým průměrem
Česká republika je v robotizaci pracovní síly nad světovým 
průměrem. Na 10 000 zaměstnanců v tuzemsku připadá 
101 robotů, zatímco světový průměr činí 74. Výrobní ná-
klady robotů se snižují tak dramaticky, že v některých od-
větvích jsou nižší než náklady na lidskou práci. Na on-line 
konferenci Fórum zaměstnanosti to řekla ministryně práce 
a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Nelze ale podle ní 
investovat pouze do strojů, ale naopak především do lidí.

Automatizace podle různých studií vysoce ohrozí bě-
hem následujících dvaceti let 10 až 50 procent pracovních 
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míst, upozornila Maláčová. „Poslední dobou se ukazuje, 
že automatizace nezaměstnanost v krátkodobém horizon-
tu výrazně nezvýší. Pracovní trh ale musí být dostatečně 
flexibilní a zaměstnanci ochotni se přizpůsobit,“ dodala. 
V dlouhodobém horizontu automatizace podle ní povede 
k tomu, že zaniklá pracovní místa nahradí nová. Největší 
pravděpodobnost ztráty práce budou mít v ČR lidé pracují-
cí ve fabrikách, v potravinářství, ve skladech, ale také práv-
níci nebo úředníci.

Baťův kanál má nová servisní
stání pro služební plavidla
Baťův kanál má tři nová servisní stání pro služební plavi-
dla, využívat je budou především jednotky integrované-
ho záchranného systému, správci Baťova kanálu a Stát-
ní plavební správa. Letos vzniknou ještě další dvě taková 
stání. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí státního podniku 
Povodí Moravy Petr Chmelař. Tři pevná servisní stání slu-
žebních plavidel přibyla v dolním kotvišti plavební komo-
ry Veselí nad Moravou, horním kotvišti plavební komory 
Vnorovy I a dolním kotvišti Vnorovy II. „Hlavním účelem 
je zvýšení bezpečnosti plavby, vytvoření snadného přístu-
pu jednotek integrovaného záchranného systému k vod-
nímu toku,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav 
Gargulák. Peníze na investici byly rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury, šlo o 21,5 miliónu Kč. Povodí má 
v plánu letos zbudovat ještě další dvě servisní stání, a to ve 
Spytihněvi a Sudoměřicích.

Nejvýkonnější superpočítač v Ostravě i ČR 
bude mít jméno Karolina
Nejvýkonnější superpočítač v Česku, jehož instalace za-
čala v Národním superpočítačovém centru IT4Innovati-
ons 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 
zprovozněn v první polovině roku. ČTK to dnes sdělila 
mluvčí IT4Innovations Zuzana Červenková. Superpočí-
tač Karolina bude dosahovat špičkového výkonu 15,2 pe-
taflopu za sekundu. To se dá srovnat s výkonem více než 
100 000 notebooků a je to sedmkrát větší výkon, než má 
dosud nejvýkonnější superpočítač v IT4Innovations Salo-
mon. „Stane se tak nejvýkonnějším superpočítačem v ČR 
s ambicí umístit se do desáté příčky v Evropě a 50. příčky 
na světě,“ uvedla Červenková.

Nový ochranný laserový systém Dukovan 
a Temelína zachytí i dron
V jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín nechala fir-
ma ČEZ nainstalovat nový laserový systém, který chrání 
prostor vybraných budov proti dronům a jiným hrozbám 
přicházejícím ze vzduchu. Dokáže rozlišit například ptá-
ka od uměle vyrobeného objektu. Při představení nové-
ho systému v Dukovanech to novinářům řekl ředitel Útva-
ru ochrany skupiny ČEZ Daniel Rous. Nedotknutelnost 
bez letového pásma nad oběma elektrárnami zajišťuje vo-
jenské letectvo. Celková obnova ochranného systému Du-
kovan zhruba za miliardu korun začala přibližně před tře-
mi lety. Drony podle Rouse zatím nad českými jaderný-

mi elektrárnami zaznamenané nebyly, doba se podle něj 
ale mění.

Zemřel doc. RNDr. Ladislav Nebeský, CSc.
13. února zemřel v Praze 
ve věku čtyřiaosmdesáti let 
doc. RNDr. Ladislav Ne-
beský, CSc., původně ma-
tematik a mimořádný pro-
fesor na pražské Univerzi-
tě Karlově pro obor ma-
tematika, směr algebra 
a teorie čísel, asistent ka-
tedry lingvistiky, fonetiky, 
ugro finista a básník. Jeho 
manželkou byla lingvist-
ka doc. PhDr. Iva Nebes-
ká, CSc.

Jeho otec MUDr. Ladislav Nebeský (1893-1942, vězni-
ce Plötzensee) byl český lékař a účastník druhého česko-
slovenského odboje na Jilemnicku v období protektorátu 
Čechy a Morava.

JubIlea

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936, Dziewiętlice)
Zasloužilý člen Fyzikálního ústavu Akademie věd a České 
učené společnosti, nositel nekonečné řady významných tu-
zemských i světových ocenění a taky oblíbený popularizá-
tor tajemného světa vesmíru. To je astronom a astro fyzik 
Jiří Grygar, který se v těchto dnech dožívá pěta osmdesá-
ti let.

Jiří Grygar je autorem více než stovky odborných prací 
(předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektrosko-
pie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová astro-
fyzika) i celé řady populárně naučných knih a vzdělávacích 
pořadů. Napsal též mnoho článků v novinách či na inter-
netu a často vystupuje v rádiu a televizi.

Narodil se 17. března 1936 u československých hranic 
ve slezském Heinersdorfu (česky Pruský Jindřichov), teh-
dy součásti Německa (od roku 1945 polské Dziewiętlice). 
Studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy uni-
verzity a vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1963 získal v Astronomic-
kém ústavu Československé akademie věd hodnost kan-
didáta věd, o čtyři roky později na Matematicko-fyzikální 
fakultě UK titul RNDr. Po vystudování astronomie praco-
val až do roku 1980 v Astronomickém ústavu ČSAV, od té 
doby působí ve Fyzikálním ústavu Československé akade-
mie věd / Akademie věd České republiky. Je členem Česko-
slovenské, resp. České astronomické společnosti, v letech 
1992-1998 byl jejím předsedou, dnes čestným předsedou.

Za svoji vědeckou a především popularizační činnost 
získal mnoho cen včetně ocenění od UNESCO (Kalinga 
1996). V roce 2011 získal nejvyšší ocenění České astrono-
mické společnosti Cenu Františka Nušla a o rok později ob-
držel Medaili Učené společnosti České republiky za „pří-
nos české i mezinárodní astronomii a obecné vědě a jejímu 
šíření“. Při příležitosti 80. narozenin dostal Zlatou medaili 
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Masarykovy univerzity za celoživotní práci ve vědě i mimo 
ni. Byla po něm pojmenována planetka a stal se zakládají-
cím členem Českého klubu skeptiků.

Jiří Grygar se hlásí ke křesťanské víře. Svůj pohled na 
vztah vědy a víry vyjádřil mimo jiné v knize O vědě a víře 
(2001). Zastává názor, že mezi vírou a vědou nemo-
hou vznikat rozpory, a že rozpory naopak zákonitě vzni-
kají mezi vědou a pavědou a mezi náboženskou vírou 
a pověrami. Svůj názor na zázraky popisované v Bibli vy-
jádřil několikrát. Připouští, že zázraky na přímluvu svatých 
a schopnost apoštolů dělat zázraky nemusí být v rozporu 
s přírodními zákony a může jít jen o vzácné jevy, které se 
pro svou vzácnost jeví nadpřirozené.

Co pokládá Jiří Grygar za největší riziko pro svět? Kos-
mická rizika podle něho nejsou v současnosti pro Zemi 
aktuální. „Nejvíce aktuální mi připadá problém umělé in-
teligence, a to z toho důvodu, že v posledních desítkách 
let probíhá celkem skrytě naprosto neuvěřitelný pokrok 
v tom, co dokážeme udělat softwarově. S tím souvisí vel-
ké nebezpečí, které se ukazuje jako dosti závažné, že ce-
lou řadu lidských činností budou moci dělat důmyslné pro-
gramy.“

„Myslím, že toto nebezpečí je opravdu vážné, protože 
už dnešní programy jsou úžasné a každým dnem se zlep-
šují. [...] Myslím si, že se blíží doba, kdy budeme mít ještě 
daleko důmyslnější software, který nahradí i naše myšle-
ní,“ obává se Jiří Grygar.

Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. (* 9. 1. 1941, České Bu-
dějovice)
Tomáš Vlček je český historik, teoretik umění a fotograf, 
kurátor. Do roku 2011 působil jako ředitel Sbírky moder-
ního a současného umění Národní galerie v Praze. Zají-
má se o tvorbu Vojtěcha Preissiga od šedesátých let minu-
lého století. V období od listopadu 2004 do konce ledna 
2005 byl kurátorem Preissigovy souborné výstavy v Jízdár-
ně Pražského hradu. Zachránil i některá Preissigova díla, 
která skončila ve sběrných surovinách, protože Národní 
galerie je odmítla převzít jako bezcenné. Tomáš Vlček zís-
kal přes tisíc položek pro Památník národního písemnictví, 
kde v té době pracoval.

vZpomínka

Prof. PhDr. Jaroslav Jiránek, DrSc. (21. 8. 1922 – 19. 7. 
2001)
Jaroslav Jiránek absolvoval jako klavírista z mistrovské tří-
dy pražské Konzervatoře a studoval filozofii, estetiku a hu-
dební vědu na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1962 za-
ložil Ústav pro hudební vědu Československé akademie 
věd v Praze, jehož ředitelem byl do roku 1971. Poté byl 
odvolán z politických důvodů (tzv. normalizace po poráž-
ce pražského jara 1968). Založil časopis Hudební věda. 
Po roce 1989 byl rehabilitován a do roku 1992 pracoval 
jako profesor na Akademii múzických umění v Praze. Od 
roku 1993 vyučoval jako externista na Univerzitě Palacké-
ho v Olomouci hudební estetiku a sémiotiku. Vedl semi-
nář metodologie hudebně sémantických analýz a předná-
šel také o české hudbě ve světovém kontextu. Jeho hlavní 
specializací jsou tyto oblasti: dějiny hudby 19. a 20. stole-

tí, hudební estetika a sémiotika (intonační teorie a hudeb-
ně sémantické analýzy).

Anna Masaryková (3. 4. 1911, Praha – 18. 3. 1996, Praha)
Anna Masaryková je česká historička umění, výtvarná kri-
tička, dlouholetá pracovnice Národní galerie v Praze. Byla 
dcerou malíře Herberta Masaryka a vnučkou prezidenta 
Tomáše Garrigue Masaryka, švagrovou Emanuela Poche, 
tetou Mikuláše Medka a Charlotty Kotíkové.

Studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy čes-
koslovenské dějiny, archeologii, srovnávací dějiny literatu-
ry a dějiny umění.

Pracovala jako archivářka SVU Mánes (1937-1942) 
a jako referentka Volných směrů. Za války publikovala pod 
pseudonymem Anna Brynychová. V letech 1945-1970 pra-
covala v Národní galerii v Praze, v letech 1945-1949 jako 
vedoucí Moderního oddělení, odkud byla z politických 
důvodů roku 1949 odsunuta do archivu. Poté byla před-
nostkou oddělení 19. století (1951-1954), grafické sbírky 
(1954-1955) a odbornou pracovnicí oddělení 19. století 
(1955-1965) a grafické sbírky (1965-1970). Po srpnové 
okupaci v letech 1971-1984 vykonávala pouze příležitost-
nou brigádnickou výpomoc v Národní galerii. Od konce 
osmdesátých let a zejména po roce 1989 se aktivně účast-
nila obnovení památky svého děda T. G. Masaryka i otce, 
také prostřednictvím velkých výstav, které v letech 1993-
1995 uspořádalo Masarykovo demokratické hnutí.

Napsala mj. monografie o Janu Slavíčkovi (1946) a Jo-
sefu Mařatkovi (1958), sestavila řadu katalogů, ke kterým 
připojila teoretické studie. Důležitý je její příspěvek k po-
znání ženy výtvarnice v dějinách.

František Topič (20. 11. 1858 – 29. 3. 1941)
František Topič patřil na přelomu 19. a 20. století k nejvý-
znamnějším pražským nakladatelům. Z malého knihkupec-
tví na Národní třídě vybudoval velký podnik, ve kterém měl 
i vlastní výstavní síň, takzvaný Topičův salon.

Ignác Šustala (7. 12. 1822, Nesselsdorf [Kopřivnice] – 
29. 1. 1891, Vídeň)
Ignác Šustala byl podnikatel a továrník, zakladatel Kopřiv-
nické vozovky, pozdější automobilky Tatra. V Novém Jičí-
ně vystudoval hlavní školu, poté se vyučil sedlářem v Míst-
ku. Na vandru pracoval v Hukvaldech, Holešově a ve Vídni 
u dvorního stavitele kočárů F. Kollera. Vyučil se nejen sed-
lářskému řemeslu, ale také lakýrníkem. Po vandrovních lé-
tech, během kterých zdokonalil svůj um a vědomosti, za-
čal v roce 1850 v malé dílně ve svém rodišti se stavbou ko-
čárů a bryček. Jeho lehké vozíky vyhovovaly zejména po-
třebám venkova, a byly proto velmi žádané. Ignác Šustala 
proto brzy svou činnost rozšířil. Během tří let zaměstnáva-
la jeho dílna již osm tovaryšů a několik učňů. Díky Šustalo-
vým skvělým organizačním schopnostem a přísné kázni se 
podniku dařilo neustále zvyšovat výrobu.

Roku 1853 vstoupil do podniku jako podílník továr-
ník Adolf Raška a zrodila se společnost Ignatz Schustala 
& Comp. Vyráběla bryčky, převážně takzvanou „Neu tit-
scheinku“, pojmenovanou podle okresního města Nové-
ho Jičína, ale i velké a luxusní cestovní kočáry, později též 
nákladní a poštovní vozy.

Vzrůstající export do Ruska, Haliče, do sousedního 
Pruska, ale i do zámoří vedl k založení firemního odbyto-
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vého skladu v Haliči a filiálek a pobočních závodů v Rati-
boři, Wrocławi, Vídni, Praze, Berlíně, Černovicích a v Ky-
jevě. Důvodem zřejmě bylo enormní geografické rozšíře-
ní „vnitrozemského“ trhu po utvoření Rakousko-Uherska 
v roce 1867. Ignác Šustala sám byl nejen zdatným obchod-
níkem a organizátorem, ale byl velmi nadaný i po tech-
nické stránce. Uplatnil řadu vlastních patentů a zlepšení 
a v roce 1870 dokázal se 150 kvalifikovanými dělníky růz-
ných profesí vyrobit 1 200 kočárů. Vlastní sortiment rozší-
řil i o různé užitkové vozy, mezi nimiž se úspěšně prosadi-
ly speciální poštovní vozy.

Po smrti společníka Adolfa Rašky v roce 1877 začal mít 
však podnik finanční potíže. Proto byla roku 1881 uvítána 

objednávka vagonů pro otevřenou lokální dráhu Studén-
ka – Štramberk. Přes nedostatek zkušeností v tomto obo-
ru bylo rozhodnuto převést část kapacity podniku na stav-
bu železničních vagonů, včetně zřízení vlastní tovární vleč-
ky. Jako technického poradce se Ignáci Šustalovi podařilo 
získat Hugo Fischera z Röslerstammu, který byl přebírají-
cím inženýrem v roce 1841 otevřené Severní dráhy císaře 
Ferdinanda. Fischer se stal roku 1890 po přeměně podni-
ku v akciovou společnost Kopřivnická vozovka ředitelem 
vagónky a prokuristou.

Zakladatel podniku Ignác Šustala zemřel v roce 1891. 
Další rozmach svého podniku pod vedením svého syna 
Adolfa už nezažil.

ZDraví & žIvoTní prosTřeDí

Výzkum: Téměř polovina Čechů 
nezůstává doma s příznaky covidu
S příznaky covidu nezůstává doma podle výzkumu inicio-
vaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v Čes-
ku 46 % lidí. Podle odborníků to může být důvod masiv-
ního šíření a neúspěšného zvládání pandemie. Základní 
opatření zahrnující mytí rukou, nošení roušek a zachová-
vání rozestupů nedodržuje 16 až 33 % populace. Za medi-
ální bublinu považuje epidemii 45 % Čechů. Jen 18 % do-
tázaných nákazu považuje za vysoké riziko, jejich podíl se 
ani s vývojem epidemie významně neliší. Výzkum prezen-
tovali novinářům zástupci WHO v Česku a České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Podle 40 % Čechů 
přijatá protiepidemická opatření zbytečně omezují jejich 
osobní svobodu.

Lidé v práci z domova spatřují spíše výhody
Lidé v práci z domova spatřují spíše výhody, zjistil průzkum 
agentury Behavio. Dvě třetiny lidí si na home-office chválí 
zejména to, že si čas rozvrhnou podle sebe, ušetří čas strá-
vený dojížděním či úpravou zevnějšku a stihnou obstarat 
domácnost. Hlavní nevýhodou pro ně je, že postrádají ko-
legy. Zkušenost s prací z domova má 28 % Čechů. Čtyři-
krát častěji z home-office pracují lidé, kteří se živí „hlavou“ 
v porovnání s manuálními profesemi. Absolventi základní 
školy či učňovského oboru bez maturity chodí z 88 % do 
práce ve stejném rozsahu jako dřív. U středoškoláků jsou 
to dvě třetiny a vysokoškoláci mají běžný pracovní život ve 
35 procentech, častěji provozují kombinovaný režim nebo 
jen home-office.

Průzkum také zjišťoval, jak Češi současnou situaci ovliv-
něnou protikoronavirovými opatřeními zvládají. Polovině 
lidí chybí nejvíce možnost kulturního a společenského vy-
žití, koncerty, kina, divadla. Postrádají také kontakt s lidmi. 
Téměř totožný počet Čechů zaškrtl v průzkumu va riantu, 
že zažívá nejistotu a variantu „jsem v pohodě“, pro pětinu 
lidí se život zpomalil. Zároveň má čtvrtina lidí práce nad 
hlavu a pětina je přetížená, mimo jiné kvůli péči o děti.

Duševní onemocnění
Zvýšený počet lidí, kteří v době pandemie trpí duševním 
onemocněním, neklesá, odborníci pozorují spíš opač-

ný trend. Lidem má pomoci i nový web opatruj.se, kte-
rý po pilotním provozu oficiálně spustil Národní ústav du-
ševního zdraví (NÚDZ). Vědci z ústavu už dříve zjistili, že 
v souvislosti s koronavirem a restriktivními opatřeními loni 
v květnu v ČR přibylo dospělých, u kterých se objevilo du-
ševní onemocnění, a to na téměř 30 procent.

V roce 2017 to bylo asi 20 procent. Poslední výzkum 
z listopadu ukázal, že duševních nemocí neubývá, odbor-
níci naopak upozorňují na další možné zhoršení, uvedl řekl 
mluvčí NÚDZ Jan Červenka.

Cílem nového webu je vybavit veřejnost znalostmi 
a schopnostmi, které lidem umožní efektivně pečovat o své 
duševní zdraví a posilovat svoji psychickou odolnost.

Covid zmrazil léčbu nespavosti. Bez léčby ale paci-
entům hrozí infarkt, deprese či demence. Tým odborní-
ků z NÚDZ se výskytu duševních onemocnění v popula-
ci věnuje dlouhodobě. Průřezovou studii na vzorku přes 
3 000 dospělých Čechů udělal v roce 2017, poté loni 
v květnu, tedy po prvním takzvaném lockdownu, a posled-
ní studii na podzim. „Zdá se, že oproti první vlně pandemie 
covidu-19 došlo v poslední době ještě k mírnému nárůstu 
a duševní onemocnění nyní prožívá každý třetí dospělý,“ 
uvedl Petr Winkler z NÚDZ. Podle něj je vidět zvláště vy-
soký výskyt duševních onemocnění u mladých dospělých 
a u lidí, kteří na tom jsou hůře ekonomicky, tedy mají na-
příklad výrazně nižší příjmy nebo přišli o práci.

Podle dat NÚDZ stoupl oproti době před pandemií vý-
skyt deprese a riziko sebevražednosti trojnásobně a výskyt 
úzkostných poruch dvojnásobně.

Existující terapeutické služby nemají podle odborníků 
dostatečnou kapacitu, už minulý rok na jaře byly přetížené 
krizové linky. „Z výzkumu dopadů koronaviru na telefonic-
kých krizových linkách jasně vyplynula narůstající potřeba 
psychické podpory a krizové pomoci u široké veřejnosti,“ 
uvedl Štěpán Vymětal z ministerstva vnitra.

Normální fungování bylo podle mluvčího NÚDZ ome-
zeno také v psychiatrických nemocnicích. Nárůst dušev-
ních problémů se také zatím nedaří plně ošetřit u dětí a do-
spívajících, podobně tomu je u jiných skupin obyvatel, jako 
jsou zdravotníci nebo učitelé.

„Pedagogičtí pracovníci jsou v současné situaci ve vel-
kém tlaku a zátěži. Potřebují podporu v sebepéči a ve zvy-
šování vlastní odolnosti. Jen tak budou schopni podpořit 
zvládání stresu a nepohody na straně dětí,“ popsala Klá-
ra Šimáčková Laurenčíková z ministerstva zdravotnictví.
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Kočka divoká je skrytě žijící druh, který může snadno 
unikat pozornosti. O výskytu kočky divoké v Čechách víme 
díky záznamům z fotopastí používaným k monitorování 
velkých šelem, zejména rysa ostrovida. „Ty prokázaly její 
pohyb na česko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Kar-
pat a Javorníků, ale také na Šumavě nebo v Doupovských 
horách. Nález na Dobříšsku potvrzuje naše domněnky, že 
kočka divoká se na území Čech a Moravy po delším období 
vrací a nachází zde vhodný biotop,“ vysvětlil zoolog Mar-
tin Duľa z Hnutí DUHA Olomouc a Ústavu ekologie lesa 
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Poznávací znaky, kterými se liší kočka divoká od koč-
ky domácí, jsou známé. Přesné určení ovšem komplikuje 
možný výskyt hybridů mezi oběma druhy. „Oba druhy se 
mohou bez problémů vzájemně křížit a mít plodné potom-
stvo. Určení těchto hybridních jedinců dle vzhledu je obtíž-
né i pro zkušené odborníky. Pomůže pouze správně prove-
dená analýza DNA,“ doplnila Krojerová.

Projekt „Hledáme kočku, pozor, divokou!“ je společný 
projekt Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Hnutí DUHA 
Olomouc a Národní zoologické zahrady Bojnice na Slo-
vensku. Zaměřuje se na výskyt kočky divoké především 
na česko-slovenském pomezí, zoologové ale sbírají údaje 
o výskytu této vzácné šelmy i z jiných částí České republiky.

(mk)

Národní park Šumava zahájil 
monitoring losa evropského
Šumavský národní park zahájil ve spolupráci s dalšími or-
ganizacemi i veřejností monitoring losa evropského. Cí-
lem akce je zjistit, kolik kusů této zvěře na území žije. Pod-
le odhadů se na Šumavě a v okolí vyskytuje přibližně pat-
náct jedinců. ČTK to řekl mluvčí národního parku Jan Dvo-
řák. Monitoring se zaměřil na Šumavu a okolí lipenské pře-
hrady.

Los evropský je největší příslušník čeledi jelenovitých. 
Dospělý samec váží až 450 kg. Na území současné Čes-
ké republiky losi kvůli lovům vyhynuli mezi 12. a 15. stole-
tím. Ve druhé polovině 20. století do Česka začali migro-
vat z Polska. Nyní jich ve volné přírodě žije jen pár desítek.

Královéhradecký kraj zřídil komisi 
pro řešení problémů kolem vlků
Vedení Královéhradeckého kraje ve spolupráci s minister-
stvy, zástupci obcí a neziskových organizací chtějí přispět 
k řešení situace kolem útoků vlků na hospodářská zvířa-
ta v regionu. Přibývající útoky vlků na hospodářská zvířa-
ta ohrožují jak pastevectví v pohraničí, zejména na Brou-
movsku, tak i samotné vlky. Vznikla proto speciální komi-
se rady kraje, která má za úkol najít způsoby, jak zabrá-
nit škodám v souladu s právní ochranou vlků, kteří pat-
ří mezi zvláště chráněné živočichy. Kraj o tom informu-
je na svém webu. Vlci za rok 2020 způsobili úhyn či pora-
nění a následně utracení 183 kusů hospodářských zvířat 
a částka vyplacená na náhradách přesáhla 1,6 miliónu ko-
run. „Stát vyplácí náhrady škody, které vznikají zejména na 
ovcích, ale i skotu a koních. Chovatelům nicméně vznikají 
i další ztráty, například na přírůstcích, v plemenitbě, ale je 
zde i permanentní stres a citová újma. Věnovali svým cho-
vům často desítky let a nyní uvažují, zda raději neskončit,“ 

Podle garanta Systému psychosociální intervenční služ-
by Lukáše Humpla jsou značnému a dlouhodobému psy-
chickému zatížení vystaveni také zdravotničtí pracovníci. 
„Kromě rizika vlastního onemocnění se musejí vyrovnávat 
s nebývalým nárůstem poskytované péče, změnami v or-
ganizaci práce, přesčasy a dalšími faktory. A to vše při sku-
tečnosti, že jsou sami partnery, rodiči a musejí význam-
ně omezovat naplňování svých osobních potřeb,“ upozor-
nil Humpl.

Společnost Pomocné tlapky 
předala za 20 let 244 asistenčních psů
Už 244 speciálně vycvičených asistenčních psů, šikovných 
psích pomocníků, vodících a rezidenčních canisterapeutic-
kých psů předala za dvacet let své činnosti nezisková orga-
nizace Pomocné tlapky ze Starého Plzence. Každý pes je 
cvičen přesně na míru podle konkrétního postižení a po-
třeb klienta. Asistenční psy, kteří pomáhají postiženým či 
nemocným lidem a jejich rodinám po celé zemi, poskytu-
jí Pomocné tlapky do užívání zdarma, řekla ČTK ředitelka 
Hana Pirnerová.

Činnost společnosti umožňují dary, příspěvky z nada-
cí, veřejná sbírka, vlastní přednášková činnost a e-shop. Už 
čtrnáct let Pomocné tlapky při svém turné podporuje sku-
pina Čechomor. Specializací společnosti je výcvik psů pro 
děti s autismem (PAS) nebo ADHD. Psi z Pomocných tla-
pek umí pomáhat také epileptikům. Díky speciálnímu vý-
cviku dokážou pro svého pána v případě potřeby přivolat 
pomoc i přímo mu pomoci. Pes zvládne ošetření pacienta 
po záchvatu – například otočení do stabilizované polohy, 
podání krabičky s léky či ručníku.

Vědci po sto letech potvrdili 
výskyt kočky divoké na Dobříšsku
Poprvé po zhruba sto letech se podařilo zdokumentovat 
výskyt kočky divoké na Dobříšsku. Mrtvé zvíře nalezli míst-
ní středočeští obyvatelé na cestě u Nového Knína. Že se 
opravdu jedná o samce kočky divoké, potvrdila genetic-
ká analýza provedená Ústavem biologie obratlovců Aka-
demie věd ČR.

Česko má z hlediska současného areálu rozšíření koč-
ky divoké ve střední Evropě strategickou polohu. Na hrani-
cích s Německem žije menší populace, jež byla na ba vorské 
straně podpořena v osmdesátých a devadesátých letech 
tzv. reintrodukcí – vypuštěním nových jedinců zpět do pří-
rody. Z východu mohou do ČR přicházet kočky z karpat-
ské populace. Podle genetické analýzy patřil samec nale-
zený u Nového Knína k bavorské populaci koček divokých.

„Dobříšsko představuje oblast, která není přímo napo-
jena na pohraničí a na areál výskytu v sousedních státech, 
což by mohlo být důkazem, že nejde jen o ojedinělý výskyt 
jedince, který se k nám zatoulal z Německa,“ poznamena-
la zooložka Jarmila Krojerová z Ústavu biologie obratlov-
ců AV ČR. To potvrdili i nálezci uhynulého zvířete: podob-
ně vyhlížející kočku zde nalezli již loni v květnu.

Podle existujících záznamů byla kočka divoká na Dob-
říšsku běžně lovena ještě v polovině 18. století. Zastřele-
nou kočku divokou zmiňují zdejší archivy naposledy v roce 
1914, jednalo se ale o jedince vypuštěného z lidského cho-
vu. Od té doby zde byla považována za vyhubenou.
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uvedl předseda komise a náměstek hejtmana pro životní 
prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrá-
dek (KDU-ČSL).

V česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlic-
kými horami žije podle odhadů CHKO Broumovsko více 
než dvacet vlků ve třech smečkách, které mají jádro terito-
ria na polské straně hranice, ale vydávají se i na Broumov-
sko či Trutnovsko. Fotopasti loni potvrdily trvalou přítom-
nost vlků také v Orlických horách.

Ochranáři: V Česku je 22 vlčích teritorií, 
nejvíce v pohraničí
Na území České republiky se nachází dvaadvacet vlčích te-
ritorií. Převážná část, devatenáct, je jich v pohraniční ob-
lasti a v některých případech na české území zasahuje jen 
částečně. Podle expertů na velké šelmy šlo ve čtrnácti pří-
padech o smečky, které v tuzemských podmínkách číta-
jí obvykle čtyři až šest jedinců. V meziročním srovnání se 
počet teritorií zvýšil o čtyři, počet smeček o jednu. O vý-
sledcích terénního monitoringu šelem informovali zástup-
ci Hnutí Duha Olomouc. Nejvíce vlčích teritorií se nachá-
zí podle webu mapa.selmy.cz na severu a západě Čech, 
naopak na severní a jižní Moravě se vlci nevyskytují. Pod-
le odborníků se tyto šelmy do Česka dostávají ze severu – 
ze středoevropské nížinné populace, jejíž centrum je v zá-
padním Polsku a v Německu. Na východní Moravu a do 
Slezska se zatím šíří vlci ze slovenských a polských Kar-
pat, uvedli experti. Podle Aleše Vorla z České zemědělské 
univerzity v Praze letošní výsledky jednoznačně potvrzují 
trend v osidlování severních pohraničních hor, kde je jasný 
vliv populace, která vznikla na pomezí Polska a Německa.

Ptákem roku 2021 je káně lesní
Mezi částečně tažné ptáky patří i pták roku 2021 káně les-
ní. Jako ptáka roku zvolili ornitologové dravce od roku 
1992 už potřetí. Káně lesní je v Česku i Evropě nejrozšíře-
nějším a nejpočetnějším dravcem, upozorňuje zoolog Petr 
Voříšek. Podle posledních odhadů hnízdí v Česku 11 000 
až 14 000 kání lesních.

Káně lesní je velmi dobře přizpůsobena na charakter 

krajiny, který vidíme okolo sebe v Česku i ve střední Ev-
ropě. Je to krajina velmi silně pozměněná člověkem, kde 
se střídají otevřené plochy – pole, louky a pastviny s lesy. 
Tato krajina nabízí dostatek potravy a současně i dostatek 
hnízdních příležitostí. To jsou dvě hlavní věci, které u drav-
ců rozhodují o tom, kolik ptáků je.

Pozorování kání mohou lidé dokonce vkládat do data-
báze birds.cz. Pomohou ornitologům lépe zjistit, jak se ká-
ním daří nebo kde je to pro ně nebezpečné. Dravci jsou 
zajímaví i svým letem, kdy jakoby plachtí, dodává Petr Vo-
říšek. „Dokáže velmi efektivně využívat stoupavých vzduš-
ných proudů. Když se začíná ohřívat zemský povrch, tak 
se vytvářejí stoupavé vzdušné proudy. To znají plachtaři. 
A káně dokáže těch proudů využít tak, že se nechají vy-
nést do velké výše a potom už se klouzavým letem dosta-
ne, kam potřebuje. Káně dokáže využít i stoupavých prou-
dů, které vznikají prouděním vzduchu, který naráží na pře-
kážky, třeba rozhraní lesa a otevřené louky. Ten mávavý let 
je pro ni energeticky náročnější. V našich podmínkách je 
to aspoň částečně tažný druh, někteří naši jedinci táhnou 
do Středomoří. Vyhýbají se Alpám, protože tvoří docela vý-
znamnou překážku, která je pro plachtaře obtížně překo-
natelná, takže káně se těm Alpám raději vyhne.“

Zajímavostí je, že při kroužení vysoko nad krajinou káně 
vydává mňoukavý zvuk. Označuje tak hranici teritoria.

Potravou jsou hlavně malí hlodavci. To však sebou nese 
i možnost otravy. Právě na to chtěli ornitologové při vyhlá-
šení Ptáka roku upozornit, dodává Petr Voříšek. „Byly pří-
pady, kdy káně a další živočichové byli otráveni právě jedy, 
které byly použity na hraboše. Těch případů nebylo příliš 
mnoho, ale my si musíme uvědomit, že většina těchto pří-
padných otrav se odehrává v polích, kam prakticky nikdo 
nepřijde. Lidé obvykle nechodí do těch obrovských lánů, 
kde se takové otravy odehrávají. Většina těch otrávených 
ptáků zůstane nenalezena.“ Káně hraboše polyká vcelku, 
případný jed tak proniká i do jejího těla. Dospělá káně po-
třebuje denně zhruba pět hrabošů a mláďata, než vylét-
nou, jich spotřebují asi 700.

Letos byla v Česku silná zima. Teploty na Šumavě kle-
saly i pod minus 30. Díky teplým zimám posledních let při-
tom někteří ptáci neodletěli do teplých krajin u Středozem-
ního moře a zimují v Česku, především na jižní Moravě.

archeoloGIe

Pozůstatky pravěkého osídlení v Brně
Archeologové našli při podzimním výzkumu na místě bu-
doucího staveniště v Brně-Židenicích doklady pravěkého 
osídlení. Řekl to Jiří Zubalík z Ústavu archeologické památ-
kové péče. „Tento nález nás velmi překvapil. V této oblasti 
žádné takhle staré nálezy zatím nebyly, poblíž byl nalezen 
pouze jeden hrob z doby bronzové, ale ten je o 2 000 let 
mladší. My jsme našli doklady osídlení lokality lidem jor-
danovské kultury z období časného eneolitu, tedy z doby 
4 000 let před naším letopočtem,“ uvedl Zubalík.

Jak velké osídlení v době eneolitu bylo, nelze podle něj 
z nálezů určit, bylo by zapotřebí dalšího průzkumu. Sta-
vební parcela je ale v zastavěné oblasti. Nález je o to za-
jímavější, že celá staletí ve středověku byla v těchto mís-

tech pole, zástavba začala vyrůstat až v novověku, na kte-
rý odkazovaly další nálezy ze stejného místa. „Mimo dva 
příkopovité útvary a několik menších zahloubených jam 
se podařilo doložit existenci dílny na výrobu štípané indu-
strie, takzvané pazourky. Tato dílna se nacházela v prosto-
ru jámy vzniklé po těžbě hlíny. Těchto zlomků jsme našli 
stovky, i takzvaná jádra, od kterých pazourky odštěpova-
li. Na dně hliníku jsme našli dvě kumulace mazanice, kte-
ré odkazují na možnou přítomnost pecí,“ uvedl Zubalík.

Opodál pak archeologové našli jámu se dvěma celý-
mi nádobami a zlomkem jedné další nádoby. Odborníci 
nádoby vyňali i s okolní hlínou, v laboratoři pak očistili, ro-
zebrali a slepili dohromady.

Kromě pozůstatků pravěké kultury našli na místě i po-
zůstatky sedmi zděných sklepů z 18. a 19. století a víc než 
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sedmdesát zahloubených objektů souvisejících s novově-
kým osídlením Juliánova, který je součástí městské části 
Židenice. Mimo jiné šlo o pět takzvaných lochů, tedy skle-
pů vyhloubených do podloží. V nich archeologové našli 
kromě keramických úlomků i několik celých nádob a sou-
bor pracovního náčiní včetně motyčky, sekery nebo zlom-
ku listu pily.

Starší než hlaholice. Slované 
ještě před ní znali starogermánské runy
Pátraly po něm generace vědců, kteří se zajímali o život 
Slovanů. Důkaz o tom, že znali písmo už před příchodem 
Konstantinovy hlaholice, však našel až tým archeologů Ma-
sarykovy univerzity, který vedl Jiří Macháček. Jde o jedineč-
ný objev, informovala Masarykova univerzita. Vědecký člá-
nek publikoval Journal of Archaeological Science. „Poda-
řil se nám zásadní objev pro pochopení toho, jak Slované 
žili a co znali. Je to něco, co se dotýká téměř 300 milió nů 
lidí, kteří mluví některým ze slovanských jazyků,“ komentu-
je Macháček odhalení germánských run na nalezišti v Lá-
nech u Břeclavi.

Doposud bylo za nejstarší slovanské písmo považová-
no to, které na Velkou Moravu „přinesli“ Cyril s Metodějem 
v 9. století. Vědecký tým z Masarykovy univerzity v Brně 
však ohlásil přelomový objev. Společně s keramikou, kte-
rou používali Slované, objevili archeologové v lokalitě Lány 
u Břeclavi zvířecí žebro s vyrytým nápisem, který pracuje 
se starogermánskými runami.

Nález zároveň zpochybňuje vyhraněnou kulturní odliš-
nost mezi germánskou a slovanskou částí Evropy. Dosud 
nebylo jasné, zda existovaly nějaké přímé kontakty mezi 
germánskými Langobardy, kteří ze střední Evropy odešli 
v 6. století do Itálie, a Slovany, kteří na dříve germánském 
území postupně převládli. Kost na slovanském nalezišti – 
byť nelze zjistit, kdo na ni vyryl runy – svědčí pro přímý 
kontakt, uvádějí vědci v publikovaném článku.

Objev znovu poutá pozornost k poznámce bulhar-
ského staroslověnského mnicha Chrabra, který působil 
na přelomu 9. a 10. století a náležel k preslavské literární 
škole. Chrabr ve spisu O písmenech zaznamenal, že Slo-
vané ještě jako pohané neměli písmo, ale počítali a věšti-
li „črtami a zářezy“. Chrabr mohl mít na mysli právě runo-
vou abecedu.

Vyryté znaky určil specialista na starogermánské jazyky 
Robert Nedoma z vídeňské univerzity jako runy takzvané-
ho staršího futharku. Jde o písmo, které používalo germán-

sky mluvící obyvatelstvo střední Evropy od 2. do 7. stole-
tí našeho letopočtu.

Abecedu staršího futharku tvořilo 24 znaků, z nichž po-
sledních sedm bylo vyryto na nově nalezeném zlomeném 
žebru. Je pravděpodobné, že původně byla na kosti celá 
runová abeceda. Nejednalo se tedy o konkrétní sdělení, 
ale spíše o učební pomůcku, o čemž svědčí i některé chy-
by v zápisu. V současné době znají vědci z celé Evropy jen 
sedm náct nálezů kompletních či částečně dochovaných 
řad staršího futharku.

U Lán pokračují archeologické výzkumy. Kost s runa-
mi plánuje univerzita v budoucnu vystavit pro veřejnost.

Zlatý poklad u Stříbra vyhrabali divočáci
Ojedinělý nález zlatých a stříbrných mincí z druhé polo-
viny 14. století představuje Západočeské muzeum v Plz-
ni. Kromě toho, že jde o nemalý poklad, za který by si člo-
věk ve středověku koupil menší vesnici, je také kuriózní, jak 
byl vůbec nalezen.

Podle vedoucího oddělení archeologie Milana Metlič-
ky byl poklad nalezen v podstatě náhodou. „Pracovali jsme 
z domova, protože bylo všechno zavřené, a najednou mi 
zazvonil telefon a pán mi řekl, že jeho syn s přítelkyní na-
šli při procházce lesem u Stříbra mincovní depozit, že tam 
jsou zlaté mince a ať si pro to přijedu,“ popsal Metlička.

Drtivá většina 92 zlaťáků, tří stovek stříbrných grošů 
a dalších mincí byla uložena v jakési nádobce pod kame-
nem, který nálezci převrátili. Jen pár mincí se válelo okolo 
a bylo přimrznutých k zemi. „Nález byl učiněn především 
díky lesní zvěři, pravděpodobně divokým prasatům, která 
rozryla půdu a mince odhalila,“ vysvětlil Metlička.

Proč vlastně ale bylo celkem 435 mincí ukryto pod ka-
menem v lese? „Pravděpodobně souvisí se spory lokální 
šlechty a kladrubského kláštera. Mohl to být třeba posel 
z kláštera, kterého přepadli a on chtěl peníze ukrýt, nebo 
právě zloději, kteří ukryli lup před rukou zákona. To je teď 
ale zatím nemožné určit,“ nastínil Metlička.

Náhodný nález jednotlivce:
mince z doby Přemysla Otakara
Na jednom z polí u Sepekova na Písecku se minulý rok na-
šly mince z 13. století, tedy doby krále Přemysla Otakara II. 
Ornice ukrývala 700-800 mincí, což je jeden z největších 
nálezů svého druhu v České republice. Podle archeologa 
Ptáka z Prácheňského muzea se jedná o významný nález. 
„Především v jihočeském měřítku nejsou takovéto nálezy 
až tak časté. Mince se většinou nedochovaly. Je to jeden 
z prvních nálezů v této oblasti,“ vysvětlil Pták s tím, že jde 
o čtvrtý nález středověkých mincí na Písecku za posled-
ních pět let. Zajímavostí na pokladu je, že všechny mince 
jsou jednoho typu. „Předpokládáme, že tyto mince nepro-
šly oběhem, kde by se smísily s jinými typy mincí, případně 
s bavorskými feniky. Můžeme předpokládat, že byly před-
tím ukryty například v mincovně. Odpovídá tomu i velmi 
dobrý stav. Nenesou stopy používání,“ konstatoval Pták.

Na mincích je vyobrazena hlava panovníka s korunou 
a kolem ní jsou čtyři rybičky.

Po chemickém konzervování mincí poklad muzeum 
představí na krátkodobých výstavách. Je možné, že budou 
mít i stálou expozici.

Nápis na zvířecím žebru ve starogermánských runách z Lán u Břeclavi, 
vpravo vedoucí archeologického výzkumu prof. Jiří Macháček
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Doprava

Projekt kanálu Dunaj – Odra – Labe
V souvislosti s revizí Transevropské dopravní sítě odeslala 
15. ledna rakouská ministryně dopravy Leonore Gewessler 
dopis místopředsedovi Evropské komise Franzi Timmer-
mansovi. Vyzývá ho k podpoře odmítavého stanoviska vůči 
kanálu Dunaj – Odra – Labe, který podle ní odporuje zá-
vazkům samotné Evropské unie. „Jde o naši budoucnost,“ 
píše Gewessler a upozorňuje, že od Rakouska nelze oče-
kávat vůči projektu žádné pozitivní stanovisko:

Vážený pane viceprezidente Timmermansi,
s ohledem na nadcházející revizi Transevropské do-

pravní sítě (TEN) a opakované iniciativy týkající se kaná-
lu Dunaj – Odra – Labe bych ze své pozice rakouské mi-
nistryně životního prostředí, klimatických opatření a do-
pravy chtěla učinit následující prohlášení: Území mezi Víd-
ní a Bratislavou zasažené takovým projektem by zasáhlo 
ekologicky vysoce citlivou oblast. Zaprvé je zde jeden z po-
sledních dvou volně tekoucích úseků Dunaje v Rakousku 
s nenahraditelnými a vysoce kvalitními stanovišti různých 
druhů. Zadruhé je přímo obklopena přírodními rezerva-
cemi včetně částí národního parku Donau-Auen. Rovněž 
se zde v bažinách March/Thaya nacházejí chráněná úze-
mí Ramsaru a Natury 2000, která ukládají Rakousku me-
zinárodní právní závazek zachovat současný stav a zlepšit 
tuto kvalitu v souladu se zmíněnými úmluvami, směrnicí 
FFH a Evropskou přírodní rezervací.

Rakousko si velmi váží cílů strategie EU v oblasti biolo-
gické rozmanitosti i plánu obnovy přírody EU, jejichž sou-
částí je obnova přirozených toků řek. Jakákoli implemen-
tace mimo Rakousko by rozhodně měla dalekosáhlé dopa-
dy na rakouské vody a životní prostředí. Rakousko by pro-
to muselo být nejen součástí případného schvalovacího ří-
zení, ale vzhledem k závažným a negativním dopadům na 
flóru, faunu a ekologii v Rakousku je také vysoce nepravdě-
podobné, že by vydalo nějaká pozitivní rozhodnutí.

Jak já, jakožto příslušná ministryně, tak i Rakousko po-
važujeme udržitelnou ochranu, zlepšování a zajišťování 
rozmanitosti druhů a obecnou záruku ochrany přírody 
za naprosto nezbytné. Zde musíme poukázat na nedávné 
prohlášení předsedkyně Evropské komise von der Leyen 
u příležitosti summitu One Planet Climate, na kterém vý-
slovně varovala před rizikem nových pandemií s ohledem 
na narušenou druhovou rozmanitost a poukázala na sou-
vislost mezi úbytkem biologické rozmanitosti a covidem. 
Ochrana naší přírody je velmi naléhavá nutnost. Projekt 
kanálu Dunaj – Odra – Labe by byl v jasném rozporu s tě-
mito cíli.

V posledních letech Rakousko opakovaně vyjádřilo 
tyto obavy v různých orgánech a bilaterálních rozhovo-
rech prostřednictvím mého ministerstva. Proto bych jako 
rakouská ministryně pro klimatická opatření, ochranu ži-
votního prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a techno-
logie chtěla dát jasně najevo, že nevidím žádnou možnost 
implementace nebo rakouské účasti na rakouském území.

Rakousko namísto toho zkoumá alternativní scénáře 
rozvoje tohoto vysoce citlivého ekologického území. Vyni-
kající ekologický stav podle rámcové směrnice EU o vodě 
bude spíše obnoven prostřednictvím projektů renaturace, 
jako je renaturace nábřeží, opětovné připojení odříznutých 
meandrů atd. Práce v tomto smyslu již byly zahájeny.

Vážení kolegové, žádám vás o odpovědnost a podpo-
ru. Jedná se o mnohem víc než o zachování a ochranu ne-
porušené přírody bohaté na druhy, jde o naši budoucnost.

S mnoha díky a laskavým pozdravem
Leonore Gewessler

https://arnika.org/rakouskokanaldunajodralabene
podporijdeonasibudoucnostpiseministrynedopravy

Připomínka
19. 3. 1896 byl v Praze zahájen provoz na první elektrifi-
kované tramvajové lince z karlína do vysočan.

správy zo Slovenska

Jozef Majský ostáva v Českej republike 
„V období prevedenia do výkonu trestu bol Jozef Majský 
vo väzbe na Pankráci, potom rozhodne Väzenská služba 
ČR, kam ho umiestni,“ informovala hovorkyňa Mestské-
ho súdu v Prahe Markéta Puci. V Českej republike je mo-
mentálne desať ústavov na výkon väzby a 25 väzníc. Ak by 
Majský požiadal o podmienečné prepustenie (túto mož-
nosť má tento a budúci rok), rozhodoval by o tom súd 
nachádzajúci sa v obvode ústavu, v ktorom si trest bude 
odpykávať. Najvyšší súd na Slovensku koncom júla 2020 
zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu nebanko-
viek Horizont Slovakia a BMG Invest. V platnosti teda osta-
lo rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezin-
ku z roku 2015. Ten Majského odsúdil na deväť rokov. Po 
Majskom bolo vyhlásené národné i medzinárodné pátra-
nie. Slovenská polícia ho zadržala v nemocnici v Prahe. Na-
koľko je Majský občanom Českej republiky, odpyká si trest 
v Česku.

Lucia Ďuriš Nicholsonová odchádza 
zo strany Sloboda a solidarita (SaS)
Ďuriš Nicholsonová oznámila verejnosti svoj odchod z SaS 
11. februára na sociálnej sieti. Pre odchod z materskej stra-
ny sa rozhodla po tom, ako v koalícii vyvolala konflikt. Prí-
činou bola jej tlačová konferencia o eurofondoch, na kto-
rej obvinila koaličného partnera, predsedníčku strany Za 
ľudí Veroniku Remišovú. Europoslankyňa Nicholsonová sa 
totiž v pondelok 8. februára vyjadrila, že Slovensko priš-
lo nenávratne o miliardu eur z eurofondov. Príčinou malo 
byť to, že do konca roku 2020 vláda nezabezpečila v Eu-
rópskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. Remi-
šová toto tvrdenie poprela a žiadala od Nicholsonovej ve-
rejné ospravedlnenie. Odchod europoslankyne Lucie Ďu-
riš Nicholsonovej z SaS je podľa predsedu strany Richar-
da Sulíka „možno trochu prehnaná reakcia“ na vzniknutý 
konflikt v koalícii. Konflikt s predsedníčkou strany Za ľudí 
a vicepremiérkou Veronikou Remišovou Sulík považuje za 
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a uzavretý s tým, že za sebou nezanechal trvalé škody v ko-

aličných vzťahoch. Následne sa Remišovej ospravedlnil. 
Sulík ďalej uviedol, že dôvodom odchodu Nicholsonovej 
môže byť to, že dospela k záveru, že už nechce byť členkou 
strany. Dodal, že jej rozhodnutie rešpektuje.

Sulík má s Nicholsonovou diskutovať o jej rozhodnu-
tí medzi štyrmi očami, no uviedol, že ju nebude presvied-
čať, aby stranu neopustila. „Budem sa s ňou rozprávať, ne-
jako to strašne lámať cez koleno nemá zmysel,“ reagoval 
s tým, že členovia majú so stranou „cítiť“ a majú byť v nej 
spokojní. „Samozrejme, že jej odchod ma mrzí, lebo bola 
významnou členkou, ale život ide ďalej,“ dodal. Predseda 
SaS sa podľa vlastných slov ospravedlnil za formu, akou 
viedla Nicholsonová spomínanú tlačovú besedu. „Myslím 
si, že Veronika Remišová toto ospravedlnenie prijala, vec 
je vybavená, komunikujeme normálne, nezanechalo to ne-
jaké veľké škody. Celá tá udalosť bola z dnešného pohľa-
du možno trochu preceňovaná. Aj odchod z SaS ako reak-
cia na toto je možno trochu prehnaná reakcia, ale za tým 
môže byť aj to, že Lucia jednoducho dospela k záveru, že 
už nechce byť členkou v strane, a neostáva nám nič iné, len 
to rešpektovať,“ uviedol.

Ďuriš Nicholsonová ostáva naďalej na svojom poste 
euro poslankyne a predsedníčky európskeho výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci. 

Vo februári sa rozbehlo sčítanie obyvateľov
Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára a ovplyvní nie-
len rozhodovanie štátnych úradov a samospráv, ale aj roz-
počty miest a obcí, financovanie cirkví či kvalitu života ná-
rodnostných menšín. Sčítanie by malo priniesť lepší pre-
hľad o aktuálnom počte obyvateľov, ich národnostnom zlo-
žení či o tom, kde treba zriadiť školu, postaviť cestu alebo 
osadiť dvojjazyčný názov obce. Sčítanie sa po prvý krát 
uskutoční elektronicky. Pre tých občanov, ktorí budú po-
trebovať pomoc s vyplňovaním, budú k dispozícii sčítací 
asistenti. Štatistický úrad očakáva, že nimi zrejme budú 
najmä imobilní a starší ľudia či občania z okrajových sku-
pín. Sčítanie týchto obyvateľov je z dôvodu pandémie ko-
ronavírusu naplánované v neskoršom termíne od 1. aprí-
la do 31. októbra.

Výsledky sčítania budú mať značný vplyv na rozho-
dovanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov. Veľ-
ké množstvo ľudí na Slovensku nežije v mieste, ktoré uvá-
dza ako svoj trvalý pobyt. Najviac zasiahnutým mestom je 
v tomto prípade Bratislava. Tu podľa odhadov v skutoč-
nosti žije minimálne 100 000 ľudí bez trvalého pobytu. 
Vedenie hlavného mesta tvrdí, že kvôli chýbajúcim úda-
jom prichádza mesto každoročne o zhruba 10 miliónov 
eur. Podobne sú na tom okrem Bratislavy aj mnohé men-
šie mestá, nielen krajské mestá na Slovensku. Predstavi-
telia miest tvrdia, že ak budú poznať skutočný počet oby-
vateľov, budú vedieť efektívnejšie budovať infraštruktúru 
a vylepšovať podmienky na život.

Počet ľudí s trvalým pobytom priamo úmerne vplýva na 
sumu finančných prostriedkov, ktoré dostávajú samosprá-
vy z daní z príjmu fyzických osôb (tzv. podielové dane). 
Magistráty a obecné samosprávy uvádzajú, že ak budú po-
znať vekové zloženie obyvateľov, ich pracovné zaradenie 
alebo to, či sú slobodní alebo ženatí, respektíve majú deti, 
budú vedieť, kde treba napríklad postaviť detské ihriská, 

vybudovať parkovacie miesta či stavať nájomné byty. Sa-
mosprávy uviedli, že vďaka tejto informácii budú vedieť ur-
čiť, kde je potrebné posilniť hromadnú dopravu, vybudo-
vať cyklocesty, pridať autobusové pruhy alebo iným spôso-
bom zefektívniť dopravu. Informácie treba pri vyplňovaní 
formuláru uviesť podľa stavu platnému k polnoci z 31. de-
cembra 2020 na 1. januára 2021. Štatistický úrad v usmer-
není k sčítaniu obyvateľov upozorňuje, že treba odpove-
dať tak, ako keby ste neboli nútení pracovať z domu, čiže 
za podmienok, ktoré neboli diktované pandémiou koro-
navírusu.

Od roku 2019 platia nové smernice o financovaní cirk-
ví, na základe ktorých dostávajú cirkvi a náboženské spo-
ločnosti registrované na Slovensku presný príspevok od 
štátu. Tento sa delí na z vopred určenú základnú zložku 
a na príspevok za počet veriacich. Základnú zložku urču-
je zákon a jedná sa o sumu približne 47 miliónov eur pre 
všetkých 14 registrovaných cirkví. Cirkví je na Slovensku 
o niečo viac, no niektoré o pridelenie príspevku nepožia-
dali. Príspevok sa každoročne zvyšuje len o mieru inflá-
cie. Sčítanie má teda priamy vplyv na výšku sumy, ktorá 
sa odvíja od počtu členov. Ministerstvo kultúry uviedlo, že 
cirkvi v roku 2021 k základnému príspevku dostanú sumu 
1,07 eura za každého sčítaného veriaceho. 

Minister školstva čelí tvrdej kritike 
za realokáciu eurofondov
Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) nečakane anu-
loval dve eurofondové výzvy vo výške 155 miliónov eur. 
Odôvodnil to tvrdením, že hrozilo nedočerpanie týchto 
finančných prostriedkov, ak by zostali evidované na pô-
vodné projekty. Tieto peniaze namiesto použitia na urče-
ný účel bez vedomia verejnosti realokoval na aktivity svoj-
ho straníckeho predsedu a ministra rezortu hospodárstva 
Richarda Sulíka (SaS). Ten ich chce použiť na päť projek-
tov, ktoré si vybral dávnejšie.

Po vedcoch a zamestnávateľoch, ktorým boli penia-
ze pôvodne určené, sa proti počínaniu ministra Gröhlin-
ga ohradila aj podpredsedníčka vlády Veronika Remišová 
(Za ľudí), ktorá je za hospodárenie s eurofondmi zodpo-
vedná. Ako informovala po rokovaní Rady vlády pre vedu, 
techniku a inovácie, ktorej šéfuje, zástupcovia zamestná-
vateľov a akademického sektora vyjadrili pohoršenie nad 
tým, ako ministerstvo školstva zrušilo výzvy na podporu 
podfinancovaného dlhodobého výskumu. „Ministerstvo 
školstva toto rozhodnutie urobilo bez konzultácie s do-
tknutými partnermi a ostatnými príslušnými inštitúciami, 
ktoré dlhé mesiace projekty pripravovali,“ uviedla Remi-
šová. Šéfka strany Za ľudí zároveň poukázala na fakt, že 
po medializovanom škandále s eurofondami za pôsobe-
nia bývalého ministra Petra Plavčana (SNS) bola veda a vý-
skum dlho dobo podvyživená a Gröhlingovo rozhodnutie 
tak situáciu ešte zhoršuje. Vedúci rezortu školstva pritom 
Remišovú v roku 2020 presviedčal, že nemá voľné zdroje 
z euro fondov.

Remišová žiadala jednotlivé ministerstvá o relokáciu 
prostriedkov od EU do fondu určeného na boj s pandé-
miou. „Mrzí ma, že minister školstva doteraz vytrvalo tvr-
dil, že všetky peniaze na podporu výskumu využije,“ od-
kázala Gröhlingovi. Realokácii sa bude dodatočne veno-
vať aj vláda. Proti konaniu Gröhlinga sa totiž ohradili aj 
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zástupcovia vysokých škôl a SAV. Poukázali na to, že Slo-
vensku hrozí blamáž a strata kredibility, nakoľko do projek-
tov bolo zapojených mnoho partnerov z viacerých sfér. „To 
najcennejšie, čo takýmito rozhodnutiami strácame, je zá-
ujem mnohých ľudí, partnerov, spoločne vytvorených kon-
zorcií a ich vieru, že podpora priemyslu, vedy, výskumu 
a spoločných inovácií majú na Slovensku význam a pod-
poru,“ uvádza sa vo vyhlásení SAV a siedmich rektorov. 
Odborníci sa v tomto názore zhodli aj s Klubom 500, kto-
rý združuje najväčších zamestnávateľov Slovenska. Ten je 
pritom tiež členom menovanej výskumnej rady. „Uvedené 
rozhodnutie vnímame veľmi negatívne, nakoľko bolo usku-
točnené bez akejkoľvek diskusie. […] Naopak dva roky do-
stávame informácie, že hodnotiaci proces prebieha, len je 
to komplikované a máme zdržanie,“ uviedol pre médiá Ti-
bor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Daniel Lipšic bol zvolený 
za špeciálneho prokurátora
Poslanci parlamentu zvolili Lipšica do funkcie 5. februá-
ra. Na hlasovaní sa zúčastnilo 117 prítomných a 79 z nich 
dalo svoj hlas Lipšicovi. Národná rada SR volila špeciálne-
ho prokurátora po tom, ako sa obvinený Dušan Kováčik 
vzdal tejto funkcie. Na jeho možné zvolenie bolo potreb-
né zmeniť zákon, ktorý nepovoľoval kandidatúru neproku-
rátorom. Funkčné obdobie šéfa Úradu špeciálnej proku-
ratúry je sedem rokov a začína plynúť dňom zloženia sľu-
bu. Ten Lipšic zložil predsedovi Národnej rady SR Borisovi 
Kollárovi (Sme rodina) v pondelok 15. februára v priesto-
roch Bratislavského hradu.

Na post špeciálneho prokurátora musí byť zakaždým 
volená iná osoba, opakované zvolenie nie je zo zákona po-
volené. Médiá doma aj v zahraničí vnímajú voľbu Danie-
la Lipšica za špeciálneho prokurátora ako kontroverznú, 
niektoré denníky ju označili za politickú objednávku pre-
miéra Igora Matoviča. Lipšic má vzťahy so súčasnými vlád-
nymi politikmi z minulosti, a teda panujú obavy z možné-
ho konfliktu záujmov v budúcnosti. Sporné mnohým pri-
padá taktiež to, že pred voľbou musela „štvorčlenná koalí-
cia vedená populisticko-konzervatívnym premiérom Mato-
vičom zmeniť zákon, aby vôbec mohol kandidovať,“ uvie-
dla napríklad Die Presse. Lipšic totiž nebol prokurátorom, 
čo bolo pôvodne podmienkou kandidatúry. Česká televize 
poukázala naopak na to, že Lipšic v minulosti na prechode 
zrazil chodca a podľa opozície má blízke vzťahy ku koalí-
cii. „Lipšic má blízko k premiéru Igoru Matovičovi a dalším 
činitelům vládních stran – při volbě v parlamentu byl pro-
to favoritem,“ uvádza autor. Za problematickú považuje aj 
jeho minulosť advokáta. „Podle expertů ho minulost advo-
káta může dostat do střetu zájmů. Úřad navíc řeší korupč-
ní skandály z období vlády Smeru-SD. S Lipšicem v čele se 
může stát snadným terčem,“ uvádza web Českej televízie.

Lipšicovo pôsobenie v minulosti dáva nádej, že o svo-
jich kvalitách a nestrannosti presvedči širokú verejnosť. 
Avšak napriek doterajšej aktivite jeho zvolenie pôsobí, ako 
keby si ho vládna koalícia chcela na miesto špeciálneho 
prokurátora dosadiť. V neposlednom rade budí podozre-
nie aj Lipšicovo prirýchle nadobudnutie bezpečnostnej 
previerky na objednávku. Okrem Lipšica sa o post uchá-
dzali aj traja ďalší, schopní protikandidáti, ktorí na rozdiel 
od Lipšica neboli zahalení v kontroverzii. 

Sprísnený režim na slovenských hraniciach 
Slovensko zaviedlo od stredy 17. februára nový režim na 
hraniciach. Dôvodom zmien je úsilie zamedziť rozšíreniu 
nebezpečných mutácií koronavírusu, ako napríklad brit-
skej či juhoafrickej mutácie. Na tlačovej konferencii to 
oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OľaNO). Ve-
dúci rezortu zdravotníctva zároveň odporúča občanom za-
medziť cestovanie do zahraničia. Občania by mali cestova-
nie zvážiť a ísť za hranice len v nevyhnutných prípadoch.

Medzi prijaté zmeny patrí okrem iného štrnásťdňová 
karanténa po návrate na Slovensko, ktorú je možné ukon-
čiť najskôr na ôsmy deň negatívnym výsledkom PCR testu. 
„Každý cestovateľ musí pred vstupom na Slovensko vyplniť 
formulár e-hranica,“ zdôraznil Krajčí a dodal, že pendle-
ri majú výnimku. Pendleri, ktorí sú z priameho susedstva, 
teda Maďarska, Rakúska, Česka a Poľska, môžu prechá-
dzať cez hranice, ale len pod podmienkou, že budú mať 
pri sebe vždy negatívny test, ktorý nesmie byť starší ako se-
dem dní. Test môže byť PCR aj antigénový. Vypĺňanie for-
muláru e-hranica do ich povinností nespadá. Pendleri, kto-
rí cestujú do odľahlejších krajín Európskej únie, Švajčiarska 
alebo Spojeného kráľovstva, musia formulár e-hranica vy-
plniť. Musia mať pri sebe antigénový test, ktorý môže byť 
starý najviac 48 hodín, PCR test najviac 72 hodín. Po vstu-
pe do krajiny je povinné ísť do karantény, ktorú budú môcť 
ukončiť hneď, ako budú mať výsledky z PCR testu. Ten si 
môže pendler podľa Krajčího urobiť ešte hneď v ten istý 
deň na vlastné náklady. V prípade negatívneho výsledku 
končí pre týchto občanov karanténa ihneď.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) zdôraznil, že na 
základe momentálne epidemiologickej situácie sa Sloven-
sko stalo vysoko rizikovou krajinou pre susedné krajiny, 
v ktorých sú ukazovatele priaznivejšie. Slovensko žiaľ drží 
prvenstvo v počte úmrtí na milión obyvateľov. Nemecko 
zaradilo Slovensko medzi krajiny, v ktorých bola zazname-
ná prítomnosť rizikových mutácií. Vzhľadom na túto sku-
točnosť majú od polovice februára na územie Nemecka 
zakázaný vstup cestujúci prichádzajúci zo Slovenska. Ten-
to zákaz zahŕňa leteckú, železničnú i autobusovú dopravu. 
Od pondelka 15. februára polícia avizovala zvýšené vyko-
návanie kontrol na hraničných prechodoch, uviedol Ro-
bert Gucký z hraničnej a cudzineckej polície.

Britská mutácia v Bratislave
Počas februárového testovania v Bratislave sa mesto po-
kúsilo zistiť podiel britskej mutácie vírusu na pozitívne tes-
tovaných. Na všetkých odberových miestach v piatich rôz-
nych lokalitách Bratislavy, ktoré zabezpečoval magistrát, 
bolo nájdených takmer 50 pozitívnych prípadov. Všetkým 
pozitívne testovaným bola ponúknutá možnosť pretesto-
vať sa PCR testami. Na pretestovanie PCR testami prišlo 
28 ľudí. U jedného z nich PCR test nepotvrdil pozitivitu, 
čo znamená, že bol falošne pozitívny pri testovaní Ag tes-
tom. Až u 23 ľudí zo zvyšných 27 bola zistená britská mu-
tácia, čo predstavuje 85 %. Vzorka, ktorú lekári kontrolo-
vali, nie je veľká, ale zodpovedá skladbe spoločnosti. Tes-
tovaní boli v rôznych časoch, rozdielneho veku a tiež z via-
cerých odberových miest v rôznych mestských častiach, čo 
potvrdzuje, že nepochádzajú z jedného možného ohniska.
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obozretný, chrániť sa a v prípade ochorenia prísne do-
držia vať izoláciu a zabrániť tak agresívnemu šíreniu 
vysoko infekčnej mutácie vírusu. V opačnom prípade prí-
tomnosť tejto mutácie môže vyvolať prudký nárast infiko-
vaných, keďže sa šíri rýchlejšie ako podoba vírusu z minu-
lého roku.

Zozbierané informácie boli posunuté vedeckej komu-
nite a epidemiológom, ktorí môžu z prezentovaných čísel 
vyvodiť odborné závery, aj vláde, aby s ňou pracovala pri 
ďalších svojich úvahách o plošnom testovaní a o otváraní 
škôl. Boris Klemp testy v Biomedicínskom centre SAV vy-
konával a Pavol Čekan (MultiplexDX) mestu poskytol špe-
cifické testy na zisťovanie prítomnosti britskej mutácie. Prí-
tomnosť mutácie tiež zisťovali prostredníctvom testov na 
kloktanie.

Svedok v kauze korupcie 
Lučanského sa zastrelil
O samovražde podnikateľa a svedka vo viacerých aktuál-
nych korupčných kauzách, Františka Böhma, informova-
la 13. februára televízia Joj. Televízia zverejnila, že dôležitý 
policajný svedok Böhm sa mal streliť do hlavy počas inci-
dentu, ktorý sa odohral v piatok 12. februára v neskorých 
večerných hodinách v obci Plavecký Štvrtok. Böhm údaj-
ne postrelil aj svoju manželku. Tá bola so strelnými pora-
neniami v oblasti hrudníka prevezená do nemocnice v Ru-
žinove. „Momentálne je v stabilizovanom stave a pri vedo-
mí,“ informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bra-
tislava Eva Kliská.

V médiách sa objavila správa, podľa ktorej došlo v Böh-
movom rodinnom dome k hádke. Svedkom samovraždy 
mal byť aj Böhmov syn. Böhm zohral kľúčovú úlohu v kau-
ze dnes už taktiež zosnulého bývalého prezidenta Po-
licajného zboru Milana Lučanského. V akcii pod krycím 
názvom Judáš vypovedal v Lučanského prípade o jeho 
údajnej korupcii. František Böhm v minulosti pracoval aj 
v prostredí tajných služieb. Böhm bol po zadržaní proku-
rátorom následne prepustený z väzby 11. decembra a bol 
stíhaný na slobode. Ako kajúcnik spolupracoval s vyšetro-
vateľmi.

Bratislavská krajská kriminálna polícia vyšetruje nočný 
incident v obci Plavecký Štvrtok, pri ktorom sa mal zastre-
liť muž a mala byť postrelená žena. TASR to potvrdila ho-
vorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Brati-
slave Lucia Mihalíková. Polícia krátko pred polnocou do-
stala oznámenie o postrelenej žene a zastrelenom mužovi 
v jednom z rodinných domov v Plaveckom Štvrtku. „Podľa 
doterajších informácií mal muž spôsobiť strelné zranenie 
žene a následne sa mal sám zastreliť. Žena bola so zrane-
niami prevezená do jednej z bratislavských nemocníc. Muž 
zraneniu na mieste podľahol,“ uviedla Mihalíková. Z dô-
vodu závažnosti prípadu ho na mieste prebrala do zodpo-
vednosti bratislavská krajská kriminálka. „Okolnosti tohto 
prípadu sú v týchto chvíľach predmetom intenzívneho vy-
šetrovania. Hneď, ako to procesná situácia umožní, bude-
me verejnosť o prípade informovať,“ povedala Mihalíková.

Podľa obvinenia si mal František Böhm úplatkami 
v sume niekoľko stoviek tisíc eur kupovať krytie aj cez bý-
valého policajného prezidenta Lučanského. Vypovedal 
o tom samotný Böhm ako aj bývalý vysoko postavený po-

licajný funkcionár Norbert Pakši. Pakši na polícii vypovedal 
aj o tom, ako údajne s Lučanským prediskutovával úplatky. 
„Obaja mali chrániť bývalého siskára Františka Böhma pri 
jeho nelegálnych kšeftoch s pohonnými hmotami. Prvé pe-
niaze za to inkasovali ešte v časoch, keď bol Lučanský vice-
prezidentom polície, teda v rokoch 2014 a 2015, a to oba-
ja po 16 000 eur,“ informovali média. „Lučanský pri osob-
nom rozhovore v kancelárii prezidenta uviedol Pakšimu vo 
vzťahu k osobe Františka Böhma, že všetci v jeho okolí ro-
bia kšefty a od jeho osoby potom chcú, aby ťahal každé-
ho zo sra***k a on z toho nič nemá,“ stojí vo výpovedi Pak-
šiho, ktorá sa nachádzala v obvinení generála Milana Lu-
čanského. Norbert Pakši mal tento rozhovor posunúť Böh-
movi, ktorý sa opýtal, či Lučanský chce, aby mu platil istú 
paušálnu sumu. Lučanský vraj s návrhom súhlasil „A tak 
Böhm každý mesiac minimálne od augusta 2018 do kon-
ca roka 2019 údajne poslal po Pakšim 45 000 eur. Tie si 
vrcho loví predstavitelia zákona delili. Pakši si zo sumy ne-
chal 14 000 eur, 1 000 eur odovzdal svojmu nadriadenému 
J. Rehákovi a 30 000 eur predal Lučanskému, často priamo 
v jeho kancelárii,“ uvádza sa v obvinení.

Okrem kauzy Judáš exsiskár Böhm figuruje aj v prípa-
de Texasan okolo spoločnosti Jopi Trade. Národná krimi-
nálna agentúra zadržala 14. decembra dvoch obchodní-
kov s pohonnými hmotami (podnikateľa Jozefa K. a ďal-
šiu osobu) údajne vďaka výpovedí Böhma a bývalého šéfa 
Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa. 
Za držanie podnikateľov je v priamej súvislosti s vyšetrova-
ním firiem Jopi Trade a TP Patriot. Menované mali za zma-
renie ich trestného stíhania odovzdať Ľudovítovi Makóovi 
sumu 200 000 eur. Polícia koncom minulého roka obvinila 
v prípade depeháčkarov kšeftujúcich s pohonnými hmota-
mi a minerálnymi olejmi celkom sedem ľudí.

Smrť svedka Böhma okomentoval aj splnomocnený zá-
stupca rodiny zosnulého exprezidenta Policajného zboru 
Lučanského JUDr. Miroslav Radačovský. Nechal sa počuť, 
že ako splnomocnený zástupca rodiny generála Lučanské-
ho sa vzhľadom na „prostoduché útoky“ na rodinu a jeho 
osobu zo strany niektorých médií a politikov nedávno roz-
hodol, že sa odmietne vyjadrovať k priebehu trestného ko-
nania. „Vzhľadom však na veľa telefonátov a správ, ktoré 
mi v súvislosti s touto mimoriadnou správou prichádzajú, 
môžem odpovedať a konštatovať len jedno: Áno, je tak, 
pán Bohm bol kľúčovým svedkom proti generálovi Lučan-
skému, bol tzv. kajúcnikom, stál za dôvodmi kolúznej väz-
by Lučanského. Toto s určitosťou viem z obsahu spisu.“ 
Radačovský dodal, že k dôvodu, pre ktorý došlo k samo-
vražde, resp. k smrti tohto kajúcnika, sa relevantne vyjadriť 
nemôže, pretože nepozná konkrétne okolnosti jeho smrti.

Prokurátor Jozef Čentéš je v kritickom stave
Čentéš sa nachádza podľa médií v kritickom stave v ne-
mocnici v bratislavskom Ružinove a bojuje so silným zápa-
lom pľúc. Ochorenie Covid-19 má u neho mimoriadne ťaž-
ký priebeh. Prokurátora previezli do ružinovskej nemocni-
ce z Nemocnice sv. Michala, kde sa liečil. Jeho stav sa však 
náhle zhoršil. Podľa posledných dostupných informácií je 
pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu a bojuje o život. Čen-
téš má 53 rokov. V minulosti zastupoval funkciu generál-
neho prokurátora, ktorého však prezident Ivan Gašparo-
vič nevymenoval do úradu. Minulý rok sa opäť rozhodol 
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kandidovať do tejto funkcie, no za generálneho prokurá-
tora parlament nakoniec zvolil Maroša Žilinku.

Slovenskí vedci objavili 
nový minerál – dobšináit
Mineralógovia z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie 
vied (SAV) objavili v rudných žilách v okolí Dobšinej nový 
minerál dobšináit. Ako holotyp má bielu farbu, malá prí-
mes kobaltu spôsobuje jeho svetloružové sfarbenie. Za-
čiatkom februára 2021 ho Komisia pre nové minerály, no-
menklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogic-
kej asociácii schválila ako v poradí 23. nový minerál nájde-
ný na území Slovenska. TASR o tom informovala hovorky-
ňa SAV Katarína Gáliková.

Dobšináit je nový člen roselitovej skupiny nerastov 
s dominantným zastúpením vápnika. Minerály skupiny ro-
selitu patria medzi relatívne vzácne arzeničnany s obsa-
hom vody. Názov dostal podľa miesta jeho prvého opísa-
ného výskytu, mesta Dobšiná, ktoré má bohatú banícku 
históriu. „Rudné žily v okolí mesta predstavujú najvýznam-
nejšiu akumuláciu niklu a kobaltu v Západných Karpatoch 
a Dobšiná v minulosti patrila k najvýznamnejším produ-
centom týchto kovov v Európe. Dobšináit bol nájdený 
v Zembersko-tereziánskom žilnom systéme, kde sa vysky-
tuje spolu s ďalšími sekundárnymi minerálmi, ako sú eryt-
rit, pikrofarmakolit a phaunouxit,“ vysvetlil mineralóg Mar-
tin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV. Ten sa v spolupráci 
s kolegami z Národného múzea v Prahe, Masarykovej uni-
verzity a Moravského zemského múzea v Brne a Fyzikálne-
ho ústavu Akadémie vied Českej republiky zaslúžil o nájde-
nie tohto minerálu. Nový minerál zo Slovenska potvrdila aj 
chemická analýza elektrónovým mikroanalyzátorom v de-
tašovanom pracovisku geologického odboru Ústavu vied 
o Zemi SAV v Banskej Bystrici.

Nové pandemické opatrenia na Slovensku
Aj napriek lockdownu a opakovanému plošnému testova-
niu sa situácia na Slovensku dramaticky zhoršila. Kým v su-
sedných krajinách ako Rakúsko či Poľsko dochádza poma-
ly k uvoľňovaniu niektorých opatrení, slovenský minister 
zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že na Slovensku má 
krivka „tendenciu ako keby začať rásť“. Zhoršujúca situá-
cia je badateľná najmä na stave v regiónoch. Počet okre-
sov v čiernej zóne sa zvýšil z 9 na 15 a počet tých, ktoré sa 
dostali do bordovej fázy, sa zvýšil z 41 na 51. Pre regióny 
to znamená najmä čiastočne nové pravidlá, ktoré sa zača-
li uplatňovať od pondelka 15. februára.

Ešte začiatkom februára patrili okresy Nitra, Galanta, 
Dunajská Streda medzi bordové okresy, čo by im teoretic-
ky umožňovalo otvoriť školy. Dostali sa však náhle do čier-
nej fázy a školy teda ostávajú zatvorené. Obyvatelia okre-
sov, ako je Ružomberok, ktoré sa presunuli z červenej do 
bordovej fázy, sa zase musia na cestu do práce vyzbrojiť 
testom starým už nie 14, ale najviac 7 dní. Výrazné zme-
ny čakajú obyvateľov okresu Veľký Krtíš. Nedávno najlep-
ší okres na Slovensku, ako jediný bol v ružovej fáze, skon-
čil rovno v bordovej fáze. Okrem prípadného zatvárania 
škôl sa pracujúci ľudia musia pripraviť na to, že na cestu 
do práce im nebude postačovať 21 dní starý test, ale naj-
viac sedemdňový test.

Uvedené zmeny a nastavenia pravidiel sú zhrnuté v tzv. 
covid automate, ktorý schválila vláda na základe odporú-
čaní odborníkov. Minister Krajčí každý utorok prinesie ak-
tualizovanú mapu Slovenska, ktorá bude odrážať ako ce-
lonárodnú epidemiologickú situáciu, tak aj situáciu v jed-
notlivých regiónoch. Následne podľa toho, či sa situácia 
v okrese zmenila, pre neho budú platiť od nadchádzajúce-
ho pondelka iné pravidlá pre školy a iná platnosť testov do 
zamestnania. Následne Krajčí spresnil, kto vlastne môže ísť 
do prírody aj mimo svoj okres. Ak je okres v čiernej zóne, 
tak jeho obyvatelia majú povolené ísť do prírody len vo 
svojom okrese, a to aj bez testu. V bordovom alebo červe-
nom okrese môžu ľudia cestovať do prírody v rámci týchto 
okresov, ale musia mať najviac sedem dní starý test. Oby-
vatelia červeného okresu môžu ísť do prírody do bordové-
ho okresu a naopak. Aj tu platí, že ak chcú ísť na výlet do 
prírody len vo svojom okrese, test nepotrebujú. Oby vatelia 
bordových a červených okresov nemôžu ísť do prírody do 
čierneho okresu. Všetky ostatné opatrenia sú spoločné pre 
celé Slovensko, ktoré je ako celok stále v čiernej fáze.

knIžné TIpy

Miroslav Saniga: V túlavých topánkach slovenskou prí-
rodou (Perfekt, 2021)
„Jeden júlový podvečer som sa vracal z vrcholu Smrekovi-
ce,“ hovorí ujo. „V lese panovala letná nálada. Vtáky pospe-
vovali, aj myši šuchotali v lístí. Odrazu som začul podivné 
zvuky. Zvedavo pozriem tým smerom a čo nevidím? Pod 
smrekom bolo veľké mravenisko a v ňom sa hniezdil hlu-
cháň. Rozhrabával ho, potom sa doň posadil a nechal si do 
peria vliezť mravce. Až mi naskočila husia koža, keď som 
v ďalekohľade uvidel, ako sa kohútovi pomedzi perie hmý-
ria mravce. Ten si ich sám naberal do našuchoreného pe-
ria a nechal ich, aby mu pomohli zbaviť sa drobných para-
zitov. Videl som, že mu ten kúpeľ v mravenisku spôsobuje 
pôžitok. Ja som sa striasol už pri pomyslení, že by som sa 
tam ocitol čo i len na sekundu, jemu to však bolo príjem-
né.“ Tento príbeh aj ďalšie skvelé príhody so zvieratami, 
pretkané láskou k prírode, sú ukryté v knihe Miroslava Sa-
nigu. Úžasné fotografie zvierat, zachytených v jedinečných 
okamihoch, sprevádzajú každú kapitolku. A to nie je všet-
ko. Zaujímavosti o tom, čo sa deje v prírode v jed notlivých 
ročných obdobiach, pranostiky, hádanky, test a super re-
cepty na záver robia túto knihu naozaj jedinečnou.

ladislav kužela – Zuzana Čižmáriková: Zdravé črevo 
a trávenie (Ikar, 2021)
Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa 
doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej Zdravé čre
vo a trávenie – Mýty verzus fakty poukazuje na skutoč-
nosť, že ľudia sa vo veciach svojho zdravia často riadia 
mýtmi a dezinformáciami, čo má neraz za následok váž-
ne poškodenie ich zdravia. V tejto knihe však autori pre-
zentujú informácie a fakty založené na vedeckých dôka-
zoch, z ktorých vychádza a ktoré aplikuje súčasná západ-
ná medicína. Vhodnou a ľahko zrozumiteľnou formou vy-
svetľujú prejavy porúch tráviaceho traktu a informujú či-
tateľa o možnostiach a cieľoch vyšetrení, čím zároveň 
zbavujú potenciál neho pacien ta strachu pred invazívnym 



56

sp
rá

vy
 z

o 
Sl

ov
en

sk
a vy šetrením. Gastroskopia, kolonoskopia, enteroskopia či 

endosonografia sú tak pochopiteľnejšie aj pre nemedicín-
sku verejnosť. V publikácii sú vysvetlené i základné ana-
tomické a fyziologické funkcie všetkých vnútorných orgá-
nov, ktoré pri trávení zohrávajú svoju nezastupiteľnú úlo-
hu. Cieľom tejto knihy je pomôcť čitateľovi nájsť správnu 
cestu v spleti odborných termínov a zložitých medicín-
skych procesov a dozvedieť sa všetko potrebné o trávia-
com trakte, o jeho najčastejších ochoreniach a o konkrét-
nych vyšetreniach.

viliam Judák: Putovanie k zázraku Veľkej noci (Spolok 
svätého Vojtecha, 2021)
Pôstne obdobie je ideálnym časom na zamyslenie sa nad 
hodnotou ľudského smerovania. Knižná novinka od nit-
rianskeho biskupa Viliama Judáka (* 1957) Putovanie k zá
zraku Veľkej noci je návodom na prežitie týchto dní s ra-
dosťou a otvoreným srdcom pre Ježiša. Kniha má dve čas-
ti. Každú kapitolu prvej časti s názvom Kalendárium tvo-
rí jeden deň. Začína sa Popolcovou stredou a končí Veľko-
nočnou nedeľou. V každom dni nájdeme odkazy na state 
zo Svätého písma, o ktorých môže čitateľ meditovať, a ori-
ginálnym spôsobom poňatý text, v ktorom sa dozvieme 
mnoho užitočného o jednotlivých pôstnych a veľkonoč-
ných dňoch. Druhú časť s názvom Veľkonoční ľudia tvoria 
zaujímavosti o postavách, ktoré zohrali svoj väčší či men-
ší význam pri udalostiach Veľkej noci. Autor na ne v mno-
hých prípadoch pozerá iným ako tradičným uhlom pohľa-
du, ktorý ponúka inšpiráciu k zaujatiu vlastného postoja 
a nabáda čitateľa nahradiť tradičné kritické myslenie milo-
srdným a láskavým prístupom.

eva Hrašková: Všetko, čo (ne)chcem (Lindeni, 2021)
Nina má tesne pred tridsiatkou a túži vycúvať zo vzťahu, 
ktorý ju dusí. Dve čiarky na tehotenskom teste ju stava-
jú pred najvážnejšie rozhodnutie jej života. Floristka Lia-
na sa vysnívaných dvoch čiarok nikdy nedočká. Tvári sa, 
že je nad vecou. Až kým jej manžel nepríde s uleteným ná-
padom, aby pohľadali ženu, ktorá im dieťatko vynosí. Nina 
a Liana až v tých najťažších životných situáciách zisťujú, že 
aj v tej najväčšej tme dokáže láska zrodiť svetlo nádeje, ak 
jej to sami dovolíme.

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!

Michaela ella Hajduková: Zimný palác (Motýľ, 2021)
Tri Tatiany – jeden príbeh. A jeden muž, ktorý na krku nosí 
anch a myslí si, že ovláda osud. „Kde si? Taťjana, kde si? 
Naozaj vás odviezli preč a zabili iba cára? Kto mi odpovie? 
Taťjana...“ Sankt-Peterburg 1914 – Taťjana Romanovová 
ako milosrdná sestra Červeného kríža znovu stretáva v ne-
mocnici Dmitrija Jakovleviča Malamu a jej srdce horí lás-
kou. Krehký vznikajúci vzťah podporujú i jej rodičia. Nad 
celou rodinou sa však sťahujú revolučné mračná a ukrytá 
správa vo fľaši od smotany spustí udalosti, ktoré sa skončia 
krvavými jatkami, zakrývaním stôp a pátraním, ktoré po-
trvá desaťročia. Taťjanin denník sa ukrýva v toku času, až 
kým ho nenájde iná Tatiana, ktorej sa zápisky veľkokňaž-
nej môžu stať osudnými. Leningrad 1977 – Taťjanu Gari-
novú vypočúva KGB. Mladučká študentka práva s dobrým 
kádrovým profilom i triednym pôvodom síce číta zakázané 
knihy, ale to zďaleka nie je dôvod, pre ktorý si pohnevala 
súdruhov. Čoho všetkého bude Dmitrij Tarasov schopný, 
aby jeho láska neskončila za mrežami? Petrohrad súčas-
nosť – Uprostred zasneženého námestia pred Zimným pa-
lácom sa cez noc objaví rakva so skleneným vekom. Mladá 
žena vnútri má biele šaty a trblietavú tradičnú čelenku. Vy-
šetrovanie ukáže, že nie je mŕtva, ale podchladená a pod 
vplyvom narkotík. A že sa volá Tatiana. Kto ju obliekol do 
šiat cárovej dcéry a chcel, aby zamrzla? Tento príbeh je in-
špirovaný skutočnými udalosťami. 

Monika Macháčková: Nikdy nebudem piť slaný čaj 
(Mafra Slovakia, 2021)
Nie každý sa narodí do ideálnej rodiny. Karolína nebola 
chcená a celé detstvo a mladosť musí bojovať o uznanie 
svojho krutého, dominantného otca. Postaví sa na vlastné 
nohy, ale ani to ešte neznamená, že vyhrala. Čaká ju zloži-
tá cesta spoznávania života a ľudí, trpké lekcie pochope-
nia a odpúšťania. Nájde, čo hľadá? Príbeh, pri ktorom sa 
zamyslíte nad mnohými zdanlivo banálnymi vecami, ktoré 
sú však vlastne najdôležitejšie pre spokojný život.

vladimír keníž: Básničkové cestovanie po Európe (For-
tuna Libri, 2021)
Ak chceš poznať názvy štátov, vezmi knižku a poď na to! 
K štátu patrí hlavné mesto, tiež si v básni našlo miesto. 
Ulož si ho do pamäti, nie len ty, aj všetky deti. A možno len 
znenazdajky, na obrázkoch nájdeš vlajky. Budeže to zába-
va. Kto ich viac vie, vyhráva! 

kolektív autorov: Moja prvá knižnica: Zvieratá (Slovart, 
2021)
Moja prvá knižnica: Zvieratá obsahuje osem leporel s pú-
tavými obrázkami zvierat. Deti sa hravou formou zoznámia 
so zaujímavými živočíchmi. Poznávaním obrázkov a ich po-
menovávaním si budú rozvíjať slovnú zásobu.

Zuzana Pospíšilová: Kúzelná trieda – Štvrtý rok (Bam-
book – Grada, 2021)
Určite poznáte vílu Jazmínu a jej kúzla. Vráťte sa do obľú-
beného príbehu a pokúste sa spolu so žiakmi kúzelnej trie-
dy obnoviť zázračné spojenie s ríšou víl. Deťom sa strati-
lo niečo veľmi cenné. Kto za to môže? Pomôže im Jazmí-
na aj tentoraz? Isté je, že cesta za vílou nebude pre štvrtá-
kov z kúzelnej triedy ľahká, no ich len tak hocičo neodradí. 

(DMN)
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Sportovní aktivity v roce 2021
Milé sestry, milí bratři!

Očekávám extrémně náročnou situaci na celý rok 
2021. Znovuotevření našich tělocvičen bude určitě za
hrnovat další rámcové podmínky pro sportovní aktivity 
v hale. Doporučuji proto všem členům očkování, protože 
to bude v nejbližší době rozhodně nejrychlejší způsob nor
malizace. Ideální situace by samozřejmě byla 100 % pro
očkovanost všech členů. 

Jsem si vědom, že – jak nyní vidíme – to není okamži
tě možné pro všechny. Prosím, vezměte taky na vědomí, 
že nejsme naštěstí závislí na tom odvažovat zdraví s eko
nomickou nutností.

V každém případě budeme od našich členů určitě vy
žadovat akceptování výjimečných podmínek pro cvičení. 
Každý jednotlivec je tedy zodpovědný nejen za sebe, ale 
i za ty členy, kteří se účastní sportovních a společenských 
aktivit. Žádám Vás, abyste zvážili své činy z tohoto hle
diska.

Přeji všem členům vše nejlepší do Nového roku, hlavně 
zdraví a spokojenost. Nazdar! 

Thomas FreyMaterna

Oetz
Dle dohody s jednotou Mnichov a se Župou švýcarskou 
Rakouská župa znovu přebírá organizaci sokolského setká-
ní v Oetzu. Svatodušní svátky jsou letos od 22. do 24. květ-
na. Zatím nebylo rozhodnuto, zda se setkání v Oetzu bude 
moct uskutečnit. Vzhledem k okolnostem bude teprve roz-
hodnuto 4-6 týdnů před datem setkání.

Zemřela bývalá náčelnice 
světového Sokola Jarina Žitná
Ve věku osmaosmdesáti let zemřela bývalá světová i re-
publiková náčelnice Sokola Jarina Žitná. „Do poslední chví-
le byla činná a snažila se Sokolem žít. Zaslouží si obrovský 
dík od nás všech,“ uvedl starosta TJ Sokol Liberec Jaroslav 
Postl. Žitná byla mezi Sokoly legendou. Velmi aktivně se 
angažovala při obnově Sokola v roce 1968. V roce 1989 se 
podílela na znovuobnovení tělocvičných jednot Sokolské 
župy ještědské. Osobně řídila tři všesokolské slety v Praze 
v letech 1994, 2000 a 2006. Zúčastnila se i několika zahra-
ničních miniexpedic na Island, Špicberky a do Grónska, 
které většinou připravila a vedla.

(mk)sporT

Vítězství biatlonistky Markéty Davidové
Markéta Davidová je mistryní světa ve vytrvalostním závo-
dě. Na šampionátu v Pokljuce po bezchybné střelbě a dru-
hém nejrychlejším běhu vyhrála o 27,9 sekundy před olym-
pijskou vítězku Hannou Öbergovou ze Švédska. Davidová 
svou zlatou medailí navázala na Kateřinu Holubcovou, kte-
rá se před osmnácti lety stala mistryní světa taktéž ve vy-
trvalostním závodu, a Gabrielu Koukalovou, která v roce 
2017 ovládla sprint.

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) – vy-
trvalostní závod – ženy (15 km): 1. Davidová (ČR) 42:27,7 
(0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) +27,9 (1), 3. Ta-
drevoldová (Nor.) +1:04,0 (1).

Ester Ledecká tentokrát na lyžích
Ester Ledecká na světovém šampionátu v Cortině d’Am-
pezzo podruhé za sebou brala bramborovou medaili, jak 
se říká umístění na čtvrté pozici. Ve sjezdu na olympijské 
sjezdovce Tofane skončila sedm setin od medaile a zopa-
kovala umístění ze super-G. „Je to sport, bude bramborač-
ka k večeři,“ vtipkovala Ledecká mezi novináři. „Jsem hroz-
ně ráda, že můžu být mezi nejlepšími na světě, můžu jez-
dit ty nejtěžší tratě, co pro holky jsou. Samozřejmě není to 
medaile, ale je to skvělé umístění. Jsem ráda, že se držím té 
špičky a už mezi ni tak nějak patřím,“ řekla Ledecká.

Ester Ledecká obsadila osmou pozici v kombinaci na 
mistrovství světa a po dvou čtvrtých místech v rychlostních 
závodech se i při svém závěrečném třetím startu v Cortině 
vešla do elitní desítky. Zvítězila Američanka Mikaela Shiff-
rinová, jež startovala na MS v kombinaci poprvé v kariéře 
a získala celkově šesté světové zlato. Druhá skončila stejně 
jako před dvěma lety v Aare Slovenka Petra Vlhová, která 
na americkou rivalku ztratila 86 setin sekundy. Bronz bra-
la s odstupem dalších tří setin olympijská vítězka Michelle 
Gisinová ze Švýcarska.

Pětadvacetiletá Ledecká zajela čtvrtý nejrychlejší čas 
v úvodním superobřím slalomu a ve své slabší disciplíně 
slalomu podle očekávání na nejlepší technické závodnice 
ztratila. „Osmá příčka je výborná, ale jízda ve slalomu byla 
úplně šílená,“ řekla. Na náročné zledovatělé trati byla mís-
ty na hraně vyřazení, ale na rozdíl od favoritek Federicy 
Brignoneové z Itálie či obhájkyně titulu Wendy Holdene-
rové ze Švýcarska do cíle dojela. „Na takovém ledu jsem ni-
kdy nestála. Bylo těžký se s tím popasovat, byl to spíš boj 
o přežití,“ uvedla Ledecká.

Česká reprezentantka byla jednou z pouze šestnácti ly-
žařek, jež na extrémně ledové trati dojely do cíle slalomu. 
Čtrnáct závodnic vypadlo. Když pořadatelé po celou noc 
polévají sjezdovku hektolitry vody a připraví podobně le-
dovou pistu, aby slalom vydržel jak na závod žen, tak na 
závod mužů, je to pro ni o to těžší. „Byl to takový naklope-
ný hokejový staďák. Kdybych měla puk, možná bych měla 
lepší tah na bránu. Nebo kdybych měla brusle, bylo by to 
jednodušší,“ smála se.

Alpská kombinace je dělaná pro všestranné sportovce. 
A kdo je všestrannější než olympijská vítězka ve dvou růz-
ných sportech? Mimochodem, právě na ten druhý nyní Le-
decká znovu míří. „Už ve mně ta snowboarďačka pláče. Je 
čas se vrátit na jedno prkno.“ Na něm bude za dva týdny 
ve slovinské Rogle útočit na své čtvrté zlato z mistrovství 
světa. A tentokrát bude favoritkou největší.

Jan Zabystřan si dojel pro životní výsledek
Už dvacátou příčkou v super-G ukázal, že si na světový 
šampionát v Cortině d’Ampezzo přivezl skvělou formu. Tři-
advacetiletý Jan Zabystřan potvrdil svoji formu i v alpské 
kombinaci. Z 20. místa v polovině závodu se díky 10. nej-
rychlejšímu času ve slalomu posunul dokonce na celkové 
deváté místo. Dojel si pro nejlepší výsledek ze světových 
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lu (Ondřej Bank dojel sedmý ve sjezdu na MS 2015, pozn. 
red.) nejlepší český výsledek. Za to jsem rád, že se někdo 
po čtyřech mistrovstvích světa zase dostal do top 10,“ řekl 
Zabystřan.

Jan Zabystřan je český reprezentant v alpském lyžová-
ní. ZOH 2018 v Jižní Koreji byly jeho olympijskou premié-
rou. Na mistrovství světa juniorů v roce 2016 v Soči získal 
dvě zlaté a dvě stříbrné medaile.

Fenomén Dukla
Zajímavý dokument České televize pod názvem Fenomén 
Dukla shrnuje hvězdnou historii armádního sportovního 
klubu. Nabízí také pohled do zázemí, ale především dává 
prostor ke vzpomínkám a hodnocení špičkových sportov-
cům. Zaznějí tady i zcela poslední slova Dany Zátopkové 
pronesené na kameru.

Prvního října 1948 byl v Československu založen Ar-
mádní tělovýchovný klub. Mezi lety 1952 a 1956 spada-
li sportovci pod Ústřední dům armády, což ale nebyl příliš 
dobrý název pro armádní sportovní družstva. Dukla bylo 
to pravé, vojenské, komunistické, úderné. A nezanedba-
telný význam zde měla symbolika drsného, ale vítězného 
boje – karpatsko-dukelská operace měla nejen vojensko-
historický význam, ale také význam propagandistický. Ví-
tězství v dukelském průsmyku bylo draze vykoupené, pad-
ly desetitisíce vojáků Rudé armády a tisíce českosloven-
ských vojáků ze Svobodovy armády, jak komunisté 1. čs. 
sbor nazývali.

Řada názvů zůstala doposud: za všechny lze jmenovat 
multisportovní ASC Dukla v Praze, hokejovou Duklu Jihla-
va a tak dále až na Slovensko.

Většina sportovců pomíjela komunistickou propagan-
du a zpravidla jim šlo o výkon a férové soupeření. Armád-
ní Dukla tak vychovala výborné sportovce, v minulosti na-
příklad atlety Danu a Emila Zátopkovy, fotbalistu Josefa 
Masopusta, chodce Josefa Doležala, krasobruslaře Karo-
la Divína nebo boxera Júliuse Tormu. Z novější doby pak 
oštěpaře Jana Železného, kajakářku Štěpánku Hilgertovou, 
oštěpařku Barboru Špotákovou, vícebojaře Tomáše Dvo-
řáka a Romana Šebrleho, běžkařku Kateřinu Neumanno-
vou a mnoho dalších.

Medailové výkony sportovců z Armádního tělovýchov-
ného klubu Dukla zde tak září již plných sedmdesát dva let.

(mk)

(mk)JubIleum

Anton Tkáč (* 30. 3. 1951, Lozorno, Slovensko)
Anton Tkáč je bývalý českosloven-
ský reprezentant v dráhové cyklis-
tice. Z počátku se věnoval zejmé-
na disciplíně kilometr s pevným 
startem, ve které získal na mis-
trovství světa 1970 v Leicesteru 
bronzovou medaili. Po neúspě-
ších přesedlal na sprint a v této 
disciplíně získal třikrát zlatou me-

daili: na mistrovstvích světa v roce 1974 v Montrealu (Ka-
nada) a v roce 1978 v Mnichově (Německo) a v roce 1976 

v Montrealu na olympijských hrách, když ve finále porazil 
desetinásobného mistra světa Daniela Morelona z Francie. 
Vrcholnou sportovní kariéru zakončil na OH 1980 v Mosk-
vě, kde i přes následky předchozího zranění a nedostatku 
tréninku v období před závodem dokázal ve sprintu po-
stoupit do semifinále a obsadit 4. místo.

Anton Tkáč byl v letech 1976 a 1978 v tehdejším Čes-
koslovensku vyhlášen za sportovce roku. Při vyhlašování 
nejlepších slovenských cyklistů 20. století se umístil na prv-
ním místě.

V letech 2001-2011 byl prezidentem Slovenského sva-
zu cyklistiky.

(mk)vZpomínka

Josef Masopust by oslavil 90 let
Legendární fotbalista, vicemistr světa z roku 1962, první 
český držitel Zlatého míče a český fotbalista století se ne-
smazatelně zapsal do fotbalové historie a výrazně ovlivnil 
celé hráčské generace.

Nejlepší český fotbalista 20. století Josef Masopust se 
narodil 9. února 1931. Jeho fotbalová dráha začala v Mos-
tu, pokračovala přes Teplice do Dukly, s níž získal v její nej-
slavnější éře osm mistrovských titulů. Patřil i ke klíčovým 
postavám československé reprezentace, za kterou odehrál 
63 zápasů a vstřelil deset gólů. Výrazně přispěl k bronzu 
týmu Československa na mistrovství Evropy v roce 1960 
ve Francii. Ještě větší úspěch slavil o dva roky později na 
MS 1962 v Chile, kde československá reprezentace pod-
lehla ve finále Brazílii. Masopust vstřelil jediný gól, Česko-
slovensko prohrálo 1 : 3. Byl prvním českým majitelem Zla-
tého míče pro nejlepšího hráče Evropy. To z českých hrá-
čů dokázal už jen Pavel Nedvěd o jedenačtyřicet let pozdě-
ji. Mimochodem, československým fotbalistou roku se Ma-
sopust stal jen jednou jedinkrát, v roce 1966. „Ale já jsem 
Čech, fotbal jsem hrál v Čechách, a tak si ještě víc než Zla-
tého míče vážím ocenění Český fotbalista století,“ prohlá-
sil Masopust po vyhlášení ankety časopisu Gól.

Nepochybně se do paměti fanoušků zapsal i svým ne-
opakovatelným způsobem, jakým pronikal soupeřovými 
obrannými řadami. Říkalo se mu a psalo se o něm jako 
o Masopustově slalomu. Dokonalé vedení míče, schopnost 
ovládat ho oběma nohama, klamání tělem a k tomu zdra-
vá hráčská drzost – to vše Josefovi umožňovalo „promě-
ňovat zadáky soupeře v solné sloupy“, obcházet je jako na 
slalomové trati a zakončovat přesně umístěnými střelami, 
které takřka jistě znamenaly gól. Mimochodem, slavný tre-
nér Dukly Praha Jaroslav Vejvoda svým ovečkám říkával: 
„Když nebudeš vědět, co s balónem, přihraj Masopusto-
vi…“ Dres Dukly oblékl Josef Masopust naposledy 22. červ-
na 1968 a od 1. července už se stal posilou belgického klu-
bu Crossing Molenbeek. Kariéru zakončil v jiném belgic-
kém ligovém klubu, Crossingu Schaarbeek. Po konci hráč-
ské karié ry působil i jako kouč. Už v Belgii působil jako hra-
jící trenér a po návratu do Československa dovedl k histo-
rickému titulu Brno. V letech 1984-1988 vedl českosloven-
skou reprezentaci.

Zemřel 29. června 2015. Před stadiónem pražské Duk-
ly, v jejímž dresu strávil většinu fotbalového života, ho při-
pomíná bronzová socha.
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Zavřeni doma můžeme číst a číst
Nemám rád průpovídku, že všechno zlé je pro něco dob-
ré. Pokládám to za znevažování právě toho zlého, jako kdy-
by existence zlého podmiňovala zrod dobra. Jisté ale je, 
že současné koronavirem způsobené omezení našich ak-
tivit mimo domov nám dává nečekanou možnost věnovat 
se bohulibému zvyku – sednout si v klidu s knížkou v ruce 
a číst. 

Výběr dobrého čtení je nekonečný. Můžeme k tomu po-
užít seznam Kniha roku 2020 nebo něco z nových děl na-
šich oblíbených autorů, ale také se můžeme vrátit ke kni-
hám dříve přečteným. Třeba jen si přečíst biblický záznam 
o Třech králích a hvězdě, která je vedla do Betléma, a do-
plnit to současným odborným výkladem, že šlo o setkání 
Jupitera se Saturnem, které letos proběhlo 21. prosince?

V naší rodině je darování knížky tradiční záležitost, 
a tak jsem i já letos dostal dvě: memoárové Peklo a jiné 
destinace, nejnovější dílo Madeleiny Albrightové, rozené 
Korbelové, bývalé ministryně zahraničí Spojených států, 
výborně přeložené ředitelem pražské Knihovny Václava 
Havla Michaelem Žantovským, a Kde výčep můj? od novi-
náře, autora, komentátora, blogera a sportovce Jaroslava 
Pompa. Pompa jsem si již se zájmem přečetl, na Albrigh-
tovou jsem se zatím jen „kouknul“.

Kde výčep můj? je kvalitní čtení do pohody a já jsem ho 
přijal tak říkajíc s otevřenou náručí. Obzvláště v této době 
skvěle vyplňuje vakuum vytvořené dočasným zavřením re-
staurací a hospod. 

Autor zde mistrně zaznamenal vesměs humorné vzpo-
mínky vybraných pamětníků na dobu, kdy se život – na-
vzdory režimu – intenzivně odehrával ve stínu svícnu tota-
lity. A není podstatné, že zde jde konkrétně o Plzeň a její 
hospody a pivnice. Podobně žila, žije a žít bude i nadále 

celá naše republika. Jde o podstatný ingredient našeho ná-
rodního charakteru, zde poutavě popsaný.

Knížka mě zaujala také proto, že já jsem vyrostl v rodi-
ně, kde se pivo nepilo. A možná, že právě proto. Ne, u nás 
doma nebylo pivo zakázané, ale prostě nebylo a ani nám 
nescházelo. Až ve středním věku, v exilu mezi newyorskými 
krajany, jsem mu v zahradní restauraci Bohemka přišel na 
chuť. Točenému. Lahváče si může člověk vypít sám doma, 
a to není to „pravé“. Stejně jako dobře ošetřené, správně 
natočené je podstatná atmosféra v české restauraci, hos-
podě, pivnici. Já jsem právě dík autorovi této knížky měl 
kdysi to štěstí a čest posedět vedle guru Hrabala v pražské 
pivní ikoně U tygra a s otevřenou pusou a všemi póry při-
jímat to zázračné, co viselo ve vzduchu...

A nemusí to být jen v nějaké plzeňské restauraci, jak je 
tomu v Kde výčep můj. Podobné je to v hospodě U Báby 
v Příkré ulici na Dobešce nebo v privátním klubu ve vesnici 
u Manětína. Všude se probírají, pitvají a řeší životní situa ce 
a problémy, místní i světové, hledají cesty k individuální, 
rodinné a národní pohodě a štěstí. Bez tohoto z generace 
na generaci předávaného prostředí je pití piva jako osamě-
lý sex. A ten, prosím, jen v nouzi, jen v opravdové nouzi.

V tiráži jsem nenašel jméno jazykového úpravce tex-
tu. Není divu, nebylo ho/jí třeba, Pomp je skvělý češtinář, 
mnozí autoři, a především novináři, by mu jeho vypravěč-
ství mohli jen závidět.

Jednu výtku ale mám – čtvercová knížka se nevejde do 
mé ledvinky, ani té velké, a tak jsem si ji nemohl brát s se-
bou do tramvaje na své dlouhé cesty z pražských Kobylis 
do Podolí. Četl jsem ji po večerech v pohodě v posteli, vždy 
jednu kapitolu s jedním hlavním charakterem, s chutí, až 
zanícením a ... s nostalgickým konstatováním, že se mně 
v mém mládí život v české hospodě vyhnul.

Petr Bísek, Ládví, 4. ledna 2021

Zprávy z České farnosti ve Vídni
Uplynulé dva měsíce se opět nesly ve znamení lockdow-
nu a omezení života v Rakousku, který rakouská vláda vy-
hlásila od soboty 26. 12. 2020. Věřící však měli možnost 
slavit veřejné mše svaté až do neděle 27. 12. 2020 včetně. 
Tedy mohli prožít všechny významné vánoční svátky spo-
jené s narozením Ježíše Krista.

Přítomnost čínského viru ve světě a boj s ním stále 
ovlivňuje běžný život společnosti, rovněž tak i život du-
chovní. Mše svaté se konaly za platných hygienických pod-
mínek v obou kostelech, ve kterých se schází česká komu-
nita věřících spolu se svými slovenskými bratry. Slavnost 
Narození Páně, svátek sv. Štěpána a svátek Svaté rodiny 
byly slaveny jak na Maria am Gestade, tak v Erlöserkirche 
na Rennwegu. Štědrovečerní vigilie byla slavena pouze na 
Rennwegu u Bratří těšitelů. I přes zákaz sborového zpěvu 
nepřišli věřící o vánoční koledy. České vánoční koledy zně-
ly po celé vánoční období v obou kostelech, a to díky var-
haníkovi Františku Mackovi a naší farní zpěvačce Markétě 
Pochylové. Velkou radost jsme měli opět z návštěvy Karla 
Schwarzenberga. Po šedesát let nevynechal vánoční mši 
svatou na Rennwegu.

Od pondělí 28. 12. 2020 až do 6. 2. 2021 byly z roz-
hodnutí biskupské konference slaveny pouze neveřejné 

mše svaté. Těchto mší svatých se mohlo spolu s knězem 
zúčastnit maximálně deset věřících, kteří zároveň zastu-
povali celou farní komunitu. K účasti na těchto mších sva-
tých bylo nutné se přihlásit u P. Václava Sládka, O.Cr. Vět-
šinou byly termíny rychle obsazeny. Od neděle 7. 2. 2021 
jsou opět slouženy veřejné mše svaté za dodržení platných 
hygienických pravidel.

Ve středu 17. 2. začalo čtyřicetidenní postní období, 
které potrvá do středy před Zeleným čtvrtkem. Umožní-li 
to pandemická situace, proběhnou hlavní velikonoční svát-
ky, tedy Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod 
velikonoční a Velikonoční pondělí na Rennwegu v kostele 
Erlöserkirche. Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí 
oslavíme rovněž v chrámu Maria am Gestade.

Aktuální informace lze nalézt na facebooku Farnost Vi-
den a na webových stránkách https://www.erzdioezese-
wien.at/pages/inst/14425183.

Stalo se...
Navzdory potížím spojeným s lockdownem si ORF Radio-
Kulturhaus i nadále nachází svou cestu k publiku, a to pro-
střednictvím online akcí a živých přenosů. Pořady modero-
vala Pavla Rašnerová.

z české a slovenské Vídně a okolí
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í Salon Palfy během lockdownu | Lívia Blažeková
Minulý rok ovlivnil ve velké míře životy nás všech. Lívia 
Blažeková, majitelka kadeřnictví Salon Palfy v devátém ví-
deňském okrese, v příspěvku prozradila, jak se s ním vy-
pořádala ona a jak si otevřením vlastního salónu splnila 
svůj sen.

Portrét Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku
Redakce Ozvěn zportrétovala jeden z vídeňských spolků, 
díky kterým české stopy z Rakouska rozhodně jen tak ne-
zmizí. Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku se do-
dnes velmi aktivně angažuje jak v kulturním, tak politickém 
dění české a slovenské Vídně.

Rozpočet pro národnostní menšiny na rok 2021
Také Kulturní klub se těší z již dlouho potřebného navýše-
ní financování pro uznané autochtonní menšiny v Rakous-
ku, o němž začátkem října minulého roku vláda rozhodla. 
Rozpočet byl zdvojnásoben. A právě o letošním rozpočtu 
pro národnostní menšiny mluvila Pavla Rašnerová s Kar-
lem Hanzlem a Vladimírem Mlynárem – předsedy Porad-
ních sborů národnostních menšin pro Čechy a Slováky.

Umělec Zbyněk Sekal | Výstava v Belvedere 21
Novým útočištěm a také domovem se pro avantgardního 
umělce-filozofa, rodáka z Prahy, stala v roce 1970 Vídeň. 
Vydejte se s námi do vídeňského muzea současného umě-
ní Belvedere 21 a poslechněte si příběhy uměleckých děl 
Zbyňka Sekala, které vyprávějí o tíživých pocitech z osa-
mění, uvěznění a exilu.

https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3089247/
České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 14. února 2021 | 13:05 
hod. | ORF2 Vídeň

Vídeňské svobodné listy
slaví pětasedmdesátiny
Jak jsme se dočetli ve čtrnáctideníku Vídeňské svobodné 
listy, tento list slaví letos 75 let trvání. Gratulujeme!

Zdravici obdrželi mj. od velvyslankyně ČR v Rakousku 
JUDr. Ivany Červenkové a z Prahy od zvláštního zmocněn-
ce pro krajanské záležitosti Mgr. Jiřího Krátkého.

Výročí Kulturního klubu
V tomto roce uplyne čtyřicet let od založení časopisu Kul-
turní klub. Loňský 40. ročník jsme z různých důvodů ne-
stačili oslavit. Na oslavy kulatých výročí si ještě chvíli po-
čkáme.

Houslista Frank Peter Zimmermann 
a Martinů
Mohlo by vás zajímat, že jeden z nejuznávanějších hous-
listů současné doby Frank Peter Zimmermann (* 1955) 
z Duisburgu již v dětských letech objevil českého sklada-
tele Bohuslava Martinů. Když mu bylo deset let, navštívil 
s matkou koncert českých filharmoniků se sólistou Josefem 
Sukem. Na programu byla hudba od tehdy v Německu po-
měrně neznámého skladatele Bohuslava Martinů. Již tehdy 

ho plně oslovila. Houslista je názoru, který vyslovil v jed-
nom ze svých četných interview, že hudba Martinů se kaž-
dé stylizaci vymyká, protože je proměnlivá, někdy je impre-
sionistická, někdy expresivní, perkusivní, zpěvná či lyrická. 
Koncem roku 2020 nahrál ve spolupráci s šéfdirigentem 
Bamberských symfoniků Jakubem Hrůšou dva Houslové 
koncerty č. 1 a 2 Bohuslava Martinů. Nahrávka byla hu-
debními kritiky přijata s nadšením.

Bohuslav Martinů: Violinkonzerte Nr. 1 & 2
Béla Bartók: Sonate für Violine solo
Frank Peter Zimmermann (Violine), Bamberger Sympho-

niker, Leitung: Jakub Hrůša
Label: BIS
Rezension (Audio, Februar 2021): „Frank Peter Zim-

mermann bewältigt die enormen Anforderungen in 
stilistischer, technischer wie klanglicher Hinsicht be-
wundernswert souverän.“

Zemřel Bernard Papánek, krajan z Vídně, 
bojovník od Tobruku a Dunkerku
Ve věku 101 let zemřel válečný veterán Bernard Papánek, 
uvedla Česká televize. Byl jedním z posledních českoslo-
venských pamětníků bitev u Tobruku a Dunkerku. Po emi-
graci z komunistického Československa v šedesátých le-
tech minulého století žil v Izraeli, poslední léta svého živo-
ta strávil na Slovensku.

Papánek se podle serveru Paměť národa narodil v led-
nu 1920 ve Vídni. Jeho otec pocházel ze slovenské židov-
ské rodiny, matka z Moravy. Po obsazení Rakouska nacisty 
uprchl z Vídně do Brna, později se mu podařilo lodí, kte-
rou zorganizovala židovská obec, dostat do Palestiny. Tam 
v roce 1942 po výzvě prezidenta Edvarda Beneše vstoupil 
do československé armády. Posléze byl poslán do severo-
afrického Tobruku, kde se u protiletecké baterie podílel na 
slavných bojích „pouštních krys“ proti Němcům.

Zajímala se o něj i Státní bezpečnost. Když v šede-
sátých letech žádal o vystěhování do Izraele, povolení 

Houslista Frank Peter Zimmermann
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nedostal. V srpnu 1964 ale dostal povolení navštívit strýce 
ve Vídni, odkud emigroval do Izraele. Později získal izrael-
ské občanství a kvůli výslovnosti si změnil jméno na Ben-
jamin Palgi.

Do obrany přístavního města Tobruk se zapojily stov-
ky Čechoslováků, Papánek byl pravděpodobně posledním 
československým pamětníkem těchto bojů.

Legendární šéf vyhlášené restaurace 
Marchfelderhof Gerhard Bocek je mrtev
Gerhard Bocek zemřel nečekaně 2. února 2021, bylo mu 
devětasedmdesát let. Již na základní škole toužil po stvo-
ření nejoriginálnějšího lokálu na světě. A opravdu, co snil, 
to si splnil. Přetvořil z jednoduchého venkovského hos-
tince svých rodičů podnik s šarmem bývalého Rakousko-
Uherska. Místo jméno Bocek dostal lokál honosný název 
Marchfelderhof. Šedesát let obsluhoval nejen prominentní 
hosty, jakými byli např. Falco, Waltraud Haas, Bruno Kreis-
ky, Lotte Tobisch, ale také světové hvězdy, jako např. Liz 
Taylor, Bud Spencer, Tina Turner, Joe Cocker nebo Fred-
die Mercury. Pravidelně se u něho scházela i „rádoby pro-
minence“, ale navštěvovali ho také docela normální smr-
telníci. Byl ke všem stejně milý a každého v lokálu pozdra-
vil. Několikrát jsem restauraci pracovně navštívila, kuchy-
ně byla podle mě spíše tradiční, ale výborná, hodně velké 
porce a skvělé sladkosti, které jsem znala z Čech. Při jed-
né návštěvě mi prozradil, že jeho maminka odtud pochá-
zí, a proto jsou její buchty a ovocné knedlíky tak výborné.

HB

(mk)
vZpomínka

Míla Kočová (10. 6. 1898, Vídeň – 9. 2. 1951, Praha)
Vídeňská rodačka a sopranistka, od roku 1924 pravidel-
ně hostovala v Národním divadle, v letech 1927-1945 zde 
byla angažována. Začínala jako koloraturní pěvkyně, brzy 
si však repertoár rozšířila. Byla první pražskou liškou Bys-
trouškou (1925). Svůj pozoruhodný umělecký vývoj do-
vršila interpretací Aidy. Při premiéře (1. 3. 1938) měla na 
sobě originální Verdim navržené divadelní šperky z milán-
ské premiéry po Tereze Stolzové. Hostovala často v zahra-
ničí včetně USA. Po skončení pěvecké kariéry učila zpěv.

Gerhard Bocek ve svém podniku

František Vincenc Kramář-Krommer (27. 11. 1759, Ka-
menice – 8. 1. 1831, Vídeň) – skladatel, dirigent, předsta-
vitel českého hudebního klasicismu.

František Vincenc ve čtrnácti letech odešel ke svému 
strýci Antonínovi, učiteli a regenschorimu v Tuřanech, stu-
dovat hudbu. Působil tam potom jako varhaník. V roce 
1785 odešel do Vídně, kde zůstal několik let. Poté přijal 
zaměstnání v Uhrách, byl údajně kapelníkem hudby hra-
běte Károlyiho. Po obsazení Bělehradu psaly Krameriuso
vy c. k. vlastenecké noviny, že „v čas této ceremonie muzi-
kanti od regimentu Károly neustále hráli, a tak pěkné kous-
ky uvedli, že Turci nad tím uši, oči a huby otvírali“.

Do Vídně se vrátil v roce 1795 jako houslista, kapelník, 
skladatel a pedagog. Nakonec byl ve službách u cí sařského 
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dvora dokonce jmenován komořím císaře Františka I. Roku 
1818 byl jmenován nástupcem Leopolda Koželuha coby 
ředitel komorní hudby a dvorní skladatel. Byl posledním 
držitelem tohoto honosného titulu a toto místo zastával až 
do konce svého života.

Kramář (pro zjednodušení výslovnosti používal jméno 
Krommer) udržoval, jak svědčí česky psané dopisy, stále 
kontakt se svým rodným krajem. Jeho tištěné skladby byly 
vydávány v mnoha reedicích v Německu, Dánsku, Fran-
cii, Anglii, Itálii a v Americe. F. V. Kramář požíval vynikají-
cí mezinárodní pověsti. Dostalo se mu mnoha poct a vy-
znamenání. Jako autor smyčcových kvartetů byl stavěn po 
bok „papá“ Haydnovi.

Kramář je autorem devíti symfonií a celé řady instru-
mentálních koncertů.

Uprostřed pandemie
Jedete-li tramvají po Vídni, neuniknou vám velké reklam-
ní plakáty v blízkosti zastávek. Na černém podkladě jsou 
bí lými písmeny napsány tři věty, každá z nich na samostat-
ném listu:

1. Ohne Kultur sind unsere Augen nur Lichtsensoren. 
(Bez kultury jsou naše oči jen senzory pro vnímání světla.)
2. Ohne Kultur sind unsere Stimmbänder nur Sehnen. 
(Bez kultury jsou naše hlasivky pouze šlachy.)
3. Ohne Kultur sind unsere Ohren nur Brillenhalter. (Bez 
kultury jsou naše uši jen k držení brýlí.)

(www.kulturformat.at)

Musím přiznat, že tyto plakáty mne silně oslovily, veli-
ce se mi líbí. Těm, kdo je vymysleli, vzdávám svou poklonu!

V Bibli stojí: „Nejenom chlebem živ je člověk, ale z kaž-
dého slova, které vychází z úst Božích“ (Mt 4,4). Jinými 
slovy: K tomu, abychom žili, potřebujeme nejenom jídlo 

a vodu, nýbrž také duchovní stravu, nechceme-li, aby se 
z nás staly jen živořící existence, ale vitální a životadárné 
bytosti.

Už více než rok trvající pandemie zahnala obyvate-
le všech kontinentů světa kamsi do kouta. Do kouta, ze 
kterého zdánlivě neexistuje únik, kde zbývá jen křečovi-
té a vystrašené přešlapování na mrtvém bodě. Všechno, 
co bylo před pandemií zcela běžné, nad čím jsme se vů-
bec nezamýšleli, co jsme brali jako samozřejmou, normál-
ní věc, najednou zmizelo. Návštěva či setkání s přáteli, s ro-
dinou, cestování, účast na kulturních akcích, koncertech, 
divadelních či filmových představeních, sportovních klá-
ních na stadiónech, dokonce i pravidelná a povinná školní 
docházka, přítomnost na bohoslužbách v kostelech a dal-
ších náboženských akcích atd. To všechno rázem zmizelo, 
zůstaly nám jen čtyři zdi domova, nanejvýš pohyb na čer-
stvém vzduchu ze zdravotních důvodů či návštěva prode-
jen potravin za účelem doplňování zásob, abychom uspo-
kojili vegetativní funkce našeho těla. Ale co funkce nehmot-
né, bez kterých žít nelze? Jak se udržovat při dobrém zdra-
ví a dobré psychické kondici?

Člověk je tvor vynalézavý. Ve snaze o přežití je schopen 
se vybičovat k výkonům, o jakých by se mu za normálních 
okolností ani nezdálo. Život sám o sobě je velikou výzvou 
a rozmanitost odpovědí člověka na tyto výzvy je snad bez-
mezná. V každé epoše, v každé situaci dokáže člověk spon-
tánně reagovat, aniž by k tomu potřeboval kdovíjaké plá-
ny a koncepty, téměř vždy nalézá řešení někdy až zapek-
litých situací. Nebylo tomu jinak ani minulý rok, když se 
světem začala šířit pandemie covidu-19. Vzpomeňme jen 
na rychlou politickou reakci zemí, které byly dosud závislé 
na dovozu masek, ochranných a hygienických prostředků 
z Číny – dnes je vyrábí téměř každá země. A vzpomeňme 
také na lidi zpívající na balkónech či v oknech svých bytů 
v Itálii, posléze i všude jinde, koncertování, kterým v izola-
ci tvrdého lockdownu povzbuzovali jeden druhého, proje-
vovali sounáležitost, vysílali si signál radosti: Nejste sami, 
jsme s vámi!

Člověk jaksi spontánně cítí, že k přežití v této době re-
strikcí omezujících jeho volný pohyb musí něco dělat, aby 
si tu tak nesmírně důležitou hodnotu svobody ducha i na-
dále zachoval. Ví, že když ji bude mít uvnitř sebe sama, do-
káže ji vyzařovat i na svoje okolí. Mnozí lidé se ocitli na hra-
ně svých zdravotních potíží, ale i na hraně existenční. Dnes 
jsou kliniky nemocnic přeplněné nejenom pacienty s covi-
dem, ale také pacienty trpícími depresemi a jinými dušev-
ními poruchami, kteří již nezvládají onu dlouze se vlekou-
cí izolaci. V mnoha rakouských městech jsou obsazeny kli-
niky dětské psychiatrie. Ukázalo se, že děti snášejí izola-
ci mnohem hůř než dospělí. I mnoho mladistvých je de-
primováno. Narodili se před patnácti, dvaceti, pětadvace-
ti lety do „fungující“, materiálně orientované společnosti. 
Byli zvyklí užívat si jejích veškerých výhod, třeba cestová-
ní nebo snadné dostupnosti prakticky všeho, po čem oko 
touží. A tyto „běžnosti“ nyní zmizely. To starší lidé jsou na 
tom paradoxně lépe. Mnoho v životě zakusili, prošli si ne-
snázemi a bídami všeho druhu, nepříjemnostmi, bolestmi, 
které z nich uhnětly bytosti odolnější.

Přitom se mnozí nacházejí na hraně existenční propas-
ti: ztratili práci, jejich příjem se radikálně snížil, mají pro-
blémy se splácením úvěrů či financováním toho, co bylo až 
donedávna považováno za zcela „běžné“, avšak v dů sledku 
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krize již vnímané jako něco „nadstandardního“, neúnosné-
ho a zbytečného…

Jsme svědky toho, jak koronavirová krize mění chování 
i myšlení, žebříček hodnot, úhel pohledu. Mnohé z toho, 
co ještě včera platilo, dnes již neplatí. Tento fenomén není 
nový. Celé generace našich předků a prapředků, kteří za-
žili války, katastrofy či epidemie, by nám mohly dlouze vy-
kládat o tom, jak ony události změnily jejich životy a názo-
ry. Někdy se dokonce říká, že bída učí člověka stát se lep-
ším: skromnějším, pokornějším, laskavějším, altruističtěj-
ším, myslícím nejenom na sebe, ale i na druhé, zkrátka učí 
ho stát se lepším člověkem.

I tato krize, jakkoliv je stále nepříjemná a stále ještě 
bez světélka na konci tunelu, má v sobě zárodek toho, co 
je společným jmenovatelem všech krizí. Neboť krize, vše-

obecně, je šance něco změnit, žít jinak, být lepším člově-
kem, ohleduplnějším nejenom jeden k druhému, partner 
k partnerovi, ale také k přírodě, zvířatům a rostlinám. Ne-
zapomeňme, prosím, na to, co dnes říkají všichni odborní-
ci na celém světě: mnohem nebezpečnějším než tato pan-
demie covidu-19 jsou klimatické změny. Pokud nás zaplaví 
oceány, spálí neustále stoupající teploty, zničí sucho nebo 
záplavy, tak nám nebudou platné žádné vakcíny, žádné 
lockdowny a izolace…

Kéž je tato krize šancí k zamyšlení pro každého z nás. 
Ještě jednou děkuji za inspiraci reklamními plakáty ve Víd-
ni. Jednoduchými slovy vyjadřují to, čemu nás tato krize 
může naučit…

Peter Žaloudek,
polovina února 2021, Vídeň
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Zveme Vás na besedu!
S kým: JuDr. Jiří Majstr, MBa, generální ředitel ČTk
Téma: Potřebujete na rozeznání fake news umělou inteli-
genci, nebo vám stačí ta vaše? Jak vlastně média fungují? 
Kdy: čtvrtek 11. 3. 2021 v 19:00 hod.
Kde: platforma Zoom (napište si co nejdříve o link obra-
tem na e-mail: alumniczaustria@gmail.com).
Organizátor: Alumni-CZ-Austria ve spolupráci s Velvysla-
nectvím České republiky ve Vídni.

Coronavirus
Aktuální informace najdete na stránce www.koronavirus.
mzcr.cz.

Slovenský inštitút ve Vídni
Návštěva Slovenského inštitútu ve Vídni, jakož i dalších in-
stitucí, s nimiž Slovenský inštitút plánuje společný kulturní 
program, je v březnu podmíněna epidemiologickým vývo-
jem. O plánovaném programu a jeho případných změnách 
informuje Slovenský inštitút na svém webu a face booku, 
kde také pravidelně uveřejňuje tipy na slovenskou kultu-
ru online.

16. 3. v 18:30 vernisáž lindy a Ľuba Hnatovičových
Ľubo Hnatovič je dlhodobo vo Viedni žijúci výtvarník, Lin-
da je jeho dcéra, momentálne žijúca a tvoriaca v Madride.

23. 3. v 12:30 Poludňajší koncert, na ktorom vystúpi 
známy slovenský akordeónista Boris lenkó
Slowakisches Institut in Wien
Wipplingerstraße 24-26, 1010 Wien
Tel.: +43 1 318 905 5291
si.vienna@mzv.sk, www.mzv.sk/sivieden
www.fb.com/SlowakischesInstitutInWien
IG: slowakisches_institut_wien

Spolok SOVA a RSKS
Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov podujatí v sú-
vislosti s covid-19 Vás prosíme, aby ste sa včas prihlásili na 
aktivity spolku na mailové adrese. 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.

Aktuálne podujatí nájdete pod linkom: www.slovaci.
at/program.html. Zmena programu (na základe rozhod-
nutí a pokynov úradov a rakúskej vlády) vyhradená.

České centrum ve Vídni
Návštěva Českého centra Vídeň, jakož i dalších kulturních 
institucí, s nimiž České centrum Vídeň plánuje společný 
kulturní program, bude v březnu podmíněna epidemiolo-
gickým vývojem. O plánovaném programu a jeho případ-
ných 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 9. 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.
Künstlerhaus, Karlsplatz 5, 1010 Wien
https://wien.czechcentres.cz/program/vergessen-zapo-
mneni-projekt-leny-knilli-a-jany-kasalove

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.
Hauptbücherei Wien, Urban-Loritz-Platz 2A, 1150 Wien
https://wien.czechcentres.cz/program/https-nejkrasnej-
si-knihy-rakouska-nemecka-ceske-republiky-svycarska-a-
nizozemi-2019
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e do 20. 4. 2021 eugen Brikcius: Umělecká cvičení 1966-
1970
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien
https://wien.czechcentres.cz/program/eugen-brikcius-u-
melecka-cviceni-1966-1970

do 30. 4. 2021 Jindřich štreit: Village People 1965-
1990
U příležitosti Měsíce fotografie FOTO WIEN uvede galerie 
AnzenbergerGallery putovní průřezovou výstavu fotografií 
Jindřicha Štreita. Ve Vídni bude mít výstava svou premié ru. 
Kurátor: Denis Brudna.
Podrobnější informace k akci viz web Českého centra Ví-
deň a galerie AnzenbergerGallery (https://www.anzen-
bergergallery.com/).
AnzenbergerGallery, Absberggasse 27, 1100 Wien

Cyklus dokumentárních filmů českých žen-režisérek
Filmy budou ke zhlédnutí online a zcela zdarma. Titu-
ly a data uvedení jsou v jednání. Podrobnější informace 
k akci budou uveřejněny na webu Českého centra Vídeň. 
Pokud máte zájem o Newsletter, pošlete zprávu na email: 
dermauw@czech.cz.

Rakouské kulturní fórum 
Milí přátelé Kulturního fóra, bohužel musíme být trpěliví, 
než nám pokrok v boji s pandemií umožní pořádat kultur-
ní akce. Do té doby můžeme zůstat jen ve virtuálním kon-
taktu.
Rakouské kulturní fórum v Praze
Jungmannovo nám. 18 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 257 090 589
E-mail: info@rkfpraha.cz
Web: www.rkfpraha.cz
Facebook: www.facebook.com/rkfpraha

Das Weltmuseum
bis 13. 4. 2021 Azteken
Das Weltmuseum Wien präsentiert eine Ausstellung zur 
sagenumwobenen Kunst und Kultur der Azteken. Die 
umfassende Schau bietet den Besucher*innen erstmals 
die Möglichkeit, die Azteken in ihrem gesamtkulturellen 

Kon text kennenzulernen. Die Ausstellung zeigt mehr als 
200 Objekte und Leihgaben aus mexikanischen und euro-
päischen Museen, unter anderem aus dem Museo del 
Tem plo Mayor, dem Museo Nacional de Antropología in 
Mexiko-Stadt, den Musées Royaux d’Art et de Histoire 
(Brüssel), dem National Museum of Denmark (Kopen-
hagen), dem Tropenmuseum (Amsterdam), dem Muse-
um Volkenkunde (Leiden), dem Museum der Kulturen 
Basel, dem Museum am Rothenbaum (Hamburg) sowie 
Objekte aus der Sammlung des Weltmuseums Wien und 
aus der Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen 
Museums Wien.
Zeitfenster sichern!
Täglich außer Mittwoch 10 bis 18 uhr
Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien
www.weltmuseumwien.at

MAK – Museum für angewandte Kunst
bis 14. 3. Adolf Loos – Privathäuser
14. 3. – 18. 4. Sheila Hicks – Garn, Bäume, Fluss
bis 25. 4. Zeichensprache. Antunes | Bayrle | 

Brătescu | Castoro | Pichler
bis 2. 5. 100 beste Plakate 19. Deutschland – Ös-

terreich – Schweiz
bis 6. 6. Frech und frei! – Die Invasion verborge-

ner Objekte
Ausstellungsort: MAK-Ausstellungshalle
MAK, Stubenring 5, 1010 Wien
Öffnungszeiten: Di 10:00-22:00, Mi – So 10:00-18:00

Výstava Brtnice
do 18. 4. Josef Hoffmann – Otto Prutscher
Josef Hoffmann Museum, Brtnice, Tschechische Republik
www.mak.at

Die Gemäldegalerie der Akademie 
der bildenden Künste Wien 
und das Theatermuseum
starten gemeinsam in das Ausstellungsjahr 2021 und prä-
sentieren bis 31. Mai 2021 die Videoinstallation After the 
End and before the Beginning von der renommierten Wie-
ner Theater- und Performancegruppe toxic dreams.

Mit diesem gemeinsamen Projekt verabschieden 
wir uns langsam von unserem Gastgeber, dem Theater-
museum, dessen Räumlichkeiten wir noch bis August 2021 
bespielen werden.

Die letzte Ausstellung des Kupferstichkabinetts am in-
terimistischen Standort, Rudolf Jettmar (18691939): Ein 
Symbolist an der Wiener Akademie, wird bis 2. Mai 2021 
verlängert.

bis 15. 3. Das früheste Selbstbildnis des Anthonis van 
Dyck

bis 2. 5. (verlängert) Rudolf Jettmar (1869-1939): Ein 
Symbolist an der Wiener Akademie

Gemäldegalerie | Kupferstichkabinett der Akademie der 
bildenden Künste Wien zu Gast im Theatermuseum
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Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien
www.akademiegalerie.at
www.facebook.com/akademiegalerie
http://www.instagram.com/akademiegalerievienna
Täglich außer Dienstag 10:00 bis 18:00 Uhr

Arnold Schönberg Center Wien 
und das Schönberg-Haus Mödling
Wir freuen uns, dass wir das Arnold Schönberg Center 
Wien und das Schönberg-Haus Mödling wieder zu den ge-
wohnten Zeiten für Sie öffnen dürfen. Archivnutzer:innen 
und Bibliotheksbesucher:innen bitten wir um Voranmel-
dung (archiv@schoenberg.at).

Da bis auf weiteres keine Veranstaltungen mit Publi-
kum stattfinden können, haben wir den für 11. Februar ge-
planten Liederabend mit Georg Klimbacher und Graham 
Johnson auf 4. Mai verschoben; für die Konzerte mit dem 
Cantus Ensemble (geplant für 16. 2.) und das Konzert mit 
den Künstler:innen Tibor Reman, Julia Hagen und Gott-
lieb Wallisch (geplant für 23. 2.) suchen wir noch Ersatz-
termine.

Wiener Festwochen GesmbH
Wir arbeiten weiterhin intensiv an der Festivalausgabe 
2021. Aufgrund der derzeitig unabsehbaren Lage wird 
unsere Programmpräsentation auf 15. April verschoben. 
Ab dann finden Sie das gesamte Festivalprogramm online 
auf unserer Website. Der Kartenverkauf startet dann am 
folgenden Wochenende. Bis dahin versorgen wir Sie wei-
ter mit Neuigkeiten zum Festival.
T: +43 1 589 22-0
festwochen@festwochen.at

Albertina
bis 24. 5. die neue Fotoausstellung Faces. Die Macht 
des Gesichts. Weiterhin zeigen wir Ihnen Monet bis Pi-
casso. Die Sammlung Batliner und My Generation. Die 
Sammlung Jablonka.
In der Albertina Modern haben Sie die Gelegenheit bis 
25. 4. mit den Ausstellungen The Essl Collection und The 
Essl Collection – Photography einen Überblick über die 
mediale Vielfalt, historische Tiefe und geografische Breite 
der Sammlung Essl, von der amerikanischen bis zur chine-
sischen Kunst zu erhalten.
www.albertina.at

Leopold Museum
ab 16. 3. 2019 WIEN 1900. Aufbruch in die Moderne
Das Leopold Museum entwirft mit seiner neu konzipier-
ten Dauerpräsentation ein opulentes Tableau, das einen in 
Dichte und Komplexität einzigartigen Einblick in das Faszi-
nosum Wien um 1900 und das Fluidum jener pulsierenden 
Zeit bietet.

bis 5. 4. Menschheitsdämmerung
Die Ausstellung präsentiert Werke von elf Künstlern, die in 
der Zeit der Ersten Republik (1918-1938) einen bedeuten-
den Beitrag zur malerischen Moderne Österreichs geleis-

tet haben: Alfons Walde, Albin Egger-Lienz, Anton Kolig, 
Herbert Boeckl, Gerhart Frankl, Anton Faistauer, Josef Do-
browsky, Hans Böhler, Alfred Wickenburg, Rudolf Wacker 
und Sergius Pauser kennzeichnen den Pluralismus zwi-
schen einem zurückhaltenden, von Innerlichkeit gepräg-
ten, expressiven Kolorismus und einer vom nüchternen 
Blick auf die Dingwelt geleiteten Neuen Sachlichkeit.

bis 5. 4. Inspiration Beethoven
Eine Symphonie in Bildern aus Wien 1900.

bis 5. 4. Emil Pirchan. Visuelle Revolution
Emil Pirchan (1884-1957) war ein Pionier des expres-
sionistischen Bühnenbildes, aber auch fantasiereicher 
Plakatgestalter, der im konkurrenzstarken Metier Wer-
begrafikbeträchtliche Erfolge feierte. Zudem war er Kos-
tümbildner, Designer, Buchillustrator, Autor mehrerer 
Künstlermonografien, Romancier, Lehrer und noch etli-
ches mehr.
Der aus Brünn stammende Sohn eines akademischen Ma-
lers zog nach seinem Architekturstudium bei Otto Wagner 
in Wien und einem kurzen Intermezzo in seiner Heimat-
stadt 1908 nach München, wo er ein „Atelier für Graphik, 
Bühnenkunst, Hausbau, Raumkunst und Kunstgewerbe“ 
eröffnete. Seinen Einfallsreichtum konnte der Tausend-
sassa auch an den späteren Wirkungsorten Berlin (1921-
1932), Prag (1932-1936) und Wien (1936-1957) entfalten.

bis 5. 4. Ö1 Talentestipendium Ausstellung der Nomi-
nierten
Das Ö1 Talentestipendium wird mit Unterstützung des 
Wiener Städtischen Versicherungsvereins jährlich an eine 
Nachwuchskünstlerin bzw. einen Nachwuchskünstler ver-
geben. Die heuer erstmals im Leopold Museum präsen-
tierte Ausstellung von Arbeiten der vier Nominierten bietet 
ein thematisch wie medial vielgestaltiges Bild, das auch 
stellvertretend für die Vielfalt und Diversität der aktuellen 
Kunstproduktion an österreichischen Kunstuniversitäten 
steht.
www.leopoldmuseum.org

Secession: Wiedereröffnung
bis 14. 3. (verlängert) Lawrence Abu Hamdan. Green 
Coconuts and Other Inadmissible Evidence

bis 14. 3. (verlängert) Till Megerle. To Be Kind
Vereinigung bildender KünstlerInnen Wiener Secession

bis 18. 4. Return to Vienna: The Paintings of Tess Jaray
Seit mehr als 60 Jahren 
widmet sich Tess Jaray in 
ihrer formal reduzierten 
Malerei der Analyse der 
Beziehungen zwischen 
Malerei und Architektur, 
zwischen Bild und Be-
trachterIn. Mit Return to 
Vienna: The Paintings of 
Tess Jaray zeigt die briti-
sche Künstlerin mit öster-
reichischen Wurzeln ganz 
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ihrer langen künstlerischen Tätigkeit durchaus spannend 
gewesen wäre. Vielmehr ist eine Auswahl von 35 Gemäl-
den zu sehen, die zum überwiegenden Teil in den letzten 
Jahren entstanden sind und aktuelle Fragestellungen in Ja-
rays Arbeit beleuchten wie ihre Auseinandersetzung mit 
dem Topos des runden Bildes in der Kunstgeschichte.
Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10:00-18:00 Uhr
Öffnungszeiten nach dem Lockdown: Dienstag – Sonntag 
14:00-18:00 Uhr
Führungen: jeden Samstag um 11 Uhr in Englisch und um 
14 Uhr in Deutsch
https://www.secession.at/exhibition
Friedrichstraße 12, 1010 Wien
T: +43-1-587 53 07-10, karin.jaschke@secession.at
www.secession.at
Permanente Präsentation: Beethovenfries von Gustav 
Klimt
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. Besuchen Sie 
unseren Blog.

Belvedere
Belvedere 21
Orangerie Belvedere
Unteres Belvedere
Oberes Belvedere
www.belvedere.at

Dommuseum am Stephansplatz
Mit – So 10:00-18:00, Do bis 20:00 Uhr
Stephansplatz 6, 1010 Wien

Österreichische Nationalbibliothek 
Josefsplatz 1, 1010 Wien
www.onb.ac.at

Jüdisches Museum
bis 3. 10. „Gestern bei M. e. Mayer eingetroffen“ – 
fragmente einer vergessenen erfolgsgeschichte
1010 Wien, Dorotheergasse 11
Sonntag – Freitag: 10:00-18:00 

Wiener Staatsoper
kunst- und architektur: rundgang durch die Wiener 
Staatsoper
Eingang: Ecke Herbert-von-Karajan-Platz/Opernring
Öffnungszeiten: Freitag – Sonntag von 11:00-16:00 Uhr, 
Eintritt frei
Öffnungszeiten Shop und Ticketschalter: Freitag – Sonn-
tag von 11:00-17:00 Uhr

Streaming:
https//play.wiener-statsoper.at
www.volksoper.at
https://konzertzuhaus.at/streming-konzert
https://neueoperwiena.at/stream

Berliner Staatsoper
Jenůfa
Oper von Leoš Janáček, Aufführung aus der Staatsoper 
Unter den Linden. Die rigiden Moralvorstellungen einer 
Dorfgemeinschaft setzen eine junge Frau unter Druck: 
Jenůfa ist schwanger von ihrem Geliebten Števa, der sein 
Heiratsversprechen zurückzieht.
Das Video der Opernpremiere Jenůfa von Leoš Janáček 
an der Berliner Staatsoper ist noch bis zum 15. März on-
line zu sehen.
https://www.3sat.de/kultur/musik/jenufa-oper-in-drei-
akten-102.html

4. únor nově významným dnem ČR
Vláda na návrh ministerstva zahraničí schválila 4. únor jako 
významný den. Bude připomínat Čechy žijící v zahraničí.

4. únor je dnem, kdy Jan Amos Komenský opustil v roce 
1628 vlast. O tomto datu jako významném dni rozhodova-
li loni v anketě od července do září krajané. Až zákon po-
soudí parlament, Česko by tak získalo 16. významný den.

„Není to jen snaha, aby bylo něco zapsáno v kalendáři, 
a zklamu i ty, kteří si myslí, že to bude znamenat den vol-
na navíc,“ řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). 
Jak dodal, vyhlášením významného dne chce Česko pro-
hloubit spojení mezi státem a jeho krajany, kteří žijí kde-
koliv na světě.

Jak dodal ministr zahraničí, vyhlášením významného 
dne dává vláda najevo, že je Česko hrdé na úspěchy kraja-
nů. Cílem je také podpořit snahu o udržování českého ja-
zyka a kultury i tam, kde to mají lidé na pravidelné návštěvy 
Česka takzvaně z ruky. Například v USA nebo v Argentině, 
kde jsou velké krajanské komunity, uvedl ministr zahraničí 
Tomáš Petříček. Krajané mohli v anketě vybírat mezi pěti 
navrženými daty. Pro 4. únor hlasovalo 42 procent účast-
níků ankety. Na druhém místě skončilo datum, kdy došlo 
k přestřižení ostnatých drátů u Rozvadova (23. prosinec 
1989). Pro tuto variantu hlasovalo 21 procent.

Panelová výstava v Belgii
15. února 2021, u příležitosti 30. výročí založení Vise-
grádské skupiny, zahájili velvyslanci zemí V4 akreditova-
ní v Belgii Pavel Klucký (Česká republika), Tamás Iván Ko-
vács (Maďarsko), Artur Orzechowski (Polsko) a Peter Kor-
múth (Slovensko) panelovou výstavu s názvem 30 let vise
grádské spolupráce. 

Aliance států V4 je inspirována setkáním tří králů v ma-
ďarském městě Visegrád v roce 1335, kdy se uherský král 
Karel I. Robert, český král Jan Lucemburský a polský král 
Kazimír III. Veliký dohodli na těsné spolupráci a věčném 
přátelství. Tímto krokem inspirovali o 656 let později zalo-
žení další úspěšné středoevropské iniciativy.

Bruselská výstava pod širým nebem zahrnovala uni-
kátní fotografie a dokumenty i bohaté informace o historii 
a činnosti Visegrádské skupiny a Mezinárodního visegrád-
ského fondu. Veřejnosti byla přístupná až do 1. března 
2021 před budovou Velvyslanectví Polské republiky v Bru-
selu na Avenue des Gaulois 29.

Probíhající polské předsednictví V4 plánuje v Bruse-
lu organizovat mimo jiné i společnou výstavu fotografií 
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zobrazujících turistické atrakce a kulturní památky všech 
čtyř zemí.

Česká, polská, maďarská a slovenská pošta vydaly 
k 15. únoru 2021 společnou speciální poštovní známku 
Visegrádské skupiny.

Dálniční známky
Přesně čtvrt století fungovaly v Česku nalepovací dálniční 
známky. Za tu dobu se jich prodalo přes 120 miliónů. Nyní 
skončily a od 1. února platí už jen elektronické. Koupit se 
dají na internetu nebo fyzicky na vybraných čerpacích sta-
nicích a pobočkách České pošty. 

Dálniční známky byly v Česku zavedeny v roce 1995, 
tehdy stál roční kupón 400 korun. Postupně se cena zvy-
šovala. Zatím se zastavila na částce 1 500 korun, která pla-
tí od roku 2012. Také letošní roční elektronická dálniční 
známka je za tuto cenu. Nadále je také k dispozici známka 
desetidenní a měsíční a zůstává i jejich cena, tedy 310 ko-
run za desetidenní a 440 za měsíční. Elektronické viněty 
se dají koupit online na eshopu edalnice.cz, na pobočkách 
České pošty nebo na čerpacích stanicích EuroOil.

Novinkou je klouzavá platnost roční známky. Zatímco 
u papírových kupónů byla její platnost striktně vymezena – 
od prosince předcházejícího roku do ledna roku následují-
cího – nově platí od vybraného data na dalších 365 dní. Za-
čátek platnosti e-viněty lze zvolit až s předstihem tří měsí-
ců od data nákupu. „Řada řidičů vyjíždí na dálnice až poz-
ději než k 1. únoru. Mohou si tedy elektronickou dálnič-
ní známku pořídit třeba až na Velikonoce či letní prázdni-
ny a nekrátí si jako dřív její využití,“ uvedl Martin Opatrný, 
mluvčí společnosti Cendis, která má elektronické dálniční 
známky na starosti.

Zdroj: edalnice.cz 

Spolek Česká škola bez hranic:
Vzpomínka na Tomáše Grulicha
Velký podporovatel českých škol v zahraničí senátor Tomáš 
Grulich by se 14. ledna tohoto roku dožil sedmdesáti let. 
Spolek Česká škola bez hranic chystá na čtvrtek 29. čer-
vence 2021, v průběhu XIII. mezinárodní konference, be-
nefiční koncert Pocta Tomáši Grulichovi. Jazzové melodie 
zahrají mladí hudebníci z Konzervatoře a střední školy Jana 
Deyla v Praze, která vyučuje především studenty se zrako-
vým postižením. 

Chcete-li akci podpořit, můžete své příspěvky zasílat na 
korunový transparentní účet u Komerční banky „Pocta To-
máši Grulichovi“: 123-2375960277/0100.

Pozvánka na Týden češtiny ve světě 2021
Letošní Týden češtiny ve světě a XIII. mezinárodní konfe-
rence českých škol v zahraničí se uskuteční 26.-30. 7. 2021. 
V závislosti na epidemiologické situaci prezenčně, nebo 
online, budete včas informováni. Na programu budou mj. 
kurzy pro učitele i zajímavé vzdělávací projekty. Sledujte 
náš web a facebook.

Celosvětová síť Českých škol bez hranic a spolupracu-
jících škol představuje 120 výukových center, které navště-
vuje přes 3 600 žáků.

Emailová adresa: csbh@csbh.cz.

(mk)
nové knIhy

Eine Liebesgeschichte, die Weltliteratur 
schrieb: Franz Kafka und Milena Jesenská
in Gmünd
Sie gehört zu den großen Liebesgeschichten der Weltlite-
ratur und ist uns in Franz Kafkas Briefe an Milena über-
mittelt. Franz Kafka gilt heute unbestritten als einer der 
größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Aber wer war 
Sie? Warum sind ihre Briefe verloren, ihre großartigen Es-
says und Schriften fast vergessen? Und warum hat sich das 
Paar ausgerechnet in Gmünd getroffen? Er, der deutsch-
sprachige Jude aus Prag, und sie, die tschechische Katho-
likin in Wien verheiratet?

Wie kann man sich die „wilden 1920er Jahre“ in unse-
rer Region vorstellen?

Thomas Samhaber hat ein Buch darüber verfasst, er 
erzählt über die Welt vor 101 Jahren, über eine „kafkaes-
ke“ Liebesgeschichte und liest aus berührenden Briefen 
und Essays, von erstaunlicher Gegenwärtigkeit.

„Es gibt eine unübersehbare Anzahl an Büchern von 
und über Franz Kafka, aber nur wenige über Milena Je-
senská. Dieses Lesebuch ist das erste, das seine und ihre 
Texte gleichwertig nebeneinanderstellt. Man erhält so 
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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

einen neuen Blick auf diese Liebesgeschichte, die Eingang 
in die Weltliteratur gefunden hat und die in Gmünd ih-
ren Zenit erlebte. Aufbauend auf die vielen Vorarbeiten 
der Lokalhistoriker habe ich diese Texte um ein Panorama 
über das Umfeld der Begegnung ergänzt. Die Begegnung 
war nicht nur für die beiden Liebenden, sondern auch für 
die Stadt und die in und um Gmünd lebenden Menschen 
eine Zäsur, hier wurde genau zu dieser Zeit die Staats-
grenze zwischen der Tschechoslowakei und Österreich, 
zwischen dem Bahnhof und der Stadt Gmünd neu gezo-
gen“ (der Autor).

Das Buch Begegnung an der Grenze: Milena Jesenská 
und Franz Kafka in Gmünd ist im Verlag der Provinz er-
schienen und kann im Buchhandel oder direkt beim Autor 
bezogen werden.

bildung@bhw-n.eu

Halka Marčeková:
Strašidielka a Bubo-Bubo
(Ikar, 2021)
Súrodenci Strašihnát, Strašimora, Strašiharaši a dvojičky 
Strašisliz a Strašibrečka žijú na Strašihrade a práve chysta-
jú narodeninovú oslavu pre priateľa výra Buba-Buba. Ten 
však nečakane zmizne! Napínavé pátranie odhalí záhad-
né stopy, ktoré vedú do dedinky Lapichmaty. Vydať sa na 
ďalekú cestu však nie je pre strašidielka jednoduché. Veď 
ak sa odhalia pred ľuďmi, navždy zmiznú. Našťastie je tu 
ich verná kamarátka Cica a popletený netopier Chiropter. 
Podarí sa odvážnym strašidielkam zachrániť Buba-Buba?

Zuzana augustová:
Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské 
experimentální drama
Praha: Academia – NAMU, 2020, 300 s.
ISBN 978-80-200-3155-6
Po druhé světové válce se v rakouské společnosti pro-
sadila oficiální doktrína o Rakousku jakožto první Hit-
lerově oběti. Až v sedmdesátých a osmdesátých letech 
se spisovatelé začínají zabývat kritikou nacismu ve zvý-
šené míře a svůj občanský protest vyjadřují i kolektiv-
ně a veřejně. Výjimku představovali autoři Vídeňské sku-
piny a Ernst Jandl, kteří svou tvorbou reagovali na holo-

caust už v padesátých a šedesátých letech. Kniha se vě-
nuje v první řadě dramatické tvorbě autorů této skupi-
ny, Ernsta Jandla a Elfriede Jelinek, které spojuje experi-
mentální poetika a současně téma kritiky nacismu, obec-
něji pak témata násilí a války, která se autoři snaží ucho-
pit stylizací svých divadelních (v Jandlově případě též roz-
hlasových) textů. Rakouské experimentální divadelní tex-
ty je nutné vnímat v kontextu rakouské filozofické a literár-
ní tradice kritiky jazyka, která doposud podstatně ovlivňu-
je vztah rakouských spisovatelů k jazyku jako takovému. 
Možno objednat: https://www.academia.cz/experiment-
jako-kritika-nacismu--augustova-zuzana--academia--2020.
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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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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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