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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:
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,
usoudili jsme, že realizovat plánované koncerty staré 

hudby se nám podaří nejdříve až v druhé polovině roku 
2021. Nové náhradní termíny budou oznámeny a vyvěše-
ny na klubových webových stránkách www.kulturklub.at 

a snad je stihneme ohlásit i časopisecky. 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,
bohužel i nyní mám pro vás další smutnou zprávu. Mnozí si jistě vzpomenete na 

opakovaná vídeňské setkání (2012 a 2018) s pražským spolkem Americký klub dam 
a jeho předsedkyní, historičkou dr. Milenou Seckou, CSc., z Náprstkova muzea. Vě-
děla jsem, že paní Milena má již delší dobu velké zdravotní potíže, ale i přesto mě 
zpráva o jejím úmrtí bolestně překvapila. Kéž je jí země lehká!

Zato výbor Kulturního klubu i mě velice potěšila gratulace paní velvyslankyně 
dr. Ivany Červenkové k 40. výročí vzniku časopisu Kulturní klub. Bohužel jsme vzhle-
dem k panující pandemické situaci nemohli toto výročí oslavit, ale o to více máme ra-
dost z jejího dopisu, který nás povzbudil do další práce a který otiskujeme v plném 
znění na straně 5.

Rádi bychom vás informovali o akcích Kulturního klubu, ale v dnešní situaci, která se tak rychle mění, 
to není možné. Pokud to půjde a bude možné nějaké akce zorganizovat, budeme Vás průběžně informovat 
v dalším čísle Kulturního klubu nebo na našich webových stránkách www.kulturklub.at.

Hezké a osvěžující posezení nad stránkami Klubu Vám přeje
redakce a ing. Helena Baslerová
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Kulturní Klub. Informační časopis Čechů a Slováků v rakousku / Informationszeitschrift der tschechen und Slowaken in Österreich

Na přední straně obálky:
karel šleNGer: Červený květ, 1941, olej, sádra, kombinovaná technika

Karel Šlenger svým expresivně pojatým dílem s reliéfně pojatou malbou předchází projevy francouzského informelu 
a art brut.

Na zadní straně obálky:
Dušan králik: Vajce, 1969

K životu a dílu obou umělců viz str. 7-8.
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n Fakt je, že si člověk „v dobách jako těchhle“ (abych si zaparafrázoval Bruno Kreiského) 

moc legrace neužije. Fakt taky je, že se moc nehněvám, jsem docela kliďas, ale teď právě 
jsem se na sebe rozzlobil: je pravda, že rodinná výchova na mě už jako na dítě zapůsobi-
la tak silně, že jsem se po celý život vyjadřoval jen výjimečně vulgárně, ba ani to ne, spíš 
jen poněkud vulgárně. A vůbec mám silnou tendenci brzdit se ve výrazivu, takže jsem na-

prosto bezdůvodně hned v první větě napsal, že si člověk neužije moc legrace. A přitom jsem vlastně chtěl napsat, že 
si člověk neužije moc srandy. A to je přitom legitimní české slovo, mimo jiné ho proslavil velkolepý srandista Werich, 
jedna z našich národních legend. Je sice pravda, že podepsal AntiChartu, za což se ovšem hned vzápětí styděl a vy-
světloval to kamarádům tak, že vlastně podepsal jen prezenční listinu, a ještě se všelijak jinak vymlouval (vím to, byl 
jsem v ten den v Praze na Celetné 10 u Klementa Lukeše, který měl naprosto spolehlivou síť informací z celého disen-
tu, a ten mně to hned všechno vysvětloval, a ačkoliv byl na „národní legendu“ za jeho podpis taky naštvaný, snažil se 
mně věc vysvětlit tak, abychom ji on sám i já lidsky pochopili).
 Ale zpět k té srandě v těchto dobách. Občas dostávám internetem různé takzvané vtipy (říkám jim „dikobrazí“, což 
znamená, že jimi často dokonce i dost pohrdám) na vládu, na Babiše, na viry a vůbec virovou situaci, ale ty mě nějak 
nejsou schopny pobavit. Takže mě potěšilo, když jsem tento týden v „Zeit magazínu“ dostal naservírováno hned jede-
náct stran kreslených Janoschových vtipů, vlastně jakýchsi malých příběhů. Známý ilustrátor a autor dětských knih 
zhruba před deseti lety poněkud vymizel z veřejného povědomí. Odebral se totiž dlouhodobě na Tenerife, kde si užívá 
klidu a žije! A ironizuje sebe sama v postavě Wondraka. Například: Je nicnedělání těžká robota? A Wondrak na to: Jo, 
to není lehké. Člověk musí nicnedělání po celý život cvičit. Anebo: Máte nějaký tip, jak aspoň nějak zvládat lock down? 
Odpověď: Dělejte to jako já a najděte si nějakého kamaráda ze dřeva. Ten nebude nemocný, nenakazí vás a nikdy vás 
nezklame. Jo. – Janosch měl 11. března devadesát let. Nepřijímal dary, naopak, poslal své vtipy prostřednictvím re-
dakce jako dárek svým fanouškům na evropském kontinentu.
 Do devadesátky ještě mám pár pátků, ale čas běží, vážení, a tak se vracím zpět do vlastních dějin, které jsou zá-
roveň tak nějak taky dějinami doby, ve které žiji. A samozřejmě: pořád dokola si vysvětluji nebo aspoň opakuji, co se 
to vlastně dělo nebo co jsem to tak kdy slyšel. Když jsme sedmého sedmý v roce tisíc devět set sedmdesát sedm přijeli 
do vídeňského exilu, neuměli jsme německy, ba ani „rakousky“, takže jsme ve zdejší řeči ani neuměli poprosit, aby na 
nás lidi mluvili „pomálu“. Jedno z prvních slov, které jsme se naučili, bylo „servus“. Nějak se mně to moc nechtělo po-
užívat, vlastně jsem byl vůči tomuto pozdravu zdrženlivý: Proč bych měl hlásit lidem, se kterými se potkávám, že jsem 
jejich otrok? Nebo dokonce je urážet, pokud by si mysleli, že je jako otroky oslovuji. Ale nakonec jsem si na tento po-
zdrav zvykl, naučil jsem se ho používat a začal pozdrav vnímat naopak jako výraz úcty k pozdravovanému, jako na-
bídku služby, ba možná i oddanosti, každopádně jako projev blízkosti, kterou očekávám také od osloveného. Servus 
(po vídeňsku „sevas“): jakési rakouské ahoj! A po celá osmdesátá léta jsme se s rodilými Rakušany rádi zdravili oním 
„servus“. Je pravda, že se do toho občas vpletlo nějaké to „ciao“ a taky byly chvilky, kdy jsme se domorodce snažili na-
učit naše „ahoj“ nebo dokonce „nazdar“ (to ovšem rodilý Rakušan neuměl nikdy pořádně vyslovit). A potom přišla 
léta devadesátá a s nimi taky zvýšený podíl přistěhovalců do Rakouska. Byly jich desetitisíce. Byla to přistěhovalecká 
vlna ze Západu. A myslím, že s nimi se jako jazyková choroba stále častěji začalo používat německé „džus“. Ze začát-
ku jsem nevěděl, proč všichni hned při příchodu chtějí džus a ani přitom neříkají, jaký to má džus být: jablečný, po-
merančový, nebo...? No a nikdy jsem tuto německou rozpínavost nepřijal, nezvykl si, a skoro doslova se mně v kapse 
otvírala kudla, když jsem pak poprvé zaslechl velice přátelské, milé rozloučení „džusík“. Tak to už jsem vůbec nemu-
sel a začal jsem být rakouským konzervativcem a programově oslovuji lidi při setkání „servus“, ač mám pocit, že ten-
to starý dobrý rakouský pozdrav snad už vymřel. Přitom si občas říkám, že s ním vymřela i dobrá část rakouské histo-
rie, protože mně ono „servus“ připomíná, že přece Římané byli až tady, a dokonce tady v dnešní Vídni měli Vindobo-
nu. Takže pozdrav „servus“ není jen nabídka služeb, přátelství, ale připomínka, že jsme tady v Rakousku vlastně ná-
sledovníci velkého imperátorského Říma. A když Řím padl, rozrostla se kousek na sever Velkomoravská říše, mezitím 
bylo jen potulování národů... Ach, na jaké myšlenky mě ono rakouské „servus“ přivádí...!
 A dnes budu svým „servus“ ještě intenzivněji protestovat proti novotám, protože nejenom v Rakousku, ale taky v ce-
lém bývalém Československu, ba i v Německu a bůhví kde ještě všude se už pomalu a jistě zdraví jen „haló“. Jedinou 
výjimkou snad je na celém kontinentu Španělsko, tam se zřejmě z protestu proti anglicismům říká „olah“. A mně je to 
frekventované „haló“ opravdu proti srsti. Ze začátku jsem si myslel, že se tak zdraví jen omladina a vůbec mně moc 
nevadilo, když mě nějaký pubertující koloušek nebo srnka pozdravili „haló“. Nějak jsem si připadal generačně omlád-
le. Ale pak jsem zjistil, že „haló“ říká kdekdo kdykoliv a komukoliv a přestal jsem se tím oslovením cítit polichocen, a ří-
kám si, že je to vlastně nezdvořilé takto kohokoliv kdekoliv brát na vědomí (oním „haló“), a vůbec dnes, kdy se Bri-
tům a hlavně Angličanům podařil brexit a chtějí si vytvářet jen a jen vlastní identity, tedy právě dnes v „dobách, jako 
jsou tyto,“ bychom měli hledat hranice pro prznění našich jazyků na evropském kontinentě anglicismy a snad bychom 
mohli začít tím, že přestaneme vědomě bez rozmýšlení používat ono „haló“. Mně se líbí víc „servus“. A samozřejmě se 
mně taky líbí „ahoj“ anebo i „olah“. Nebo „salut“ či „ciao“.
 Ale aby bylo jasno: až do smrti smrťoucí se nepřestanu doučovat rodnou češtinu, její sestru slovenštinu, ani užit-
kovou dospěláckou němčinu, ale taky jakési trosky mé francouzštiny, polštiny, italštiny, ba i ruštiny, a samozřejmě si 
dám i denní půlhodinku angličtiny.

Ludvík Kavín, Vídeň, 18. 3. 2021

Fejeton 
Ludvíka Kavína
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Vážení vydavatelé Kulturního klubu,
milí přátelé,
 dovolte mi, abych Vám srdečně blahopřála k významnému výročí. Za 40 let od svého prvního vydání se 
časopis Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku stal nepostradatelnou součástí českého života ve Víd-
ni. Kulturní klub i jeho časopis se zrodily v obtížných podmínkách – na jejich počátku stála sdílená zkušenost 
lidí, kteří našli v Rakousku útočiště poté, co jejich sen o lepším Československu v srpnu roku 1968 ukončil ná-
silný vpád cizích vojsk. Vystěhovalci stáli před dvojím úkolem: sžít se s novým prostředím, aniž by ztratili pře-
hled o dění ve staré vlasti, za něž i nadále pociťovali odpovědnost.

Své místo si Kulturní klub dokázal nalézt a obhájit především díky vynikajícím osobnostem, které se staly 
hybnou silou jeho činnosti. V prvé řadě třeba jmenovat Přemysla Janýra staršího, který pro program Kultur-
ního klubu zajistil účast předních osobností tehdejšího kulturního života. Od roku 1981 se posléze Pře mysl Ja-
nýr stal vůdčím duchem časopisu Kulturního klubu. V té době už měl klub za sebou nesčetně aktivit na pod-
poru později příchozích vystěhovalců, zejména signatářů Charty 77. Časopis Kulturního klubu se i díky jejich 
příspěvku stal významným zdrojem nezkreslených informací o událostech v Československu, aniž by se na 
tyto informace omezoval: rozhled jeho autorů umožnil, aby se stal důležitým zpravodajem o kulturním, spo-
lečenském a politickém dění jako takovém.

Svému poslání zůstal časopis Kulturního klubu věrný i poté, co v roce 1990 naše země konečně přestala 
dělit železná opona. Dnes je pro českou Vídeň poučným, ale i nebývale obsáhlým a podrobným zpravoda-
jem o životě nejen v České republice.

Jsem ráda, že se nám v dohledné době podaří, abychom si významné jubileum Kulturního klubu připo-
mněli společně a naživo. Velmi mě těší, že pro tuto oslavu poskytne slavnostní rámec májový koncert, který 
připravujeme na českém velvyslanectví. 

Dovolte mi, abych tímto Kulturnímu klubu popřála, aby si vysokou úroveň i přízeň čtenářů udržel i v dal-
ších letech. 

Dr. Ivana Červenková
Velvyslankyně / Botschafterin

Velvyslanectví ČR ve Vídni / Tschechische Botschaft Wien

kultura

Podivuhodný život mezi literami
Vysoká škola uměleckoprůmyslová vydala nedávno kni-
hu Clara. Jde o knižní rozhovor a zároveň fotografický de-
ník grafičky Clary Istlerové líčící její spletitou cestu živo-
tem i typografií. Autorka knihy, grafička Anežka Minaříko-
vá, získala za tuto práci čerstvě nominaci na Ceny Czech 
Grand Design.

Nenápadná knížka z názvem Clara. Clara Istlerová, 
práce a život v béžové plátěné vazbě vypráví životní příběh 
typografky, ilustrátorky a grafičky Clary Istlerové (* 1944). 
Istlerová stojí nejen za úpravou mnoha knih, časopisů, fil-
mových plakátů nebo výstavních katalogů, ale také jako 
pedagožka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
ovlivnila řadu studentů a kolegů. A právě mezi studentka-
mi UMPRUM se našla i autorka Clary, grafička Anežka Mi-
naříková, která začala Istlerovou navštěvovat a zpovídat 
nejdříve pro svou bakalářskou práci, aby později tento pří-
běh přepracovala v samostatnou knížku.

„Kniha Clara je příběhem typografky, matky, dce-
ry a především ženy, jíž se jako jedné z mála povedlo být 
úspěšnou v oboru typografie, který je dodnes doménou 
především mužů,“ vysvětluje Minaříková v úvodu knihy 
svou motivaci a pokračuje: „Je to příběh, na jehož poza-
dí se odehrávají velké dějinné události jako bombardování 

výTvarné umění

Prahy na konci druhé světové války, pražské jaro, události 
roku 1968 nebo sametová revoluce.“

Clara Istlerová se narodila v polovině čtyřicátých let do 
rodiny surrealistického malíře a grafika Josefa Istlera, kte-
rý pracoval doma v jejich karlínském bytě. Odmala tak vy-
růstala obklopená obrazy a grafikami, v jedenácti letech 
dostala svůj první fotoaparát a od dvanácti let brousila 
otci litografické desky a pomáhala v ateliéru. Vystudova-
la UMPRUM v Praze a poté, na začátku sedmdesátých let, 
postgraduální studium na britské London School of Art 
and Design. Po ní přišly ještě stáže ve Francii, Nizozemsku 
a USA. Na studijní cestě se ve Skotsku dozvěděla o udá-
lostech 21. srpna 1968. Její rodiče hned druhý den okupa-
ce 22. srpna sbalili v Praze nejdůležitější věci, psa a odje-
li ke známým do švýcarského Curychu. Tam za nimi v září 
z Londýna přiletěla také Istlerová. Chtěli vyčkat, jak se věci 
vyvinou. Istlerové matka pak odletěla do USA na výstavu 
svých kreseb, ale otec s dcerou se na Vánoce vydali zpátky 
do Československa. Následné roky trávila Istlerová v Praze 
a dělala to, co uměla nejlépe – knižní design.

V roce 1998 se seznámila s Karlem Hvížďalou a později 
se stal nejen jejím životním, ale také profesním partnerem.

Istlerová stála v polovině sedmdesátých u vzniku pro-
fesní skupiny Typo &, v osmdesátých letech se pak účastni-
la demonstrací a stávek, v roce 1989 objížděla továrny, dis-
kutovala s dělníky a přesvědčovala je, že změna má smysl.

Gratulační dopis velvyslankyně ČR v Rakousku dr. Ivany Červenkové 
k 40. výročí vydání prvního čísla časopisu Kulturní klub
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zinárodní scéně. Neznamená to, že by byla ve světě „slav-
nější než doma“, ale v rámci umělecké scény je vnímána 
jako výrazná a perspektivní autorka, kterou oslovují insti-
tuce doslova z celého světa.

Do první desítky se posunul pětatřicetiletý Martin Ko-
hout, který je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého za 
rok 2017. Jeho postup na přední příčky indexu je odra-
zem dlouholetého zájmu domácích i zahraničních insti-
tucí o jeho práci spíš než jednotlivých výstavních úspě-
chů. Ostatně v minulé edici indexu figuroval na 11. příčce 
a v první stovce se poprvé objevil již v roce 2015. Zúčast-
nil se několika skupinových výstav v Rakousku, Německu 
a Nizozemí.

Jméno Evy Koťátkové i jména čtyř dalších autorů, jimž 
patří nejvyšší příčky v indexu 2020, najdeme i v desítce au-
torů, kteří si předloni připsali nejvíce bodů za zahranič-
ní výstavy. Vůbec nejúspěšnější byl v této kategorii šesta-
čtyřicetiletý Krištof Kintera, který vystavoval v Bratislavě, 
Drážďanech, Klagenfurtu, Vratislavi, Římě, Curychu, Pa-
říži, Québecu a Sydney. Pro českou účast na XXII. milán-
ském trienále vytvořil monumentální, několikametrovou 
instalaci poslepovanou z vybitých tužkových baterií Out 
of Power Tower, která pak na podzim byla vystavena ještě 
na bienále digitálního umění Némo v Paříži.

Pomyslným skokanem roku, tedy autorem, který si me-
ziročně v indexu polepšil o nejvíce příček, je jednačtyřice-
tiletý Jan Kaláb, který ve svých obrazech a objektech zu-
žitkovává dlouholetou zkušenost streetartového umělce. 
Kaláb je sice absolventem pražské Akademie výtvarných 
umění, pod jménem Point je však též zakladatelskou osob-
ností české graffiti scény. Před čtrnácti lety stál mimo jiné 
u vzniku galerie Trafačka v pražských Vysočanech, která 
dnes pod jménem Trafo Gallery působí v Holešovické trž-
nici. Kaláb měl samostatné výstavy v Boloni, Valencii, Mia-
mi či Taipei a zúčastnil se skupinových přehlídek v Londý-
ně či Paříži. Na rozdíl od Koťátkové či Kintery v jeho přípa-
dě většinou nešlo o muzejní či výstavní instituce, ale o ko-
merční galerie. Míru zájmu zahraničních kurátorů a gale-
ristů o jeho dílo to nicméně nijak nesnižuje.

První stovka vykazuje značnou stabilitu i z hlediska 
obecných charakteristik týkajících se věku a pohlaví. Dvě 
třetiny zastoupených autorů se narodily po roce 1970. 
Umělci narození v sedmdesátých letech zároveň předsta-
vují početně nejsilnější skupinu (45 procent). Počet autorů 
narozených v osmdesátých letech se během sedmi let zvý-
šil z patnácti na dvacet dva. Autorů narozených v padesá-
tých a šedesátých letech je shodně patnáct. Žen se v prv-
ní stovce objevuje jednadvacet, což je podobný výsledek 
jako v předchozích letech. Preferovaným médiem nadále 

„Já svou práci nereflektuji, nemám potřebu se příliš 
ohlížet. Důležitý je pocit, který má člověk sám ze sebe a ze 
své rodiny,“ dodává Istlerová, držitelka několika ocenění. 
„Starý člověk vidí věci jinak. Už není do všeho tak ponoře-
ný a bere život s nadhledem. Ale je to asi i proto, že vždyc-
ky každou kapitolu, kterou prožijete, uzavřete, a pak vstou-
píte do další. Určitě se člověk nesmí bát změn a nových 
rozhodnutí.“

Anežka Minaříková: Clara. Clara Istlerová, práce a ži-
vot, Praha: UMPRUM, 2020, 289 stran.

Vyhlášení komiksových cen Muriel 
za loňský rok 
Se 14. ročníkem komiksových cen Muriel je to jako posled-
ní rok se vším: vyhlášení se konalo distančně. Cena je po-
jmenovaná na počest blonďaté krásky z dílny Káji Saudka. 
Loňský rok byl v českém komiksu spíš průměrný než pře-
vratný. Nejlepší komiksovou knihou roku je titul Bez vla-
sů (Paseka) dvojky Tereza Drahoňovská & Štěpánka Jislo-
vá. Naléhavé téma (alopecie) navlečené na jednoduchou, 
logicky rozvíjenou dějovou linku – a mistrovsky zvládnutá 
výtvarná stránka. Zatímco Drahoňovská vsadila víc na sílu 
osobní zkušenosti se ztrátou vlasů, Jislové osobitě pojatá 
kresba drží album vysoko nad průměrem.
Komiksové ceny Muriel 2020
Nejlepší komiksová kniha: Tereza Drahoňovská a Štěpán-

ka Jislová: Bez vlasů (Paseka)
Nejlepší kresba: Jiří Franta: Singl (Labyrint)
Nejlepší scénář: Džian Baban: Rváčov 1 (Lipnik)
Nejlepší krátký komiks: Kateřina Čupová a Marek Steinin-

ger: Druhý břeh (in: Odvaha je volba; Junák – český 
skaut / Argo)

Nejlepší komiks pro děti: Petr Kopl: Morgavsa & Morga-
na: Princezna čarodějka (Grada)

Nejlepší strip: Lukáš Fibrich: Mourrison (in: ABC, CNC)
Nejlepší překladový komiks: Paseka – Mariko Tamaki a Jil-

lian Tamaki: Jedno obyčejný léto
Nejlepší překlad: Michala Marková: Divná planeta (Uni-

versum)
Cena Magnesia za nejlepší studentský komiks: Barbora Sa-

transká: Hospodský, průvodčí, truhlář, cukrářka, fa-
rář, vitrážista, řezník, restaurátor a sociální pracovni-
ce (Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP)

Přínos českému komiksu: Tomáš Kučerovský a Tomáš Pro-
kůpek za založení a vydávání časopisu Aargh!

Síň slávy: Ivan Stable a Jakub Němeček, nakladatelé (Mot)

J&T Banka Art Index 2020: 
Koťátková, Kohout, Kaláb a taky Kintera
Pozici na první příčce J&T Banka Art Indexu pro rok 2020 
obhájila Eva Koťátková. Do první desítky se nově dostal 
Martin Kohout a skok na 32. příčku zaznamenal Jan Ka-
láb. To jsou hlavní závěry z již sedmé edice indexu nejvý-
raznějších současných umělců, který pro J&T Banku ad-
ministruje ART+.

Sedmatřicetiletá Eva Koťátková se do čela indexu po-
prvé dostala v předminulém roce, kdy po pěti letech na 
druhé místo odsunula svého někdejšího učitele z pražské 
akademie Jiřího Kovandu. Koťátková je dnes nejlépe etab-
lovanou českou umělkyní mladší a střední generace na me-
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zůstává malba, se kterou v nějaké formě pracují více než 
čtyři desítky umělců. Zmínit lze také vysoký počet laureá-
tů a finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v první stovce. 
Vítězů ceny je jednadvacet, dalších třiatřicet umělců bylo 
minimálně jednou vybráno mezi finalisty.

J&T Banka Art Index připravila J&T Banka ve spolu-
práci s portálem ART+. Potenciální sběratelé a investo-
ři zvažující nákup současného umění tak mají opět mož-
nost zorientovat se na současné výtvarné scéně a sezná-
mit se s těmi, kteří se z více než dvou tisíc umělců dosta-
li do první 100.

Kompletní přehled výsledků na: www.jtbankaartindex.
cz.

JubIlea

Jiří Příhoda (* 26. 4. 1966, Jihlava)
Jiří Příhoda náleží ke generaci umělců, kteří na českou vý-
tvarnou scénu vstupovali v prvních letech po přelomovém 
roku 1989. V roce 1997 se stal laureátem Ceny Jindřicha 
Chalupeckého. Na pražské Akademii výtvarných umění 
studoval u Aleše Veselého v ateliéru monumentální tvorby.

Příhoda vytváří prostorové instalace a intervence do ar-
chitektury, je tvůrcem videoprojekcí, ve kterých postpro-
dukčně pracuje se známými hollywoodskými filmy. Patří 
k osobnostem se širokým kulturním přehledem a schop-
ností oslovovat mezinárodní publikum.

Samostatnou kapitolu Příhodovy tvorby představují 
místně specifické instalace, ve kterých reagoval na daný 
architektonický prostor a využívá jeho nejrůznější vlastnos-
ti. Od roku 1994 začal Jiří Příhoda pracovat s videoobra-
zem. Pracuje výhradně s cizími filmovými materiály, které 
různým způsobem manipuluje a promítá ve specifických, 
jím připravených prostorových situacích. Jiří Příhoda se za-
bývá grafickým designem a je autorem inovativních insta-
lací skupinových a historických výstav. Od roku 2005 vedl 
ateliér sochařství na pražské AVU.

V současnosti se věnuje realizaci objektů na pomezí 
umění a architektury, například obytný modul pro Mars 
určený do veřejného prostranství administrativního kom-
plexu rostoucího na místě bývalé pražské Rustonky.

Do jeho instalací vstupujeme jako do domů a uvnitř náš 
obvykle čeká zážitek s překvapivým prostorovým řešením, 
často propojeným s filmovými projekcemi.

Jiří Příhoda je řazen mezi nejvýraznější umělce genera-
ce devadesátých let 20. století. 

Dušan Králik (* 1941, Bratislava)
V letoch 1961-67 študoval na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave (prof. Rudolf Pribiš). Na výtvarnú scénu 
vstupuje koncom 60. rokov plastikami a objektmi na hra-
nici pop-artu, novej figurácie so surrealistickým prvkami. 
Tvorba z tohto obdobia odráža dobovú úzkostnú atmosfé-
ru, ktorú sa snaží metaforicky vyjadriť v objektoch a plas-
tikách so silným emotívnym nábojom. Sedemdesiate roky 
poznačené rovnako subjektívnymi pocitmi, očarením nad 
vedecko-technickým pokrokom a obavou z ohrozenia ľud-
skej civilizácie na strane druhej, sú výpoveďou o krehkos-
ti, pominuteľnosti, ohrození, nespútanosti, uväznení. Pre-
dovšetkým o humánnom a etickom posolstve. Autor pra-

cuje s charakteristickými ikonografickými motívmi vychá-
dzajúcimi z jeho emotívnej, ale i racionálnej povahy sochá-
ra uctie vajúceho klasické sochárske remeslo. Pedagogicky 
pôsobil na Fakulte architektúry STU.

Klára Korkošová (* 3. 4. 1966, Spišská Sobota – Poprad)
Absolventka: Stredná umelecko-priemyselná škola, Košice, 
reštaurátorský kurz do kameňa, New York, Prešovská uni-
verzita, Pedagogická fakulta

Výtvarné aktivity: plastika, tvorba v keramike, kameni, 
dreve, štukované techniky, kresba.

Jana Želibská: Prsia, 1967

Jana Želibská (* 3. 5. 1941, Olomouc) je slovenská uměl-
kyně, věnující se zejména grafice a intermediálnímu umě-
ní a performanci.

Klára Korkošová: Variácie – Hlava III, 2005, kolorované drevo
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libské. V letech 1959-1966 studovala na Vysoké škole vý-
tvarných umění v Bratislavě u Vincenta Hložníka a Pete-
ra Matejky, v roce 1968 podnikla studijní cestu do Paříže. 
Jako umělkyně vstoupila na veřejnou scénu záhy v šedesá-
tých letech a rozešla se s tradičním médiem závěsného ob-
razu (podobně jako další její vrstevníci z generace šedesá-
tých let 20. století).

Ve své tvorbě se věnovala různému uměleckému vy-
jádření, po rozchodu s klasickou malbou a grafikou byla 
v šedesátých letech průkopnicí environmentu a objektu, 
v následujícím desetiletí happeningu a konceptu, násled-
ně postmodernímu objektu a instalaci a konečně i videoar-
tu v devadesátých letech. Již od počátku tematizovala pro-
blém senzuality, sexuality a erotiky. Zobrazovala ženské 
tělo z feministického hlediska.

vZpomínka

Jitka Válová (3. 12. 1922, Kladno – 27. 3. 2011, Kladno)
Studovala u prof. J. Nováka, J. Kaplického a E. Filly na 
VŠUP v Praze. Se sestrou-dvojčetem Květou žila a pracova-
la až do její smrti v Kladně. Obě patří k významným osob-
nostem českého výtvarného umění druhé poloviny minulé-
ho a počátku 21. století. Společně také vystavovaly.

tvarných umění se stáhl do ústraní. Bez pravidelných kon-
taktů s dobovými uměleckými proudy vytvořil dílo ohro-
mujícího rozsahu. Bohužel nadprodukce vyvolaná izolací 
učinila jeho dílo špatně přehledným, přesto část jeho obra-
zů patří k tomu nejsilnějšímu, co v českém umění vzniklo.

Jako neznámému malíři z Podkrkonoší se mu podařilo 
na jaře 1941 u Topiče na Národní třídě do posledního ob-
razu prodat svou výstavu. Expozice autora, jehož dílo se 
za protektorátu pohybovalo na hranici zakázaného umě-
ní, se stala senzací. Jako poradce při výběru tehdy asisto-
val malíř František Tichý. Na přelomu dvacátých a třicátých 
let žil Šlenger v Paříži a dotkl se zde metod a výrazů růz-
ných uměleckých směrů, z nichž nejblíže mu byla tzv. Pa-
řížská škola. V expresivitě však zašel mnohem dál, v struk-
turách, připomínajících mnohdy již reliéf, zhmotňoval své 
pocity a stavy, a tak se na počátku třicátých let stal ještě 
před Jeanem Fautrierem anticipátorem informelu. Podob-
ně lze uvažovat nad částí jeho díla v souvislostech s Du-
buffetem a art brut.

Proč hvězdy nikdy nezhasnou?
Asi proto, že jich neznáme. Vědci nám sice říkají většinou 
opak, tj. že každá hvězda má své zrození, žití, stáří a zhas-
nutí. Dovídáme se však tím něco? Jsme na tom stejně jako 
před tím. A tak je to se všemi filosofy a mysliteli lidské-
ho původu. Prostě ani jeden nás neuspokojí a neuspoko-
jil nikdy. Právě naopak. Vzbudil v nás chaos, rozbil záha-
dy života a postavil nás nahé, ubohé a prázdné dopro-
střed věčné tmy. To jsou nenávidění pedagogové, uzurpá-
toři všeho druhu, dogmatisté a imperialisté v podobě zla-
tého telete nebo socialismus všeho druhu. A proto hvěz-
dy nikdy nezhasnou?

Ptáte se? Ano! Proto právě! Proč nám naplňují hlavy 
a srdce vším možným svinstvem, proč nám stále diktují 
své rozumy, své zákony? Vždyť přeci víme, nebo můžeme 
sami snadno poznati, čemu tyto nápady slouží a komu! 
Ať nám tedy řeknou alespoň, čemu slouží všechny hvězdy, 
které dle nich jsou smrtelné jako lidská bytost! Nikdo vám 
z nich neodpoví, leda osobní domněnkou (hypothesí) jako 
každý filosof. A proč hvězdy nikdy nezhasnou, já vám tady 
v tom článku nechci odůvodňovat, protože to se nedá říci 
jen několika větami nebo odstavečky.

Hledejte sami. Budete hledat dlouho, třeba celý život, 
a odpověď si nedáte! Je tomu tak bohužel, nebo bohudí-
ky, protože třeba potom by se zrodil zase jeden nový vůd-
ce, duchovní vůdce lidu, nově organizované společnos-

Jitka Válová: Koridor, 1967, olej, plátno

Protáhlé postavy jsou spíše dynamickými znaky než fy-
zicky cítěnými figurami. Svou tvorbu začleňovala do prou-
du nové figurace. V její tvorbě se také odrazilo studium ry-
tectví skla, kterému se vyučila v Železném Brodě, pracova-
la také u soustruhu a odtud pramení řada jejích grafik s ná-
mětem ocelářů. Od roku 1954 byla členkou skupiny Tra-
sa. První ocenění přinesla oběma sestrám jejich společná 
výstava ve Špálově galerii v roce 1966. Od roku 1990 byla 
členkou Umělecké besedy. V prosinci 2007 získala oceně-
ní Artis Bohemiae Amicis.

Karel Šlenger (5. 4. 1903, Chomutice – 2. 3. 1981, Hra-
dec Králové) – malíř, autodidakt
Po neúspěšném pokusu o přijetí na pražskou Akademii vý-

Karel Šlenger: Lidstvo, 1951, olej, tempera, balící papír
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ti a byli bychom na tom zase právě tak, jako jsme dnes. 
Lidé – a lidstva – jako páté kolo u vozu, který táhne jen je-
den nebo dva, popřípadě více vozatajů!

Lépe je však věřit pohádce nežli nabubřelé frázi všech 
samovládců. Pohádky jsou pro děti a my dětmi chceme 
zůstat. Tak jest lépe. Proto také třeba pro nás jedině hvěz-
dy nikdy nezhasnou.

Zápisky Karla Šlengera ze „smrtelného lože“, 1981

František Vobecký (9. 11. 1902, Trhový Štěpánov – 13. 4. 
1991, Praha)
František Vobecký byl malíř, grafik a fotograf, jeho dílo bylo 
ovlivněno kubismem, post impresionismem a surrealistic-
kým lyrismem. Jeho tvorba z let 1926-1938 jej včleňuje do 
dějin českého moderního umění.

Studoval v Paříži na Académie Colarossi a Académie de 
la Grande Chaumiére. Byl členem Spolku výtvarných uměl-
ců Mánes. Po návratu do Prahy pracoval velkou část své-
ho života (1931-1976) jako modelář a střihač módních sa-
lonů Rosenbaum a Podolská. Mezi lety 1964-1976 působil 
také jako externista na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze, kde přednášel studentům střih.

Co se týče umělecké kariéry, můžeme považovat Fran-
tiška Vobeckého za samouka. Od roku 1930 přispíval svou 
prací do výtvarného měsíčníku Volné směry, které byly vy-
dávány Spolkem výtvarných umělců Mánes v letech 1897-
1949. Silný vliv na uměleckou činnost měl i surrealismus, 
kterému Vobecký zasvětil klíčovou část svých fotografic-
kých děl, především tedy fotomontážím, fotografickým ko-
lážím a asamblážím. Veškeré fotografie, které Vobecký po-
užil při tvorbě svých koláží, si sám i nafotil. K tematice sur-

realistických asambláží se po delší přestávce opět vrátil 
v sedmdesátých letech.

Za svůj život se František Vobecký zúčastnil řady výstav, 
a to jak samostatných, tak i kolektivních. Díla Františka Vo-
beckého jsou zastoupena i ve sbírkách mnoha českých ga-
lerií. František Vobecký zemřel 13. dubna 1991 ve věku ne-
dožitých osmaosmdesáti let.

Wlastimil Hofman (27. 4. 1881, Praha-Karlín – 6. 3. 
1970, Szklarska Poręba, Polsko)
Česko-polský akademický malíř, představitel symbolismu, 
ve své tvorbě vycházel ze secese, byl blízký okruhu Mo-
derní revue.

Nejmladší ze šesti dětí Ferdinanda Hofmanna a jeho 
polské manželky Teofily Muzikové. V roce 1889 se rodina 
přestěhovala do Krakova, kde v roce 1896 začal studovat 
na Vysoké škole výtvarných umění. V letech 1899-1901 stu-
doval na École nationale supérieure des beaux-arts v Pa-
říži pod vedením Jeana-Léona Gérôma. Od roku 1902 za-
čal vystavovat. Roku 1904 vstoupil do Spolku výtvarných 
umělců Mánes a Společnosti polských umělců Sztuka. 
V roce 1907 byl jmenován členem Sdružení výtvarných 
umělců Wiener Secession. V letech 1914-1917 žil v Praze, 
1919-1920 v Paříži. Nakonec se usadil natrvalo v Krakově, 
odkud pravidelně cestoval do Vídně, Prahy a Paříže a také 
na studijní cesty do Itálie.

Po vypuknutí druhé světové války unikl s židovskou 
manželkou před německou armádou směrem na východ 
ke Lvovu, který po 17. září 1939 spadal pod sovětskou 
okupační moc. S Legií Čechů a Slováků, do níž vstoupil, 
pak přes Istanbul, Haifu a Tel Aviv došel až do Jeruzaléma. 
V roce 1942 zde vydal sbírku básní Przez ciernie do wol-
ności (Přes trny ke svobodě). Do Krakova se vrátil v červ-
nu 1946, ale v roce 1947 odešel do Sklářské Poruby, kde 
dožil ve skromném domku („Wlastimilówka“).

Maloval náboženské, antické i folklórní motivy a kra-
jiny.

František Vobecký: Úzkost, 1935, olej, plátno
Wlastimil Hofman: Dívka s květinou, 1925, olej, plátno na desce

 (sbírka: Pojišťovna Kooperativa)
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ra Otakar Lebeda (8. 5. 1877, Praha – 12. 4. 1901, Malá 
Chuchle u Prahy), český malíř
Spolu s Antonínem Slavíčkem a Františkem Kavánem je 
považován za jednoho z nevýznamnějších českých kraji-
nářů. Nadání Otakara Lebedy se projevilo velmi brzy a již 
ve svých patnácti letech nastoupil na pražskou Akademii 
do Mařákovy krajinářské školy. Zpočátku byly jeho obrazy 
silně ovlivněny realismem. V roce 1898 využil stipendium 
k návštěvě Paříže a Barbizonu. V tomto malířském období, 
mimo jiné pod vlivem Antonína Slavíčka, se u něho proje-
vuje silný vliv impresionismu. V poslední fázi své umělec-
ké dráhy se začal orientovat na figurální malbu. Sem patří 
i jeho poslední dílo Zabitý bleskem, velkoformátové plát-
no, které nikdy nedokončil a které nese prvky počínajícího 
expresionismu. Krátce před 24. narozeninami ukončil svůj 
život výstřelem z revolveru.

Otakar Lebeda: Podzim, 1897, olej, plátno

archITekTura & DesIGn

Společný projekt Biskupství králové
hradeckého a firmy Karlín Group
V Karlíně vyroste bytový dům, který má netradičního in-
vestora. Projekt je zajímavý tím, že jde o společnou inves-
tici developerské firmy Karlín Group a Biskupství králové-
hradeckého. Do developerských projektů ovšem investu-
jí i další diecéze.

V Křižíkově ulici v Praze vyplní proluku projekt Dva 
domy. Na ploše 10 tisíc metrů čtverečních nabídne rezi-
denční a obchodní prostory. Zahrne 112 bytů, víc než po-
lovina z nich již má majitele. Ti se budou moci nastěhovat 
v létě příštího roku. Obdobných projektů je možné v Pra-
ze nalézt více. Projekt Dva Domy v Karlíně, který nabídne 
byty s atriovou zahradou pro rezidenty a obchodní pro-
story, vyjde na 530 miliónů korun. „Pro Biskupství králo-
véhradecké je takovýto projekt první, jiné obdobné proza-
tím nerealizovalo,“ říká Jakub Sršeň, mluvčí biskupství, jež 
se na projektu podílí.

přIpomínáme

Osvald Polívka (24. 5. 1859, Enns, Rakousko – 30. 4. 
1931, Praha)
Polívka studoval architekturu na pražské technice. V letech 
1885-1890 byl asistentem prof. Josefa Zítka na německé 
technice v Praze, od roku 1890 byl samostatným architek-
tem. Pro své výjimečné nadání je vyhledáván nejbohatší-
mi investory ve své době, a tak projektuje zejména banky, 
spořitelny a pojišťovny. Byl podporovatelem a propagáto-
rem českých výtvarných umělců. Realizoval velký počet ho-
nosných staveb, převážně v centru Prahy.

První období Polívkovy tvorby bylo ovlivněno Josefem 
Zítkem a zejména Antonínem Wiehlem, se kterými zpočát-
ku úzce spolupracoval. Spolu s nimi a Josefem Schulzem se 
stal předním představitelem české novorenesance (např. 
Zemská banka Na Příkopě). Jeho dokonalá znalost histo-
rického tvarosloví, výtvarná fantazie, snaha po bohatém 
dynamickém výrazu a v neposlední řadě trvalá spolupráce 

Osvald Polívka – Antonín Balšánek: Obecní dům v Praze, 
detail u vstupu, 1911
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9. 5. 1721 byla v Praze na Hradčanech otevřena Bruská / 
Písecká brána.

19761981 Kongresové centrum Praha
Psal se rok 1976 a právě byla zahájena výstavba neofunk-
cionalistické budovy Kongresového centra Praha, tehdej-
šího Paláce kultury. Autorský kolektiv tvořili architekti Jaro-
slav Mayer, Vladimír Ustohal, Antonín Vaněk a Josef Kar-
lík. Budova byla dokončena roku 1981 jako jedno z největ-
ších a nejmodernějších společenských center Evropy. Slav-
nostně bylo poté otevřeno 2. dubna 1981 za účasti tehdej-
šího prezidenta.

Průmyslový palác je už 130 let 
jedním ze symbolů Prahy
Secesní prosklená stavba s ocelovou konstrukcí se návštěv-
níkům otevřela 15. března 1891 u příležitosti Všeobecné 
zemské výstavy v Praze, která se konala od 15. května do 
18. října 1891. Budovu navrhl český architekt Bedřich 
Münzberger. Palác tvoří bohatě prosklená ocelová kon-
strukce s nejvyšším bodem 51 m nad terénem. Vyhlídka 
na vrcholu věže s hodinami byla během Jubilejní výstavy 
přístupná veřejnosti.

V letech 1952-1954 byl objekt zrekonstruován po dle 
projektu Pavla Smetany. Původně průčelí paláce zdobil 
majestátní portál se sochami českých velikánů. Na zadní 
straně budovy zůstal tento portál zachován. V bočních kří-
dlech byly umístěny busty významných českých techniků.

Po nástupu komunistů k moci se budova jmenova-
la Sjezdový palác a výstaviště neslo označení Park kultu-
ry a oddechu Julia Fučíka. Svatováclavská koruna na věži 
paláce byla nahrazena rudou hvězdou. A i když se tu i na-
dále konaly výstavy a kulturní akce, hlavní pozornost byla 
věnovaná až do roku 1981 pořádání bedlivě sledovaných 
sjezdů Komunistické strany Československa.

Při mohutném požáru 16. října 2008 shořelo celé levé 
křídlo paláce. Příčinou byl zapnutý elektrický vařič v jed-
nom ze stánku vystavovatelů. Škoda dosáhla miliardy ko-
run. Po požáru nemohla pražská radnice najít stavební plá-
ny na výstavbu paláce. Neznámý majitel je však později vrá-
til. Rekonstrukce Průmyslového paláce započala až nyní.

s předními českými výtvarníky vedla dále jeho tvorbu k no-
vobaroku (např. Městská pojišťovna na Staroměstském ná-
městí), k secesi (např. Obecní dům společně s Antonínem 
Balšánkem) a v posledních letech k novoklasicistní moder-
ně (např. Česká banka na Václavském náměstí). Ponejví-
ce se specializoval na navrhování exkluzivních bank, spo-
řitelen a pojišťoven, a to včetně vynikajících interiérů. Přes 
jeho slohový eklekticismus je dodnes nedoceněna jeho ar-
chitektonická virtuozita a příkladná spolupráce s nejlepší-
mi českými výtvarnými umělci své doby.

ing. arch. Kamil Dvořák, DrSc. (redakčně zkráceno)

Osvald Polívka – Antonín Balšánek: Obecní dům v Praze, 
detail průčelí

výsTavy

Výstava v Severočeské galerii 
výtvarného umění v Litoměřicích
Arcidiecézní muzeum v Olomouci zapůjčilo do Severočes-
ké galerie výtvarného umění v Litoměřicích (SGVU) část 
své sbírky. Skvělá díla s církevní tematikou od 13. století do 
závěru baroka si svoji slávu neplánovaně odbývají v uzam-
čených sálech, ale lze je zhlédnout aspoň na křídovém pa-
píře výstavního katalogu.

Autorky druhé části recipročního projektu nazvané-
ho Jako host Michaela Ottová a Helena Zápalková měly 
o jeho průběhu jinou představu. Po předvedení sbírek Ga-
lerie a muzea litoměřické diecéze (na jaře 2020) v Muzeu 
umění v Olomouci (MUO) bylo v plánu představit expo-

náty olomouckého Arcidiecézního muzea v Litoměřicích. 
Na přípravě finančně i logisticky náročné výstavy se po-
dílel tým odborníků z MUO, pod jehož správu činnost 
Arci diecézního muzea v Olomouci spadá, i z litoměřické 
SGVU.

Expozice děl z majetku jednotlivých farností arcidiecé-
ze od 13. století až do závěru baroka byla sice začátkem 
prosince loňského roku úspěšně nainstalována, tím však 
její příběh zatím skončil. Prohlídku exkluzivního výběru sa-
králního umění musí uměnímilovné publikum, stejně jako 
jiné kulturní akce, oželet. Výstava zahrnuje obrazy s cír-
kevní tematikou, monstrance, kalichy, mešní roucha, re-
likviáře či nespočet madon v mnoha provedeních včetně 
slonoviny.
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ra musela z důvodů vládních opatření uzavřít. Nikdy neby-
lo možné u nás vidět tolik Rembrandtových děl pohroma-
dě a výstava obdobného významu se nemusí opakovat de-
sítky let. Proto se Národní galerie rozhodla návštěvníkům 
a milovníkům umění, kteří ji nemohou momentálně vidět, 
ji postupně zprostředkovávat alespoň on-line. V rámci sé-
rie krátkých komentovaných videí představujeme ty nejzá-
sadnější obrazy, grafiky a kresby této unikátní výstavy,“ ko-
mentovala akci kurátorka Lucie Němečková.

Ke sledování videí je možné se dostat přes webové 
stránky Ngprague.cz. 

Ucelenou komentovanou prohlídku výstavy bylo mož-
né vidět také v České televizi. Tato netradiční televizní udá-
lost nabídla prohlídku, při které se diváci měli možnost po-
drobně podívat na vybraná díla z malby, grafiky a kresby 
tohoto významného umělce a jeho následovníků. V divá-
kovi tak byl navozen pocit, jako by se na výstavě sám ocitl.

(mk)

Ze zavřených galerií: 
Alšova jihočeská galerie online
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou má sice za-
vřeno, ale přesto pracuje dál, on-line formou. Nic jiného jí 
zatím kvůli protipandemickým opatřením nezbývá.

„Pevně věříme, že s nastupujícím jarem a druhou po-
lovinou roku budou podmínky a státní opatření nakloně-
ny k návštěvám galerií,“ uvedla za galerii sochařka Paulina 
Skavova. I proto má Alšova jihočeská galerie na tento rok 
v plánu několik zajímavých výstavních projektů. „Za zmín-
ku stojí více než tříletý projekt profesora Tomáše Vlčka na-
zvaný Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě / České 
umění generace narozené v letech 1939-1953. Mezi vy-
stavenými se objeví jména jako Jiří Sopko, Jiří Načerad-
ský, Zorka Ságlová, Kurt Gebauer, Marie Blabolilová, Mi-
chal Rittstein a řada dalších významných osobností,“ řek-
la Paulina Skavova.

Velkou událostí bude podle ní také výstava Lubomíra 
Typlta nazvaná Tančící pentagon. Tu ve spolupráci s gale-
rií připravuje britská kurátorka Jane Neal, která představí 
Typltovy práce z posledního období.

V Českých Budějovicích v prostorách Worterova domu 
chce Alšova jihočeská galerie v rámci autorských výstav 
představit významné osobnosti české výtvarné scény. Na-
příklad malíře Jaroslava Valečku pod kurátorským vedením 
historika Adama Hnojila. Současně s touto výstavou bude 
probíhat i prezentace malířů ze sbírek galerie.

Na léto je připravena výstava Jindry Vikové, koncipova-
ná ve spolupráci s kurátorem Jiřím Ptáčkem. A na podzim 
se chystá výstavní projekt JITONA, nábytek Jitona ve tva-
rech, barvách a v pohodlí, který zpracoval a připravil La-
dislav Jackson.

Další z lokací Alšovy jihočeské galerie je Mezinárod-
ní muzeum keramiky v Bechyni, které má letos premiéru 
v nových výstavních prostorách. Na podzim se zde pro ná-
vštěvníky připravuje rozsáhlá výstava keramiky ze sbírek 
Alšovy jihočeské galerie.

V loňském roce měla mít premiéru výstava Malevič 
a ruská avantgarda, byla ale přesunuta na letošní rok 
a galerie pevně věří, že se jí tento unikátní mezinárodní 
projekt podaří zrealizovat.

(mk)

V zavřených sálech je vystaven nejstarší dochovaný 
předmět z olomouckého katedrálního pokladu, relikviář 
sv. Eustacha z první poloviny 14. století, který jediný pře-
čkal rabování švédských vojsk. Soška Panny Marie s Ježíš-
kem od nejvýznamnějšího představitele umění baroka na 
Moravě Jiřího Antonína Heinze, fragment reliéfu Klanění 
tří králů (před rokem 1141), sochu Madony z Hrušek, so-
chu Ukřižovaného Krista od Ondřeje Zahnera a mnoho 
dalších skvostů mohou zájemci o tento typ umění vidět je-
nom na kvalitních fotografiích katalogu.

Jeho životnost není naštěstí limitována časově omeze-
nou výstavou. Výčet děl, opatřených detailním popisem je-
jich vzniku a dalšími informacemi, je významnou, ne však 
jedinou částí publikace. Úvodní dvě kapitoly se zabýva-
jí dějinnými fakty souvisejícími s příběhy exponátů, kte-
ré dnes Arcidiecézní muzeum v Olomouci vlastní. Historie 
a kulturní vývoj Olomoucké arcidiecéze od autorů Marty 
Perůtkové a Ondřeje Jakubce popisuje situaci Velkomorav-
ské říše od doby její snahy o politickou emancipaci a osa-
mostatnění od církevní správy (zhruba od příchodu Kon-
stantina a Metoděje v roce 863) po současnost.

Druhá stať nazvaná Sběratelství olomouckých biskupů 
a arcibiskupů Gabriely Elbelové se zaměřuje na akviziční 
činnost církevních hodnostářů. Obsahuje nejedno překva-
pení. Tím je třeba osobnost kapitulního děkana Jana Dam-
browského, zvaného Filopon, s nímž je kromě zakoupe-
ní olejomalby Kristus pod křížem od florentského malíře 
Alessandra Alloriho spojována také olomoucká travičská 
aféra. Dambrowski působil jako děkan v letech 1577-1585 
a byl usvědčen z úkladných vražd čtyř olomouckých bis-
kupů.

V katalogu je uvedena i desítka děl, která nemohla být 
z objektivních důvodů vystavena. Mezi nimi kočár biskupa 
Ferdinanda Julia Troyera dovezený z Vídně, kde ho využí-
val francouzský vyslanec de Richelieu, olejomalba Mado-
na s rouškou, kterou namaloval Sebastiano Luciani zvaný 
del Piombo kolem roku 1520 a dalších několik let byla sou-
částí významných evropských sbírek, nebo soška z lipové-
ho dřeva Ukřižovaný, výjimečné dílo z hlediska řezby i do-
chované polychromie od Veita Stosse. Dalším dílem je nej-
mladší sochařský exponát zhotovený ze spongilitu (měk-
kého vápence) – soška Krista Spasitele. Dále obraz Křest 
Kristův, jehož autorem je zakladatel olomouckého barok-
ního malířství Jan Kryštof Handke, nebo bohatě zdobená 
monstrance zvaná Zlaté slunce Moravy a další.

Budiž tedy malou útěchou, že existuje knižní podo-
ba výstavy, vybavená anglickým překladem a navíc s výše 
zmíněným bonusem. Zároveň je škoda, že zájemci o výsta-
vu nenajdou na stránkách SGVU alespoň krátkou video-
ukázku.

Blanka Frajerová

Pozvánka na výstavu 
Rembrandt: Portrét člověka
Národní galerie v Praze připravila ve spolupráci s Wallraf-
Richartzovým muzeem v Kolíně nad Rýnem, jednou z nej-
větších obrazových galerií v Německu, na podzim loňské-
ho roku výstavu věnovanou malíři Rembrandtovi van Rij-
novi.

„Výstava Rembrandt: Portrét člověka v pražském palá-
ci Kinských byla od září otevřena pouhé dva týdny, než se 
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Nezapomínky Karla Hvížďaly
Slovo „nezapomínky“ použil v roce 1965 začínající novi-
nář Karel Hvížďala v rozhovoru s malířem Janem Zrzavým. 
Nyní se k němu vrátil v podtitulu vzpomínkové knihy na-
zvané Věta jako povolání. Nezapomínky. Své dosud tři vy-
dané knížky, v nichž se vracel do dětství, mládí i do časů 
profesionální kariéry, rozšířil o zcela nový díl pojmenova-
ný Šváb nereptá. Poslední kapitolu nazval Přicházení, aby 
vyjádřil situaci, kdy se po dvanácti letech exilu vrátil a zjis-
til, že nemůže jít o jednorázový akt, ale o proces vstřebá-
vání národní zkušenosti z časů, kdy působil v Německu.

Upřímně se vyznává, proč se i tam rozhodl psát pro 
československé publikum. Když totiž v němčině, nikoli 
v rodném jazyce, vytvořil rozhlasové hry, zjistil, že režisé-
ři je četli jinak, než jak je on napsal a zamýšlel. A proto se 
rozhodl pro interview, v němž bývá většinou vše řečeno 
jasně a jednoznačně.

Podobné to bylo v prosinci 1989, kdy nakladatelství 
Melantrich vydalo jeho Dálkový výslech s Václavem Hav-
lem, do té doby ilegálně převážený s vydáním z Londýna 
z roku 1986. I ten je dnes historií, ale pro srovnání s ní ne-
docenitelný.

Hvížďala si hodně pomohl deníkem, který si začal psát 
po 17. listopadu 1989. Onen návrat k tehdy aktuálním po-
citům je stále zajímavý pro poznání, jak všechno vnímal 
tehdy i dnes. A připomíná jména, k nimž by se i čtenář měl 
vracet. Jako k těm, s nimiž on strávil v roce 1989 Vánoce. 
Bylo to na statku rodiny Stegrů v Tyrolích, ostatně jako 
každý rok v exilu. Václav Bělohradský, Magdalena Jetelo-
vá, Petr Král, Jindra Toman, Jan Kerhart, Petr Steiner a dal-
ší. I o nich platí jeho zkušenost, že osobnost není podstat-
né jméno, ale sloveso, procesování sebe samého. To na-
dále dokumentoval v knihách rozhovorů s Pavlem Landov-
ským, Karlem Janem Schwarzenbergem, Arnoštem Lusti-
gem nebo s Jiřím Suchým. Jeho Nezapomínky mají význam 
i pro připomenutí lidí ne notoricky známých, jako je ma-
líř Václav Bláha, nakladatel Ladislav Horáček nebo stateč-
ný novinář Vladimír Kučera, jenž vyprofiloval televizní po-
řad Historie.cs.

A stojí za to si přečíst jeho soud, že Jan Werich je do-
dnes nepřehlédnutelný klaun, jako je Jiří Suchý nepřehléd-
nutelný trubadúr a minesengr, stejně jako Jitka Molavcová.

(mk)

Knižní ceny Magnesia Litera 
se posouvají na červen
S novým termínem vyhlášení přicházejí výroční knižní ceny 
Magnesia Litera. Vzhledem k trvajícím protiepidemickým 
opatřením se vítězové 20. ročníku nebudou vyhlašovat tra-
dičně v dubnu, ale až 8. června. Tomu je uzpůsoben také 
harmonogram ostatních aktivit. Nominace budou zveřej-
něny až koncem března, autorská čtení nominovaných se, 
bude-li to možné, uskuteční v dubnu a květnu. Celkem bylo 
letos do soutěže přihlášeno 463 titulů.

O hlavní ceně Magnesia Litera – Kniha roku a také 
o nadžánrové kategorii Litera za debut roku bude tradič-

ně rozhodovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří lidé 
všech profesí knižní branže. O nominacích a vítězích jed-
notlivých kategorií rozhodnou odborné pětičlenné poro-
ty. Slavnostní ceremoniál budou opět společně modero-
vat Daniela Písařovicová a Jiří Havelka. Večer bude v úterý 
8. června od 20:20 vysílat přímým přenosem kanál ČT Art.

Magnesia Litera je ocenění literárních děl, udělované 
každoročně od roku 2002 Sdružením Litera. Hlavní cenou 
je Kniha roku. Je udělována v jedenácti kategoriích. Kromě 
již zmíněné hlavní ceny Kniha roku do kategorií patří pró-
za, poezie, kniha pro děti a mládež, literatura faktu, nakla-
datelský čin, překladová kniha, publicistika a Objev roku. 
Oceňuje se také Blog roku a uděluje Cena čtenářů.

Vyšla nová kniha s názvem Praha ožralá
Možná, že název knihy Praha ožralá bude leckomu při-
padat poněkud neomalený. Autoři uvádějí do světa knihu, 
která sice pojednává o alkoholu, najmě o pivu, ale stejnou 
měrou i o kulturním dění, nejen v Praze, tradičně s prostře-
dím hospod spojeným.

Je to možná v současné době trošku provokativní vydá-
vat a v novinách ke čtení doporučovat knihu, která o po-
hostinských zařízeních pojednává, když jsou už řadu mě-
síců hospody zavřené. Ale berme to pozitivně: za časů 
lock downu alespoň máme čas si průvodce Radima Kopáče 
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ra a Petra Stančíka Praha ožralá důkladně prostudovat, vyti-
povat si místa, která zatím ušla naší pozornosti, a těšit se 
o to víc, „až to konečně otevřou“.

Autoři, zkušený publicista a knižní editor Radim Ko-
páč a literát, básník a prozaik Petr Stančík, mají k prostře-
dím pohostinských zařízení po „pracovní“ stránce blízko. 
Kopáč je mj. editorem knihy Pijácká čítanka nebo spolu-
autorem hned dvou knih o erotické historii Prahy (a ero-
tika a alkohol si odjakživa podávají ruce) a nikdo, kdo četl 
Stančíkův stěžejní, cenou Magnesia Litera oceněný román 
Mlýn na mumie, nemůže pochybovat, že jeho autor má 
ke světským radovánkám včetně gastronomických, nápo-
je v to počítaje, veskrze pozitivní vztah.

Kniha Praha ožralá vychází v nakladatelství Academia 
v edici Průvodce, rozhodně se ale nejedná o standardní 
„heslář“ napsaný sice informačně hodnotně, ale jinak ja-
zykem bez chuti a zápachu. Je to nejen proto, že oba au-
toři se psaným slovem dlouhá léta živí, ale také tím, že 
velkou část textu tvoří převzaté a citované pasáže, často 
z významných literárních děl. Právě zde je totiž klíč výběru 
oněch osmi desítek pražských restaurací, hospod a pajzlů, 
které autoři do průvodce zařadili: většina z nich má kultur-
ní, tedy hlavně literární, ale i hudební nebo divadelní kono-
tace. Chodili sem umělečtí tvůrci, zakládali tu stolní společ-
nosti nebo zde přímo tvořili. „Hospody byly odjakživa spo-
lečensko-kulturní tmel, tady se vedly řeči – a z řečí povstá-
valy osobnosti, situace, nadosobní smysl,“ píše se v před-
mluvě. Ondřej Bezl (redakčně zkráceno)

Básník a fantasta T. R. Field
(23. 4. 1891, Praha – 4. 8. 1969, Praha)
Mezi českými literáty-alkoholiky je zřejmě nejznámější po-
stavou Jaroslav Hašek, zčásti by sem mohl spadat i Bohu-
mil Hrabal; poněkud neprávem se naproti tomu pozapo-
mnělo na jinou kuriózní postavu. T. R. Field, vlastním jmé-
nem Theodor Adalbert Rosenfeld, od roku 1923 úředně 
Bohdan Vojtěch Šumavský, se alkoholu věnoval přirozeně 
i ve své literární tvorbě. Řada jeho básní (či snad popěv-
ků) stihla mezitím zlidovět – např. „Kdopak ti starý dědku 
/ tak zdeformoval lebku“ (o pomníku Palackého), „Na úpa-
tí Sněžky / potkal jsem tři ježky“ a „Mým domovem tichá 
je putyka, / mou ženou je sklenice plná“ (zhudebnil jí Jiří 
Eliáš). Fieldovy texty jsou melancholické i samy o sobě. Bá-
seň, z níž jsme uvedli začátek, totiž končí slovy:

„A proto mi ta tichá putyka
domovem přestane býti,
až zároveň s ní v noci dobliká
i kahan mého žití.“

Vlastní smrtí se Field zabývá rovněž v Epitafu: „Zde 
leží / básník fantasta / T. R. Field / smutný ochlasta.“

Kromě zlidovělých popěvků je Fieldovým dílem i posta-
va boha kanálů Lomikela. Původně šlo o jakéhosi mstitele, 
kterého mohl jeden piják vyvolat proti druhému, postava 
Lomikela však posléze rovněž začala žít vlastním životem. 
Pravda je, že verše vztahující se k Lomikelovi jsou z dneš-
ního pohledu na jednu stranu velmi půvabné, ovšem pů-
sobí na nás nejspíš již zcela jinak než v době svého vzniku. 
Řadě slov už prostě nerozumíme, což zvyšuje dojem tajem-
nosti, který k bohu kanálů jistě patří.

K dalším básníkovým koníčkům patřily duševní choro-
by, a tak se jeho verše s oblibou točí kolem bohnické lé-

čebny („Bohnice! Bohnice! / mejlil jsem se velice!“). Po-
užíval dokonce literárního pseudonymu Vratiprst Choro-
mysl Krombožinec. Neopomíjel ani sexualitu, záměrně 
však stavěnou do depresivní a paradoxní roviny, do spo-
jení s celkovou marností světa a samozřejmě také alkoho-
lismem a duševními poruchami. I když ve třicátých letech 
vyšla Fiel dovi sbírka Kosočtverce na ohradách (a pod stej-
ným názvem vydalo po revoluci jeho souborné dílo nakla-
datelství Paseka), rozhodně se nejedná o nějaké lascivní 
vychloubačné chlapáctví. Fieldovo pojetí myslím dostateč-
ně ilustrují verše:

„Na kopečku blázinec,
pod kopečkem hambinec,
a uprostřed na stráni
zdravým hrana vyzvání.“

K Fieldovým specialitám patří i nápadité slovní hříčky, 
např. v básni Láska a len:

„...Chtěl jsem jí dát něco ze lnu,
nemohu za to, že k jiné nelnu...
[gestapák říká:] Přes zákaz pěstil len
a heleme se – zas tře len!
Jako pes buď ihned zastřelen.“

Kromě piva se Field věnoval i ostatním nápojům („čiň 
čertu dobře a flaška Čerta udělá dobře i tobě“ – s přísluš-
nou ďábelskou lihovinou se lze setkat i ve Švejkovi).

A jaké že restaurace choval ve speciální oblibě? Jedna 
z jeho básní se odehrává v restauraci u Pinkasů. Ostatní 
podniky už dnes nepotkáme – mělo jít o velkopopovickou 
pivnici Lochness v Jungmannově ulici či o Besedu (v Řím-
ské ulici) a vinohradské hospody Demínka a Pod Smetan-
kou. Na rozhraní Malé Strany a Smíchova si dokonce pro-
najal hospodu jménem Taverna, kde chtěl ubytovat i svou 
nevěstu. Netřeba dodávat, že vztah neměl dlouhého trvá-
ní.

Field si ve svých básních mj. dělal legraci z dialektické-
ho materialismu a z kolaborujících spisovatelů, kteří namís-
to pivního tažení pražskými putykami vysedávali na zám-
ku v Dobříši.

Doporučená literatura: Petr Kovařík: T. R. Field a praž-
ské hospody (ve sborníku Hospody a pivo v české společ-
nosti, Praha: Academia, 1995); T. R. Field: Mým domovem 
tichá je putyka, Praha: Dokořán, 2003.

Pavel Hauser (redakčně zkráceno)

Zemřel Jan Vodňanský
Ve věku devětasedm-
desáti let zemřel v Pra-
ze humorista, básník 
a zpěvák Jan Vodňanský. 
Příčinou jeho úmrtí byl 
covid-19. Jeho úmrtí po-
tvrdil syn Tomáš. „Táta 
zemřel na covid, pozi-
tivní test vyšel v den oč-
kování, které už nemohl 
dostat, pak to bylo celý 
děsně rychlý. Tak mož-
ná si už kdesi s Petrem 
Skoumalem dávají po 
letech Maršály. Ty vlny 
laskavé radosti a humo-
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ru tu budou chybět,“ uvedl Tomáš Vodňanský na svém 
face booku.

Spisovatel, textař a zpěvák Jan Vodňanský se narodil 
v roce 1941 a proslavil se spoluprací s Petrem Skoumalem, 
se kterým tvořil dlouhá léta autorskou dvojici. Vystudoval 
ekonomii a organizaci strojní výroby a získal titul inženýr. 
Zároveň externě vystudoval filozofii a historii. Ve dvojici 
se Skoumalem bavil publikum od roku 1963 až do začát-
ku osmdesátých let, kdy se dvojice rozpadla těsně před-
tím, než úřady stihly vydat úplný zákaz jejich společného 
vystupování. Populární byl zejména jejich celovečerní pro-
gram v Činoherním klubu S úsměvem idiota. K nejslavněj-
ším písním dvojice patří Jak mi dupou králíci, Mauglí, Mar-
šálové, Ukolébavka pro hysterku, Markýz de Sade, Hor-
ké letní odpoledne nebo Králíci pokusný. Vedle psaní tex-
tů založených na absurdním humoru se Vodňanský věno-
val také tvorbě pro děti – psal pro ně básničky a písničky 
i texty k filmovým písním (Přijela k nám pouť, Jen ho nech-
te, ať se bojí).

Po podpisu Charty 77 byla jeho činnost omezována. 
Po revoluci krátce obnovil svou spolupráci s Petrem Skou-
malem a vystupoval v dětských pořadech – Studio Rosa, 
Júhele neděle. Jeho texty pro dospělé byly plné osobitého 
humoru a brilantních slovních hříček.

Vodňanský se vyjadřoval k aktuálním politickým téma-
tům. V roce 2003 podepsal prohlášení S komunisty se ne-
mluví a v roce 2009 se v rozhlasovém dokumentu Král na 
hrad přihlásil k monarchismu. (mk)

„Život je nemoc, kterou je nutné přežít,“ 
napsal básník Karel Šebek
V dubnu uplyne osmdesát let od jeho narození. Surrealis-
tický básník a výtvarník Karel Šebek (původně Karel Štět-
ka – brzy po Karlově narození nechal otec přejmenovat 
celou rodinu na Šebkovy) se narodil 3. dubna 1941, snad 
v Jilemnici. Své předky měl opravdu významné – byl synov-
cem spisovatele Jaroslava Havlíčka, bratrancem klinické-
ho psychologa a básníka Zbyňka Havlíčka a vnukem Karla 
Štětky, profesora na gymnáziu a zakladatele zřejmě první-
ho spiritistického nakladatelství v Podkrkonoší.

Život Karla Šebka byl, až do poslední zmínky o něm, 
velice svérázný, podivný, plný zmatků a změn. Nějaký čas 
pracoval jako ošetřovatel v psychiatrické léčebně v Dobřa-
nech. Fantazie zdejších schizofreniků či jinak duševně ne-
mocných pacientů ho nejen zajímaly, ale také výrazně in-
spirovaly. Sám na sobě neváhal zkoušet účinky různých 
léků a drog, především experimentoval s LSD. S pacien-
ty měl velmi přátelské vztahy, některým z nich pomáhal 
dokonce utéci z ústavu. Po jednom takovém neúspěšném 
dobrodružství a svém prvním pokusu o sebevraždu se stal 
z Karla Šebka namísto zaměstnance-ošetřovatele pacient. 
Po propuštění z léčby vystřídal mnoho různých zaměstná-
ní (v knihkupectví, na stavbě, v lese, automobilce, na poš-
tě) a také pobytů v psychiatrických léčebnách. Celý život 
trpěl úzkostí, která ho pobízela k nepředloženým činům.

V dubnu 1995 opustil na propustku léčebnu v Dobřa-
nech. Naposledy byl viděn na nádraží v Praze. Nasedl do 
vlaku a od té doby jako by se po něm zem slehla. Každo-
pádně živého ho už nikdo neviděl, nikdy se nenašlo ani 
jeho tělo.

JubIleum

Ivo Odehnal (* 4. 4. 1936, Valašské Klobouky)
Ivo Odehnal je autorem dvaceti sbírek veršů, příležitost-
ných televizních scénářů, jako učitel filozofie zpracoval 
učebnici Úvod do filozofie člověka. Věnuje se také poe-
zii pro děti. V roce 2009 vyšla v brněnském nakladatelství 
Doplněk jeho sbírka veršů Brněnská pasáž, která je věno-
vána městu Brnu, v němž autor prožil přes padesát let ži-
vota. Koncem roku 2013 vydalo nakladatelství SURSUM 
skladbu Šaman z kančích hor pouští žilou motýlům pamě-
ti, která je autorovou existenciální sebereflexí a jistým za-
vršením výpovědí o básníkově rodném Valašsku. Jeho ver-
še byly mj. realizovány v pražském divadle Rubín a poetic-
ké vinárně Viola.

vZpomínka

23. 4. 1836 v Praze poprvé vyšla lyrickoepická báseň Kar-
la Hynka Máchy Máj.

Julius Zeyer (26. 4. 1841 – 29. 1. 1901)
Julius Zeyer se narodil v Praze roku 1841 do rodiny pod-
nikatele Jana Zeyera s kořeny v Alsasku a matkou Eleo-
norou s česko-židovskými kořeny. Jeho otec zemřel mlád, 
a tak byl Julius již od mládí veden k převzetí rodinné firmy. 
Ve Vídni se vyučil tesařem, poté studoval obchodní reálku 
a poté zkusil i techniku. Když mu bylo dvacet let, odešel 
na zkušenou do tesařské dílny ve Vídni, následně i do Ně-
mecka, Švýcarska a Francie. Po návratu jej začala matka 
podporovat v literární kariéře, po které Julius tolik toužil.

Takto zajištěn se Julius zapsal na přednášky filozofie, 
estetiky, etiky logiky a dějin filozofie na filozofické fakultě. 
Intenzivně se také věnoval studiu jazyků. Učil se anglicky, 
francouzsky, italsky, španělsky, rusky a polsky. Na sklonku 
života žil ve Vodňanech a v samotném závěru se přestěho-
val k blízkému příteli a mecenáši Josefu Hlávkovi na zámek 
v Lužanech a pak do jeho pražského paláce. Umírá u své 
sestry Heleny Jungfeldové v roce 1901 na selhání srdce.

Přál si být pohřben na lesním hřbitově u Vodňan, ale 
nakonec odpočívá v Praze na Slavíně, kam byl uložen 
31. ledna 1901.

Patřil k okruhu autorů sdružených kolem literárního ča-
sopisu Lumír. Jeho tvorba byla často inspirována ohlasy ci-
zích literatur. Z jeho dramatické tvorby je nejčastěji uvádě-
na pohádková hra Radúz a Mahulena.

Zdeněk Kriebel (29. 4. 1911, Brno – 28. 12. 1989, Brno)
Zdeněk Kriebel vystudoval brněnské reálné gymnázium 
i právnickou fakultu na Masarykově univerzitě, v Brně za-
hájil pracovní kariéru advokátního koncipienta. Od roku 
1939 působil v téže pozici v Praze, poté se stal právním 
a administrativním úředníkem a obhájcem, až v roce 1956 
se začal profesně věnovat literatuře. Od roku 1956 praco-
val osm let ve Státním nakladatelství dětské knihy jako re-
daktor a byl také tajemníkem Kruhu přátel dětské knihy. 
V roce 1963 se vrátil do Brna, kde začal pracovat na pozi-
ci redaktora brněnského literárního oddělení Českosloven-
ského rozhlasu a s rozhlasem externě spolupracoval i po 
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ra svém penzionování na začátku sedmdesátých let. Byl že-
natý s operní pěvkyní Marií Podvalovou. V Brně žil až do 
své smrti na konci roku 1989.

Mojmír Klánský, vl. jm. M. Koelbl (19. 4. 1921, Kdyně – 
23. 9. 1983, Štěchovice u Prahy)
Mojmír Klánský byl novinář a prozaik. Za války studoval na 
konzervatoři hru na klavír a dirigentství, pak na filozofické 
fakultě estetiku a hudební vědu. Byl vedoucím redaktorem 
hudebního oddělení v Československém rozhlase, pak pů-
sobil jako novinář, zejména v zemědělském tisku. Od roku 
1969 pracoval v zemědělství, byl zbaven možnosti publiko-
vat. Podepsal Chartu 77 a pracoval pro samizdat. Jeho dílo 
zůstává částečně stále v rukopise. Napsal několik rozhlaso-
vých her, vydal román Sedm dní (1963) a reportážní pró-
zu Ranč (1967). Novelu Vyhnanství dokončil roku 1969.

Jiří Mucha (12. 3. 1915, Praha – 5. 4. 1991, Praha)
Jiří Mucha byl autorem próz 
o duševních krizích soudobé-
ho člověka a autobiografic-
kých prací. Je synem malíře Al-
fonse Muchy a malířky Marie 
Muchové. Jeho první manžel-
kou byla hudební skladatelka 
Vítězslava Kaprálová, druhou 
skotská hudební skladatel-
ka Gerlandine Thomsonová. 
V roce 1951 byl obviněn z pro-
tistátní činnosti a do roku 1955 
vězněn. Od šedesátých let žil 
střídavě v Praze a Londýně.

Jiří Mucha

DIvaDlo

Inscenací roku 2020 
je hra o Janu Zahradníčkovi
Inscenací roku 2020 se v anketě divadelních kritiků sta-
la dramatizace dopisů a veršů básníka Jana Zahradníčka. 
Připravil ji Divadelní spolek Jedl a ze čtyř nominací Cen di-
vadelní kritiky získala ještě cenu za nejlepší ženský herec-
ký výkon roku, kterou dostala Lucie Trmíková za ztvárnění 
manželky katolického básníka pronásledovaného a vězně-
ného komunistickým režimem.

Divadlem roku se stal soubor Cirk La Putyka, který od 
počátku pandemie koronaviru hledá stále nové cesty, jak 
divadlo přivést k lidem a udržet kontakt umělců s publi-
kem. Hlasování se zúčastnilo 66 kritiků a výsledky určil sou-
čet udělených hlasů. Předem nebyl nijak stanoven nebo 
omezen výběr inscenací, pro něž bylo možné hlasovat. Je-
diným kritériem bylo, že inscenace musela mít premiéru 
v loňském roce.

Inscenace nazvaná Zahradníček – Vše mé je tvé uvedl 
spolek Jedl v režii Jana Nebeského, scénář připravila před-
stavitelka ženské hlavní a jediné role Lucie Trmíková. Za-
hradníčka hraje Saša Rašilov, na Cenu divadelní kritiky byl 
také nominován.

Inscenace o Janu Zahradníčkovi (1905-1960) vznikla 
ke 115. výročí básníkova narození. Zahradníček patří ved-
le Otokara Březiny, Josefa Floriana či Jakuba Demla k vý-
znamným postavám české křesťanské literatury. Z patnác-
tiletého manželství s Marií byl devět let vězněn v komunis-
tickém lágru. Po jeho zatčení v roce 1951 byla Marie s je-
jich třemi dětmi vystěhována z bytu, skončila na státním 
statku bez vody, elektřiny a topení. Když byl vězněn, je-
jich dvě dcery zemřely na otravu houbami. Byl propuštěn 
na pohřeb s tím, že už se nemusí vracet, ale pak jej stejně 
odvezli zpět do vězení. Marie přesto stihla počtvrté otě-
hotnět. Své čtvrté dítě viděl Jan až v jeho třech letech, po 
svém návratu z vězení v roce 1960. Čtyři měsíce nato ze-
mřel. Inscenace se věnuje především devíti letům manžel-
ství na dálku, otcovství přes dopisy a lásce přes papír, bo-
lesti, smíření a existenčního shonu vnímaných mezi řádky.

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon dostal Karel 
Dobrý za roli v inscenaci Egona Tobiáše Malý stvořitel / 

Der kleine Fratz inspirovanou životem a dílem spisovate-
le Franze Kafky. Režíroval ji opět Nebeský a uvedl spolek 
Jedl. Cenu za poprvé uvedenou českou hru má inscenace 
Tomaše Dianišky 294 statečných, kterou uvedlo Divadlo 
pod Palmovkou. Události kolem atentátu na říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha představení zpracovává jako 
doku-fikční hru. (mk)

Za dveřmi divadel se pracuje
Co se děje v divadlech, která už několik měsíců musí být za-
vřena a zatím je jejich znovuotevření v nedohlednu? Sna-
ží nepropadat pesimismu, život v nich tepe, probíhá tes-
tování, konají se zkoušky a všichni se snaží být optimisty.

V brněnském Divadle Husa na provázku za zavřený-
mi dveřmi dozkoušeli zatím dvě hry. Tou první je inscena-
ce podle H. D. Thoreaua a knih rozhovorů Aleše Palána se 
samotáři Raději zešílet v divočině. „Hned po její závěrečné 
generální zkoušce u nás začal zkoušet režisér David Jařab, 
který napsal scénář podle knihy cestovatele Alberta Vojtě-
cha Friče s názvem Čerwuiš a s podtitulem Dva světy jed-
né země. Tento kus, který pojednává o střetu dvou civiliza-
cí a zkoumá možnosti jejich potkávání, je také připravený 
k uvedení,“ sdělila tisková mluvčí divadla Alžběta Nagyová.

„Takže i když nemůžeme před diváky, chystáme se na 
ně usilovně!“ uvedla a dodala: „Náš soubor je mladý, ne-
skutečně hravý a oplývá ohromným smyslem pro humor. 
To je ten nejdůležitější lék na případnou malomyslnost. Si-
tuace je samozřejmě těžká, hercům a herečkám chybí pub-
likum, a tak se i ze soukromých rozhovorů stále častěji stá-
vají drobné dramatické výstupy, herecké etudy a stand-up 
proslovy. Ale zatím se vybíjejí především ve zkoušení, kte-
ré se nezastavilo, a v nejrůznějších drobnostech, které na-
táčíme pro sociální sítě a podobně.“

V Horáckém divadle Jihlava právě zkouší komedii Čty-
ři vraždy stačí, drahoušku! Premiéra s největší pravděpo-
dobností ale proběhne on-line. Právě touto komedií chce 
divadlo přivítat diváky na velké scéně. Na malé scéně pak 
autorskou inscenací Tajemství, šílenství, podivnost, láska 
(Ženy Boženy Němcové) Jakuba Čermáka a Báry Jando-
vé, kterou uvádělo v listopadu loňského roku rovněž pou-
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ze on-line. „Ale protože jsme stihli v loňském září a říjnu 
uvést premiéry dalších tří titulů, které ještě mnoho divá-
ků nevidělo, nebudeme vědět, co dřív. Každopádně už teď 
plánujeme, že první představení, které zahrajeme, bude 
pro zdravotníky z jihlavské nemocnice,“ řekla Mirka Kvíča-
lová z Horáckého divadla Jihlava.

Dobrou mysl si v souboru podle jejích slov udržují ne-
jen negativními testy, ale hlavně prací. „Od počátku pan-
demie jsme velmi aktivní, vyhledáváme neustále příležitos-
ti, jak zůstat v kontaktu s diváky. Stále máme nějaký plán 
na další období, to je z hlediska motivace hodně důležité,“ 
dodala Kvíčalová. „I díky mnoha alternativním aktivitám si 
uvědomujeme daleko častěji a zřetelněji, že živé umění je 
zcela nenahraditelné.“

V Jihočeském divadle se stále daří dodržovat připrave-
ný dramaturgický plán. Jejich Činoherní klub nyní připra-
vuje absurdní komedii Mariuse von Mayenburga Perplex, 
opera zkouší Mozartovu operu Cosi fan tutte, Malé diva-
dlo pracuje na autorské inscenaci Natálie Preslové a Jan-
ka Lesáka Maryša, příběh vraha a baletní soubor zkouší 
taneční adaptaci knihy Anthonyho Burgesse Mechanický 
pomeranč, sdělil ředitel divadla Lukáš Průdek. Těší se na 
otevření divadel, a kdyby k němu mělo dojít až v červnu, 
pak by 10. června chtěli otevřít sezónu na otáčivém hlediš-
ti premiérou inscenace Muž dvojhvězdy, kterou připravu-
je Petr Forman.

Jihočeské divadlo se podle svého ředitele snaží neztra-
tit kontakt s diváky. „Připojili jsme se k projektu Cirku La 
Putyka #kulturunezastavíš, pro rodiny s dětmi jsme při-
pravili interaktivní bojovku Velké putování Malého diva-
dla, v březnu budeme každý týden pořádat patnáctiminu-
tové koncerty ze střechy budějovické radnice. Kromě toho 
jsme také připravili Elity Jiřího Havelky jako rozhlasovou 
hru, kterou nabídneme školám. Na dramoxu jsou k vidění 
tři naše inscenace. Ale hlavně se už nemůžeme dočkat di-
váků a nenahraditelného přímého kontaktu a zážitku z ži-
vého divadla,“ uvedl Průdek.

Podle ředitele Moravského divadla Olomouc Davida 
Gerneše je i u nich zkoušení v plném proudu. „Kolegové 
z baletu dotahují některé detaily v inscenaci Sólo pro tři, 
která měla mít původně premiéru v říjnu a kvůli opatřením 
byla přesunuta na březen 2021. Jelikož situace nevypadá 
příliš optimisticky, děláme vše pro to, aby bylo možné udě-
lat on-line stream. Činohra pilně zkouší Revizora a soubor 
opery a operety se po nazkoušení Podskaláka věnuje pří-
pravě k nahrávání operety Klíč,“ uvedl v rozhovoru. „Pů-
vodně jsme měli v plánu zahájit hraní koncertem, na němž 
bychom poděkovali všem zdravotníkům, hygienikům a dal-
ším lidem, jež bojují s pandemií. Máme však obavu, že ve 
vnitřních prostorách bude výrazně omezena kapacita, pro-
to plánujeme koncertem zahájit provoz letní scény,“ řekl.

Podle Gerneše je kvůli dlouhotrvající pandemii stále 
těžší nepropadat trudomyslnosti. „Obzvláště smutný po-
hled je na uzavření zkouškového procesu bez premiéry 
a zpětné odezvy publika. My se snažíme připravovat stá-
le nové aktivity i některé dlouhodobé projekty, které bude-
me představovat v nejbližších dnech a zároveň s námi zů-
stanou i v dobrých časech. Například nový podcast se za-
jímavými osobnostmi spojenými s olomouckým divadlem,“ 
dodal.

Na malé scéně Východočeského divadle Pardubice do-
zkoušeli inscenaci retrokomedie Normální debil 2. „Na vel-

kém jevišti v Městském divadle režisér Radovan Lipus při-
pravuje inscenaci hry Lenky Lagronové Jako břitva. Záro-
veň chystáme realizaci premiéry scénického čtení hry nor-
ského dramatika Jona Fosseho Někdo přijde, kterou by-
chom chtěli odvysílat na našich sociálních sítích,“ uvedl 
manažer divadla Radek Smetana. V divadle se podle něj 
stále zkouší, oprašují se stávající inscenace, připravuje se 
on-line premiéra scénického čtení, vysílá se pravidelná on-
line talk show s herci a ve zvukovém studiu se načítají kni-
hy pro děti, mládež i pro dospělé. „V zákulisí panuje téměř 
běžný provoz, pouze za zpřísněných hygienických podmí-
nek, bohužel však bez diváků a večerních představení,“ do-
dal. (mk)

Videoinscenace Očitý svědek
(2021, režie: Jiří Havelka)
Havelka s dramaturgyní Martou Ljubkovou původně při-
pravovali inscenaci v jevištní formě, se změnou podmí-
nek se rozhodli pro on-line verzi, která vedle inscenace či, 
chcete-li, videozáznamu zachycujícího výpovědi zařazuje 
ještě konvolut dobových dokumentů a soubor svědectví 
řazených podle jmen. Poskytuje tak velký divácký komfort 
včetně toho, že elektronickou vstupenku lze užít třicet dní.

Masová vražda u Lověšic není příliš známá jistě i pro-
to, že se komunistický režim ve spolupráci s StB a NKVD 
postaral o její zahlazování. V červnu 1945 se na tamním 
nádra ží potkaly dva transporty, první přijížděl ze sever-
ních Čech a do svých domovů na Slovensku, hlavně do 
Dob šiné, se jím vraceli karpatští Němci, Slováci a Maďa-
ři. Ti byli z nařízení státních orgánů za války evakuováni 
do Sudet.

Ve druhém transportu z Prahy byli vojáci 17. pěšího plu-
ku z Petržalky, kteří patřili k 1. československému armádní-
mu sboru a velel jim poručík Karol Pazúr. Vykonstruo val, 
že v transportu ze Sudet se ukrývají němečtí fašisté, kteří 
zabíjeli slovenské partyzány. Vyvedl z transportu 265 lidí, 
z nichž většina byly ženy a děti, ba i kojenci. Dal je postří-
let na nedalekých Švédských šancích a místní obyvatele do-
nutil ke kopání hrobů.

O motivacích Pazúra existuje několik teorií. I když Pa-
zúr do vězení šel, byl ale po dvou letech prezidentem Got-
twaldem omilostněn. Pazúr také možná chtěl odvrátit po-
zornost od vlastní kolaborace.

Jiří Havelka využil rozsáhlý soubor protokolů z vyšet-
řování, svědectví zde podává 34 osob. Jsou to lidé z trans-
portu, kteří přežili, vrazi, vojáci, z nichž někteří ještě obě-
ti okrádali, obyvatelé Lověšic zatažení do masakru, místní 
činovníci i pozdější vyšetřovatelé. Režisér nejprve nechá 
zjevit všechny účastníky jako při videokonferenci, mluví-
cí hlavy naskakují na obrazovku a představují se. Jednotli-
ví aktéři pak devadesát minut v krátkých výstupech hovo-
ří k divákům.

Tyto promluvy řazené po časové ose události se stří-
dají a svědectví působí nesmírně depresivně, ať už je to 
záměrné zmrtvění výrazu, nepřehlédnutelná vnitřní ten-
ze a také výtvarná stylizace, tváře působí zšedle a „naze“. 
Tajená nervozita se promítá do nekoordinovaných, sotva 
zaznamenatelných emočních hnutí, postavy si také pomá-
hají kouřením, jsou to výtečné študýrky, ukazující, jaký vý-
znam může mít i držení cigarety (třeba Filip Kaňkovský 
v roli Pazú rova spoluviníka).
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ra Je to jedinečný kolektivní výkon, schopnost dodržení 
daného stylu je mimořádná. A to i přesto, že „mluvící hla-
vy“ samozřejmě po určité době působí monotónně a po-
zornost tudíž ochabuje, i když na druhé straně tato mo-
notónnost a nekonečná únava všech má ve výpovědi svůj 
smysl.

Stále víc z defilé výpovědí vystupuje jasné téma, a tím 
je strach a lidské selhání a posléze neuvěřitelný alibismus. 
Je to patrné zejména v projevu aktérů, kteří nekonali a měli 
a možná mohli vraždění zabránit, například Saša Rašilov 
jako předseda tehdejšího MNV v Lověšicích Mikloš hektic-
ky sám sebe přesvědčující, že nemohl nic udělat.

K tomu pasují i hromadně pronášené věty, s nimiž se 
v závěru opět skládá „tabló“ svědků – „více nemám co po-
dotknouti, nemám co dodati, víc o věci nevím...“ Zní jako 
marná snaha prožitou hrůzu vytěsnit stejně jako se z ní vy-
vinit. Havelka otevírá téma zla, které se v nečekané situaci 
prosadí náhle a nikdo mu není schopen čelit, ani lidé, kteří 
k němu nemají sklony a v normálních poměrech se chova-
jí slušně. Bez těch by strůjce činu Pazúr, který sebevědomě 
prohlašuje, že se necítí vinen, nemohl uspět.
Jiří Havelka a kol.: Očitý svědek
Režie: Jiří Havelka, kamera: Martin Bražina
Národní divadlo, premiéra 18. 2. 2021

Jana Machalická (redakčně zkráceno)

Inscenace AI: Když robot píše hru
Je to překvapivé, scénická podoba hry, kterou napsal ro-
bot na základě lidského zadání, se až tolik neliší od insce-
nací textů sepsaných dramatikem. Samozřejmě že do ce-
lého procesu kreativně vstoupili lidé – režisér, dramaturg 
i herci. Inscenace textu s názvem AI: Když robot píše hru 
ve Švandově divadle ale nepostrádá existenciální naléha-
vost a geneze textu nabízí zamyšlení nad vývojem post-
dramatického divadla.

Je to experiment, ale zároveň v režii Daniela Hrbka 
vznikla svébytná inscenace, která má blízko k poetice ab-
surdních dramat, ke scénické montáži, tvaru, který se rodí 
z tříště a dokáže relativně krátké dialogické výstupy spojit 
ve výpověď. V tomto případě dokonce existenciálně ladě-
nou a navíc rezonující s dnešní chmurnou dobou. Ostat-
ně robot, který tu opakovaně vstupuje do kontaktu s lidmi 
a touží po komunikaci, zůstává vlastně pořád sám, bojuje 
s nepochopením a stále mu něco uniká.

Tento moment je zajímavý z několika důvodů, vždyť sa-
mota a izolace je jedním ze silných témat současnosti. Zna-
mená to snad, že umělá inteligence dokáže vyjádřit, co je 
aktuální? Asi ne úplně, ale inspirující je, že na základě slov-
ních asociací vygenerovala právě takové dialogy. Hodně se 
tu mluví o lásce, blízkosti, touze milovat se, strachu, smr-
ti, násilí, je tu spousta obratů, které překvapí svým absurd-
ním humorem.

Je třeba říci, že dostat emoci do takto konstruované-
ho textu muselo být náročné a není se co divit, když reži-
sér Hrbek v diskusi uvedl, že herci byli hrou doslova vysá-
tí a dali jí ze sebe všechno, zatímco u hry psané člověkem 
je to s příjmem a výdejem energie obráceně.

Inscenace vznikla ve sklepním studiu Švandova diva-
dla a dobře využívá jeho daností (holé cihlové zdi). Režie 
vsadila na jednoduchý styl a dbá především na herecké ro-
zehrávání situací na umocnění jejich absurdního vyznění. 

Její výtvarná podoba je také čistá, pracuje hlavně se světly, 
kontrasty, černou a zelenou i modrou a svítícími elementy, 
geometrickými obrazci jako kruh a čtverec.

Vpravo se nad jevištěm vznáší obrazovka, kde se ve tmě 
občas míhají číslice a znaky v rastru čili něco, o čemž se laik 
domnívá, že je programovací jazyk. Případně se zde obje-
vují detaily snímané živě videem, celkově vše působí jako 
oživující ornament jinak strohé scény.

Premiéra se odehrála on-line a po ní také následovala 
diskuse, která se v závěru už více týkala robotiky a umělé 
inteligence, ale i tak otevřela řadu zajímavých témat, a to 
i do budoucnosti. Otázka, kolem které se debata točila, 
zněla, nakolik je kreativita čistě lidská vlastnost.
AI: Když robot píše hru
Scénář: umělá inteligence, režie: Daniel Hrbek, autor pro-
jektu: Tomáš Studeník, scéna: Martin Šimek, kostýmy: Pau-
lína Bočková, dramaturgie: Martina Kinská, David Košťák, 
pohybová spolupráce: Martin Pacek
Švandovo divadlo, premiéra on-line 26. 3. 2021

JubIlea

Jiřina Bohdalová oslaví devadesátiny
Oslava 90. narozenin tak slavné a úspěšné herečky Jiřiny 
Bohdalové (* 3. 5. 1931), která diváky svým umem baví už 
desítky let, musí být velkolepá! To si uvědomuje snad kaž-
dý její fanoušek a kamarád. Plánovaného velkolepého ve-
čírku se měl ujmout producent František Janeček, a to za 
předpokladu, že se akce uskuteční v O2 areně, ale pande-
mie vše překazila.

Jiřina Bohdalová v rozhovoru pro MF Dnes prohlásila, 
že to, že teď nemůže hrát v divadle, nevnímá jako osob-
ní problém. Snaží se pandemii vnímat globálně. Má oba-
vy o mladou generaci. „Říkám si, co se to s tím naším svě-
tem stalo? Mám dva vnuky a přemýšlím o budoucí gene-
raci. Jak asi budou žít? Jak se s tím poperou?“ ptala se. „Víc 
než zavření divadel mě trápí ta divná zloba mezi lidmi. To, 
jak jeden na druhého útočí. A ten slovník! Nejsem člověk, 

Jiřina Bohdalová jako babka kořenářka v pohádce Kouzelník Žito (2018)
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který by šel pro sprosté slovo daleko, ale většinou ho po-
užívám proto, aby se na konci věty lidi zasmáli. Dneska vi-
dím pouze urážky a hněv. S tím se bohužel těžko žije,“ zdů-
raznila. Doufá ale, že se tohle všechno přežene a lidé zase 
budou cítit radost. Má radost z rodiny, z vnoučat, z divá-
ků. Má radost i ze svobody, ve které žijeme, protože větši-
nu života prožila v dobách, kdy komunisté zakazovali lec-
cos čistě z politických důvodů.

Teď, když nemůže hrát, maluje prý třeba obrazy. Jeden 
její obraz se prý vydražil na záchranu divadla Ungelt. Ved-
le toho se také s patřičným zápalem věnuje zahradničení 
a ráda vaří. Strach o sebe nemá, ale rodinou se prý už na 
jaře nechala přesvědčit, že zkrátka musí sedět doma, pro-
tože koronavirus není žádná sranda.

„Měli bychom být pokornější. Příroda nám všem uka-
zuje, kdo je tady pánem,“ poznamenala Jiřina Bohdalová 
ke koronavirové pandemii.

Je však přesvědčená, že Češi, Moravané a Slezané na-
konec všechno překonají.

Herec Pavel Kříž
(* 18. 4. 1961, Brno)
Divadlo začal hrát již v dět-
ských letech. První filmo-
vé role se mu pak naskytly 
v době jeho studií na kon-
zervatoři. Proslavil se rolí 
Štěpána Šafránka v kome-
diích Dušana Kleina Jak 
svět přichází o básníky 
(1982), Jak básníci přichá-
zejí o iluze (1984), Jak bás-
níkům chutná život (1987), 
Konec básníků v Čechách 
(1993) a Jak básníci neztrá-
cejí naději (2003).

V roce 1988 emigroval do Kanady, kde se věnoval psy-
choterapii, kterou také vystudoval. Po návratu v první po-
lovině devadesátých let se postupně znovu vrátil k ro-
lím v českých filmech a později i k práci v divadle. Návrat 
z emigrace přivedl Pavla Kříže nakonec až na prkna Ná-
rodního divadla, kam nastoupil v letech 1996-2000 a uplat-
nil se zde především v ruském repertoáru (Višňový sad, 
Běsi). Kromě výrazně se rozrůstající filmografie ve vedlej-
ších úlohách se Pavel Kříž uplatňuje také v televizi, přede-
vším v seriálech různých televizí. V roce 2010 účinkoval ve 
4. ročníku taneční televizní soutěže Star Dance vysílané 
živě Českou televizí, tuto soutěž vyhrál společně s taneč-
nicí Alicí Stodůlkovou. Vedle hraní se věnuje také dabingu 
nebo osvětě pro cukrovkáře (má cukrovku). Mimo jiné se 
spolupodílel na přípravě televizního magazínu na ČT Ma-
nažerem vlastního zdraví, pravidelně přispívá do časopi-
su Dia Styl apod.

vZpomínka

Vlasta Burian – „král komiků“
(9. 4. 1891 – 31. 1. 1962)
Vlasta Burian byl nenapodobitelný český divadelní a filmo-

vý komik, ale i charakterní herec, sportovec, založil také 
vlastní divadlo.

„Karty máte moc dobré a moc špatné. Je tady v nich 
všechno: moc, sláva, ale i žal, a má to všechno špatný ko-
nec,“ prý hádala mladému Burianovi kdysi dávno jedna 
kartářka. Její proroctví se až tragicky naplnilo.

Ze svých divadelních postav vytvořil před kamerou po-
stavy nové a kromě mistrovského klaunství v nich před vedl 
i své umění pěvecké. Natočil třiadvacet filmů, účinkoval 
v Národním divadle v roli principála v Prodané nevěstě. 
V roce 1945 byl zatčen pro údajnou spolupráci s okupan-
ty. Teprve v roce 1950 směl znovu vystupovat.

Stárnoucí a nemocný komik sice ještě vystoupil v ma-
lých rolích v několika filmech, ale jeho původní esprit a jis-
křivý živelný humor bývalých let již jen zřídka probleskl. Už 
rok po jeho smrti nastala renesance velkého klauna střiho-
vým filmem Král komiků.

Zajímavosti: například Burian dokázal stříhat ušima, 
mluvit břichem, pískat dvojhlasně a imitovat trumpetu.

Napsal několik knížek pro malé čtenáře. Rozepsal i své 
paměti, které bohužel už nedokončil. U Buriana začínalo 
mnoho budoucích hvězd české kinematografie. Jeho stá-
lým partnerem v letech (1926-1943) v jeho divadle byl Ja-
roslav Marvan, kterého také obsadil do skoro všech svých 
filmů.

Vlastu Buriana mohli ve Vídni čtenáři Klubu vidět 
v kino sálu českého velvyslanectví v kultovní komedii An-
ton Špelec, ostrostřelec a po boku Jana Wericha v pohád-
ce Byl jednou jeden král.

Vlasta Burian ve filmu Přednosta stanice (1941)
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Andrea Slováková je 
od května 2020 děkankou FAMU
Ztichlá fakulta, pod ní zavřená kavárna Slavia, naproti spí-
cí Národní divadlo. Ponurá atmosféra na nábřeží Vltavy, 
která trvá už skoro rok. Andrea Slováková, jež loni převza-
la vedení FAMU, hledá v čase pandemie „kreativní roviny“ 
a stále věří, že pomůže slavné škole z útlumu, do nějž se 
dostala už před koronavirovou krizí. Například chybí mi-
lió ny kvůli tomu, že zahraniční studenti, jejichž platby tvo-
ří asi pětinu rozpočtu fakulty, nemohli kvůli pandemii na 
poslední semestry přicestovat.

Skupina pedagogů, mezi nimi Ivo Mathé, Petr Jarchov-
ský, Ivo Trajkov, Michaela Pavlátová či Pavel Marek, po-
depsala materiál Devět zásadních problémů, které ohro-
žují fungování FAMU. Zmiňuje například zpochybňování 
kompetencí pedagogů, k němuž byly prý využity i nahráv-
ky rozhovorů se zaměstnanci školy, dále údajně účelová vý-
běrová řízení na vedoucí kateder, jejichž průběh dosud ne-
byl zveřejněn, či jmenování ombudsmanky podřízené pří-
mo děkance Andree Slovákové.

V téže věci se souběžně ozvali také studenti, jmenovi-
tě sedmadvacet posluchačů a osm absolventů katedry ka-
mery, kteří požádali akademický senát AMU, aby nestran-
ně přezkoumal právě výběrové řízení na pozici vedoucího 
katedry kamery FAMU. „Máme důvodné podezření, že ko-
mise byla sestavená podjatě a účelově. Přihlásil se jediný 
uchazeč, stávající vedoucí katedry profesor Jaroslav Bra-
bec, přesto nebyl komisí vybrán,“ píší v žádosti, k níž při-
ložili i e-maily s pochybnostmi přímých svědků neveřejné 
části konkurzu.

Děkanka Andrea Slováková vidí hlavní problém ve způ-
sobu komunikace. „Navrhuji, abychom se vrátili k trpěli-
vé, argumentované diskusi,“ vyzvala v obsáhlém materiá-
lu, kde se podrobně vyjadřuje ke všem devíti výtkám. Na-
příklad k výběrovému řízení na funkci vedoucího kated-
ry kamery Slováková uvedla, že výsledek konkurzu „nemá 
žádný vliv na pedagogické působení profesora Brabce. 
Aktuál ně je pověřen řízením katedry kamery. Není v žád-

ném případě propuštěn, zůstává pedagogem i garantem 
tří studijních programů.“

K ombudsmance podotkla, že může být v budoucnu 
volena, avšak jde o pilotní projekt: „Jeho model součinnos-
ti fakultní psycholožky a ombudsmanky jsem konzultovala 
se sdružením Konsent, které pro naše studující připravilo 
workshop o předcházení sexuálnímu obtěžování.“

Podle Slovákové není pravda, že na by FAMU vládly ne-
důvěra, ostražitost nebo dokonce strach, jak stojí v prohlá-
šení pedagogů, a svým oponentům vzkazuje: „Těším se na 
další spolupráci s nimi.“
Andrea Slováková (* 17. 1. 1981) je slovenská režisér-
ka, dokumentaristka, filmová teoretička a kurátorka žijící 
v České republice. Vystudovala mediální studia na Fakul-
tě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila 
rigorózní práci, a filmovou vědu na Filozofické fakultě UK 
v Praze, kde absolvovala postgraduální studium. Studova-
la dokumentární tvorbu na FAMU a strategický manage-
ment na Cambridge Business School.

Je autorkou portrétu českého matematika Petra Vo-
pěnky, kurátorkou experimentálních filmů Mezinárodní-
ho festivalu dokumentárních filmů Jihlava, jednou z kurá-
torek portálu on-line distribuce dokumentů Doc Alliance 
Films a zakladatelkou nakladatelství Nová beseda. Byla ře-
ditelkou Nakladatelství Akademie múzických umění v Pra-
ze, ředitelkou pro publikační činnost Mezinárodního festi-
valu dokumentárních filmů Jihlava, šéfredaktorkou a edi-
torkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO, založi-
la tréninkový workshop pro studenty filmové vědy a žurna-
listiky Média a dokument. Přednáší dějiny a metody doku-
mentárního filmu, dějiny experimentálního filmu a filmo-
zofii na Masarykově univerzitě v Brně, kromě toho učí také 
na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění 
v Praze. Je členkou redakční rady periodika o dokumentár-
ním filmu Dok.revue (vychází jako nepravidelná příloha tý-
deníku Respekt), filmového časopisu Iluminace, expertkou 
Státního fondu kinematografie a členkou odborné komise 
slovenského Audiovizuálního fondu. Publikuje články o fil-
mech a rozhovory s režiséry v různých filmových a kultur-
ních časopisech (například Kino Ikon, Cinepur, A2, Kineč-
ko). V roce 2018 vydalo nakladatelství Větrné mlýny její de-
butovou básnickou sbírku Vně.

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/
famu-mathe-andrea-slovakova-jaroslav-brabec.

A210209_162102_filmvideo_spm (redakčně zkráceno)

Národní filmový archiv převzal 
pozůstalost režiséra Ivana Passera
Národní filmový archiv převzal pozůstalost režiséra, dra-
maturga a scenáristy Ivana Passera. Necelý rok po jeho 
smrti dorazily z režisérovy losangeleské domácí pracov-
ny do Česka jeho osobní deníky, fotografie, knihy, scéná-
ře nebo golfové karty.

Převoz rozsáhlé pozůstalosti je výsledkem spolupráce 
Národního filmového archivu, ministerstva kultury, Velvy-
slanectví České republiky ve Washingtonu a ministerstva 
zahraničních věcí.

fIlm & TelevIZe & roZhlas

Nová děkanka FAMU Andrea Slováková
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Podle tiskového oddělení ministerstva kultury zahrnu-
je pozůstalost zejména období po Passerově odchodu do 
USA, tedy od roku 1969 až do roku 2020. „Ve třiceti čty-
řech krabicích se nacházely diáře, korespondence, osobní 
účetnictví, knihy, rodinné i pracovní fotografie, opoznám-
kované scénáře, storyboardy, kuchařské recepty, oceně-
ní nebo záznamy o sázkách. Zajímavý vhled do Passero-
va života přináší i sada golfových karet – hrací karty, vizit-
ky a kousky papírů, které jsou polepené a popsané rada-
mi, jak lépe hrát golf,“ uvedlo ministerstvo kultury na svých 
stránkách.

Vedle filmu byl právě golf velkou režisérovou vášní, kte-
rou sdílel i se svým přítelem, režisérem Milošem Forma-
nem. (mk)

Letošní 55. ročník MFF Karlovy Vary 
se uskuteční od 20. do 28. srpna
Pořadatelé to uvedli v tiskové zprávě. Z tradičního termínu 
na přelomu června a července akci přesunuli s ohledem na 
situaci související s vývojem pandemie koronaviru.

Pandemie koronaviru poznamenala již plánování i ko-
nání loňského ročníku festivalu, který měl nést číslo 55. Po-
řadatelé připravili přehlídku Tady Vary, při níž se v červen-
ci v 96 kinosálech po celém Česku promítlo 16 filmů, kte-
ré zhlédlo téměř 37 000 diváků. Organizátoři chtěli ještě 
na podzim uspořádat mimořádný festival 54½ MFF Karlo-
vy Vary, který měl být překlenovací akcí mezi loňským a za-
mýšleným letošním ročníkem. Nakonec se kvůli další vlně 
pandemie ani tento neuskutečnil.

„Jsme přesvědčeni, že posun o sedm týdnů nám na-
bídne lepší možnost uspořádat tuto kulturní akci tak, aby 
svým rozsahem byla co nejbližší podobě, na jakou jsou 
naši diváci a návštěvníci zvyklí,“ uvedli pořadatelé. „Doufá-
me, že v průběhu následujících měsíců dojde k významné-
mu rozšíření vakcinace a díky tomu zvládnutí pandemické 
situace, tak aby bylo možné uspořádat karlovarský festival 
v maximálně bezpečné formě pro jeho hosty a návštěvní-
ky. Jsme pochopitelně připraveni dodržet všechna platná 
opatření,“ uvedl prezident festivalu Jiří Bartoška.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová 
(ANO) přivítala, že pořadatelé stále s letošním ročníkem 
počítají. „Důležité je, že festival vůbec proběhne. Jestli ho 
posouvají z důvodu toho, že by v kinech mohlo být více 
osob, tak je to jen dobře. Nám to samozřejmě zasáhne do 
Karlovarského kulturního léta, ale zkusíme se s tím poprat, 
že kulturní léto posuneme o něco dopředu,“ řekla Pfeffer 
Ferklová ČTK.

Vary v minulých letech přispívaly festivalu osmi milió-
ny korun. Letos ale bude podpora nižší, jen čtyřmiliónová.

„Posun 55. ročníku neznamená dlouhodobou změ-
nu termínu konání karlovarského festivalu a věříme, že 
56. festivalový ročník proběhne již v tradičním čase, tedy 
od 1. do 9. července 2022,“ doplnil Bartoška.

Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha Radiožurná-
lu řekl, že velkou neznámou jsou diváci a hvězdy festiva-
lu. „Když si představíme, že bychom zvali někoho sem do 
země, která je nejhorší na světě, co se týká covidu, tak sem 
nikdo nepojede. Doufám, že se situace změní a budeme 
moci v létě někoho aspoň z evropských významných hos-
tů pozvat,“ řekl. Nikoho však zatím podle něj pořadatelé 
nepozvali.

Dokumentární film 
Helios – bez slunce nejsme nic
Helios je příběh českého matematika, kterému se podaři-
lo odhalit novou tvář Slunce. Díky svému koníčku vytvo-
řil unikátní metodu fotografování sluneční koróny a zno-
vu rozpoutal zájem mezinárodních vědců o studium Slun-
ce prostřednictvím úplných zatmění.

Ještě nedávno mnoho vědců předpokládalo, že pro-
střednictvím zatmění Slunce už se mnoho nového nedozví-
me. Neexistoval totiž způsob, jak zachytit sluneční korónu 
v dostatečném detailu. Profesor Miloslav „Miloš“ Druck-
müller, český matematik, amatérský astronom a vášnivý fo-
tograf, tento problém po letech usilovné práce vyřešil. Při-
tom na začátku bylo „pouze“ přání udělat krásnou fotku, 
která by věrně zachycovala zatmění Slunce. Jeho práce by 
ale zůstala pouhým koníčkem, nebýt série náhod spoje-
ných s krádeží jedné jeho fotografie. Téměř detektivní zá-
pletka nakonec vedla k mezinárodní spolupráci s význam-
nými organizacemi, jako jsou Havajská univerzita nebo 
NASA. Jeho fotografie se objevily v řadě novin a časopisů 
po celém světě, včetně titulní stránky prestižního vědecké-
ho časopisu Nature.

V dokumentu se s profesorem Druckmüllerem diváci 
mají možnost vydat na mezinárodní expedici do Oregonu 
za úplným zatměním Slunce (léto 2017). Zatmění tak pro-
žijí nejen s vědci, ale také se statisíci obyčejných lidí, kteří 
si ho užívají po svém na různých místech USA. Během ex-
pedice je postupně odhalen Milošův osobní příběh a jeho 
specifický pohled na vědu.

„Dokumentární film Helios, zachycující neuvěřitel-
ný příběh českého vědce, je zároveň portrétem, populár-
ně-vědeckým filmem i road movie po americkém Západě, 
kde se v roce 2017 sledování velkého amerického zatmě-
ní stalo společenským fenoménem,“ říká ke svému poči-
nu režisér Onřej Sovík s tím, že prostřednictvím fotografií 
úplných zatmění a videí zpracovaných z vesmírných sond 
nám s Miloslavem Druckmüllerem umožňuje také poznat 
Slunce a jeho korónu v dosud neviděné a vizuálně strhu-
jící podobě.

(mk)

Připravuje se film o Remkovi
Hvězdárna a planetárium Brno a Piranha Film připravu-
jí celovečerní dokument o prvním československém kos-
monautovi Vladimíru Remkovi. Ten se 2. března v roce 

1978 stal prvním kos-
monautem z jiné země 
než z USA nebo Sovět-
ského svazu, bývá také 
označován za prvního 
evropského kosmo-
nauta.

Do vesmíru Re-
mek odstartoval spo-
lu s Alexejem Guba-
revem z kosmodromu 
Bajkonur 2. března 
1978 v lodi Sojuz 28 
a o den později se spo-
jili se stanicí Saljut 6.
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tí kosmického letu, který byl svým způsobem přelomo-
vý a v okupovaném Československu nebyl přijímán vždy 
s nadšením. Děj se odehrává na pozadí souboje o techno-
logické úspěchy mezi Západem a Východem v době stu-
dené války. S myšlenkou na film přišel ředitel Hvězdárny 
a planetária v Brně na Kraví hoře Jiří Dušek už v roce 2019. 
„Když jsme si připomínali čtyřicáté výročí tohoto legendár-
ního letu, uvědomil jsem si, že vlastně o Vladimíru Remko-
vi nevznikl plnohodnotný dokument. Jeho životní dráha, 
peripetie i změny, které se kolem něj odehrávaly, by při-
tom vydaly na několikadílný seriál. Jsem proto osobně vel-
mi rád, beru to za poctu, že můžeme napomoci vzniku ta-
kového díla, šlo o první mezinárodní posádku v rámci pro-
gramu Interkosmos,“ uvedl Jiří Dušek.

Režisérem snímku je Petr Horký, který byl za film Sto-
letí Miroslava Zikmunda nominován na Českého lva, hlav-
ním kameramanem je Jan Šimánek. Odbornými poradci fil-
mu jsou pro vědeckou a kosmickou problematiku Jiří Du-
šek a výklad k historickému a politickému kontextu událos-
ti má na starosti Michal Stehlík.

„Pro mě je příběh Vladimíra Remka a jeho kosmického 
letu jedno z mála úžasných témat z historie naší země, kte-
ré ještě čeká na filmové zpracování. Je to příběh, kdy se na 
ploše světových dějin odehrává život konkrétního jednot-
livce. To je vždycky napínavé, to je vždycky drama. Proto-
že se s filmem budeme vracet do komunistické doby, jsem 
rád, že spolupracujeme s historikem profesorem Micha-
lem Stehlíkem, který bude bdít nad historickými souvislost-
mi snímku. Pro mě osobně se jedná o příběh muže, který 
za svůj život doslova vystoupal ke hvězdám, aby pak zažil 
pády i vzestupy do dalších hlubin i výšin. V rovině »velkých 
dějin« se budeme dotýkat napínavého souboje o ovládnutí 
kosmických technologií mezi Západem a Východem, prů-
běhu studené války po rozpad zemí komunistického blo-
ku až k dnešku,“ řekl Horký.

„Myslím si, že máme v ruce látku, která se bude osobně 
dotýkat i velkého počtu dnešních pamětníků, kteří v hlavě 
stále mají spousty otázek, jak se porovnat s komunistickou 
minulostí naší země i našich lidí. Vladimír Remek je obrov-
ská osobnost s mezinárodním renomé, opředená spous-
tou vyprávěnek a legend, ke které si v naší zemi ještě musí 
spousta lidí najít vlastní vztah. Věřím, že i k tomu naším fil-
mem přispějeme,“ vyznal své pocity režisér Horký.

Film se bude natáčet v několika zemích světa, aktuálně 
se projednávají partnerství ve Spojených státech americ-
kých, v Rusku i v Evropské kosmické agentuře. Premiéra se 
předpokládá v roce 2022. „Ale kdo ví, co nám ještě světo-
vá situace připraví za překvapení v kinodistribuci a v celém 
filmovém průmyslu,“ říkají shodně tvůrci, kteří však v kaž-
dém případě doufají, že přinesou nejen historicky hodnot-
nou, ale i divácky zajímavou podívanou. (mk)

Jan Hřebejk se pustí 
do zpracování dvou tuzemských kauz
Filmové ztvárnění dvou tuzemských kauz, které spojuje lé-
kařské prostředí, korupce a vysoce postavení lidé, připra-
vují režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Jarchovský.

Příští rok na jaře by se zpracování obou kauz pod ná-
zvem Sněžím! mělo začít natáčet a diváci by je mohli vidět 
na podzim roku 2022. Film by měl obsáhnout kauzu bý-

valého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalé-
ho s jeho deníky a případ lékaře a bývalého politika Davi-
da Ratha.

Hřebejk a Jarchovský si za předlohu vzali dvě knihy no-
vináře Radka Kedroně Sněžím! Deník bílé mafie a Opera-
ce Rath. Zda půjde o film, nebo televizní seriál, ještě není 
zřejmé.

Oba příběhy spojuje nejen tým vyšetřovatelů, ale také 
lékařské prostředí a chování hlavních aktérů, uvádějí tvůr-
ci. Autor knih Radek Kedroň sledoval pozadí těchto ko-
rupčních případů, shromáždil dokumenty z vyšetřování, 
zpovídal státní zástupce, detektivy i svědky. Sestavil re-
konstrukci kauz, která nahlíží na notoricky známé příbě-
hy z dosud neznámých úhlů a zprostředkovává pohled do 
prostředí elitních policejních kriminalistů.

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dba-
lý byl odsouzen na sedm let nepodmíněně. Proslul v mé-
diích tím, že si o svém korupčním, finančním i kokaino-
vém tažení vedl deník s popisem toho, jak mafie v českém 
zdravotnictví fungovala – od dodavatelů přes šéfy zdravot-
nických zařízení a vysoké státní úředníky až po vyhlášené 
kmotry. Exředitel Dbalý čelí obžalobám ještě ve dvou ko-
rupčních kauzách.

Lékař David Rath vedl ministerstvo zdravotnictví, za-
sedal ve Sněmovně, působil i jako středočeský hejtman. 
V roce 2012 ho policie zadržela se sedmi milióny korun, 
podle vyšetřovatelů to byl úplatek za zmanipulovanou za-
kázku. Rath podle obžaloby dostal úplatky i další v kauze. 
Spolu s manželi Kottovými si do svého zatčení stihli rozdě-
lit 38 miliónů korun, z toho Rath dostal 16 miliónů. V roce 
byl 2019 byl odsouzen na sedm let do vězení, později mu 
soudy trest za další činy ještě prodloužily.

Jasného exilové touhy v nové biografii
„Ve skutečnosti jeho fil-
mografie jako celek vy-
niká něčím jiným, to-
tiž rozsahem a různos-
tí forem, žánrů a té-
mat,“ upozorňuje fil-
mový historik Jiří Voráč 
v úvodu. „Natočil cel-
kem šedesát dva titulů, 
z toho ( jen) dvanáct 
celovečerních hraných 
filmů pro kina. Většinu 
tvoří televizní filmy, in-
scenace a dokumen-
ty, které realizoval po 
odchodu do exilu v zá-
padní Evropě a Sever-
ní Americe. Zahraniční 

část jeho díla je v Čechách stále téměř neznámá.“
To by se mohlo trochu změnit i díky Voráčově knize. Ta 

spojuje preciznost odborné publikace s přístupným stylem, 
osobním vkladem autora a velkým prostorem pro osobní 
pohled samotného Vojtěcha Jasného. Klíčovým zdrojem 
informací byl pro autora osobní archiv Vojtěcha Jasného 
se zhruba tisícem stran rukopisných pamětí z osmdesátých 
let, dvaceti tisíci stran diářů vedených od roku 1964 a dal-
šími tisíci stránek pracovních filmových notesů.
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Z tohoto hlediska je 600 stránek Voráčovy knihy vlastně 
ještě celkem subtilní rozsah, zvláště když podstatnou část 
publikace tvoří bohatá fotodokumentace, jeden celý ne-
realizovaný literární scénář, vzpomínky Jasného manželky 
Květy a faksimile mnoha významných či příznačných do-
kumentů z Jasného pozůstalosti.

Souběžně s knihou autor pracoval také na vytvoření Ar-
chivu Vojtěcha Jasného, kde má být systematicky shromáž-
děn filmařův odkaz. Dalším zdrojem byly pro Jiřího Vorá-
če četné rozhovory s Vojtěchem Jasným vedené v Česku 
i v zahraničí. „Archiv ani tato práce by nevznikly bez důvě-
ry a vstřícnosti Vojtěcha Jasného a bez jeho aktivní spolu-
práce. Souběžně s tím se tak postupně zrodilo osobní přá-
telství,“ zdůrazňuje autor v poděkování.

O to cennější je kritický odstup, kterého je Voráč i tak 
schopen – třeba část studie věnovanou nerealizovaným 
projektům shrnuje lakonickým konstatováním: „Autorské 
náměty, kterých je mezi nerealizovanými tituly převážná 
část, jsou sice svým způsobem nejautentičtějším projevem 
autorské umělecké vůle (nekorigované produkční a finanč-
ní logikou), ale vykazují poměrně úzký myšlenkový a lite-
rární rejstřík a potvrzují, že Vojtěch Jasný byl silnější jako 
režisér než jako scenárista.“

I když kniha neopomíjí ani méně skvostné součásti Jas-
ného osudu, výsledný obraz, který poskytuje, je plastický, 
objektivně podaný a poté filmařovými osobními vzpomín-
kami barvitě dotvořený portrét úctyhodné osobnosti, kte-
rá dokázala překonat nechtěnou odluku od domova a re-
žírovat na špičkové úrovni: ať šlo třeba o filmové Klauno-
vy názory (1976) podle předlohy Heinricha Bölla, nebo 
v témže roce o divadelní inscenaci Havlových aktovek Au-
dience a Vernisáž a Policajtů Sławomira Mrożka ve Vídni.

Pasáže věnované jednotlivým Jasného pracím hojně ci-
tují i dobové kritické ohlasy: s autorem lze jen sdílet tuše-
né pobavení nad tím, jak totéž dílo může inspirovat nejen 
rozdílné, ale zcela protikladné kritické reflexe. Což mimo 
jiné dokládá, jak důležitá je pro tvůrce víra v sebe sama, 
která nestojí a nepadá s hlasy jiných. A tu Vojtěch Jasný ne-
pochybně měl.
Jiří Voráč: Vojtěch Jasný. Filmový básník v exilu, Brno: 
Host, 2020, 600 stran

České lvy vyhrál Šarlatán,
z herců Trojan, Borová, Mádl a Špalková
Byly udělený výroční ceny České filmové a televizní aka-
demie (ČFTA), které symbolizují sošky Českého lva, zamí-
řily poosmadvacáté do rukou filmových tvůrců v sobotu 
6. března 2021 ve Dvořákově síni Rudolfina.

Filmové ceny Český lev za rok 2020 vyhrál životopis lé-
čitele Šarlatán, vyslaný rovněž za Oscary. Cenu pro her-
ce v hlavní roli dostali Ivan Trojan za Šarlatána a Magda-
léna Borová za Krajinu ve stínu, ve vedlejší roli trofej mají 
Jiří Mádl za Modeláře a Petra Špalková za Krajinu ve stí-
nu. „Takový pocit se nikdy neomrzí,“ přiznal sedminásob-
ný vítěz Lvů Ivan Trojan. Magdaléna Borová děkovala tvůr-
cům za odvahu, s níž otevřeli „bolavé téma“ konce války. 
Jiří Mádl vzpomínal, jak v Modeláři rapoval, Petra Špalko-
vá popřála na dálku pevné zdraví a přidala přání „Ať žije 
film.“ Agnieszka Hollandová, která vyhrála se Šarlatánem 
cenu za nejlepší režii, rovněž děkovala na dálku, a to ze 
zahraničí, kvůli pandemii nemohla přijet. Obor dokumen-

tů ovládl snímek V síti. Cenu převzal Vít Klusák s tím, že 
spolu režisérka Barbora Chalupová je v karanténě.

Početně vévodila se šesti soškami Krajina ve stínu, kte-
rá má vedle ceny pro Borovou a Špalkovou rovněž nejlep-
ší scénář, jež napsal Ivan Arsenjev, kostýmy, které vytvoři-
la Zuzana Bambušek Krejzková, střih, který obstaral Jan 
Daňhel, a hudbu, kterou napsal Jakub Kudláč.

Mezi kameramany zvítězil Martin Štrba za Šarlatána, 
který celkem nasbíral pět trofejí. Cenu za nejlepší scéno-
grafii pro televizní Marii Terezii II obdržel posmrtně Mar-
tin Kurel, nejlepší zvuk pořídil Radim Hladík Jr. pro Šarla-
tána. Pro film Havel vytvořili nejlepší masky Adriana Bar-
tošová a René Stejskal. Kategorii televizních filmů či mini-
sérií vyhrál Herec, ze seriálů Zrádci.

Ocenění za přínos kinematografii obdržel režisér Hy-
nek Bočan, tvůrce seriálu Zdivočelá země, pohádky S čerty 
nejsou žerty či snímků Čest a sláva nebo Soukromá vich-
řice. „Je to příjemný zážitek vyjít ze svého domu a převzít 
tohoto krasavce,“ děkoval za sošku, již převzal v soukromí.

Cenu za mimořádný audiovizuální počin dostaly hned 
tři projekty, seriál #martyisdead, televize Naživo a mu-
zeum NaFilm. Mezi studentskými filmy i mezi krátkými 
snímky vyhrála Anatomie českého odpoledne, kterou na-
točil Adam Martinec, nejlepší animovaný film Barevný sen 
režíroval Jan Balej.

Moderátorem ceremoniálu byl již potřetí herec Vác-
lav Kopta, který v úvodu připomněl, že zatímco minule se 
oslavoval rok 2019 jako divácky nejúspěšnější, rok 2020 
byl kvůli zavřeným kinům naopak nejhorší. Celý letošní ve-
čer Českých lvů se pak nesl jako pocta lékařům.

Ještě loni se vyhlášení Českých lvů, těsně před vypuknu-
tím pandemie, zúčastnila bezmála tisícovka lidí. Letos mu-
seli pořadatelé jejich počet omezit na nominované a pře-
dávající, povinné byly negativní testy a respirátory, zruše-
ny byly slavnostní příchody i následný raut.

výsledky 28. ročníku Českých lvů:
Herec ve vedlejší roli: Jiří Mádl, Modelář
Herečka ve vedlejší roli: Petra Špalková, Krajina ve stínu
Nejlepší kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková, Krajina 

ve stínu
Nejlepší scénografie: Martin Kurel, Marie Terezie II
Nejlepší televizní film nebo minisérie: Herec
Nejlepší zvuk: Radim Hladík, junior, Šarlatán
Nejlepší hudba: Jakub Kudláč, Krajina ve stínu
Nejlepší střih: Jan Daňhel, Krajina ve stínu
Nejlepší masky: Adriana Bartošová a René Stejskal, Havel
Nejlepší televizní seriál: Zrádci, Viktor Tauš
Nejlepší krátký film: Adam Martinec, Anatomie českého 

odpoledne
Nejlepší animovaný film: Barevný sen, Jan Balej
Nejlepší kamera: Martin Štrba, Šarlatán
Nejlepší scénář: Ivan Arsenjen, Krajina ve stínu
Nejlepší herec v hlavní roli: Ivan Trojan, Šarlatán
Nejlepší herečka v hlavní roli: Magdaléna Borová, Kraji-

na ve stínu
Lev za mimořádný přínos české kinematografii: Hynek Bo-

čan, režisér a scenárista
Nejlepší režie: Agnieszka Holland, Šarlatán
Nejlepší dokumentární film: V síti, Bára Chalupová a Vít 

Klusák
Nejlepší film: Šarlatán, Agnieszka Holland (mk)
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ra Berlinale částečně vyhrál 
český film rumunského režiséra
Snímek Rumuna Radua Judeho Smolný pich aneb Pitomý 
porno získal Zlatého medvěda, hlavní cenu festivalu Berli-
nale. Vznikl v české koprodukci a podpořil jej i Státní fond 
kinematografie.

„Radu Jude je pro mě režisér, který vždy jde proti prou-
du a, dalo by se říct, píchá do vosích hnízd. A toho si ne-
smírně vážím. I tento film je zrovna tak relevantní a tref-
ný, protože bez skrupulí demaskuje pokrytectví a dvojí 
tvář současné společnosti. A je přitom i velmi vtipný,“ řekl 
koproducent vítězného filmu Jiří Konečný. Jde o příběh uči-
telky, která je vystavena ostré konfrontaci s rodiči poté, co 
na internet unikne její soukromé video s choulostivým ero-
tickým obsahem. Satira líčí všeobecně platné pokrytectví, 
které se netýká jen Rumunska.

Stříbrného medvěda za nejlepší režii získal Radu Jude 
už roku 2015 za snímek Aferim! Jeho další film Je mi jedno, 
že se zapíšeme do dějin jako barbaři vyhrál hlavní cenu, 
Křišťálový glóbus, na KVIFF v roce 2018. Na všech třech 
filmech se koprodukčně podílela společnost endorfilm 
a podpořil je Státní fond kinematografie.

Jediným československým vítězem berlínského festiva-
lu je drama Skřivánci na niti Jiřího Menzela, který se na 
Berlinale v roce 1990 dočkal po téměř dvaceti letech od 
svého vzniku obnovené premiéry a získal Zlatého medvě-
da.

Berlinale se letos konalo bez veřejnosti. (mk)

Filmový festival Finále Plzeň
Organizátoři 34. ročníku festivalu Finále Plzeň se rozhod-
li, že se celá akce kvůli nepříznivé situaci odloží. Festival by 
se tak měl nově konat mezi 24. a 29. zářím. Novému ter-
mínu nahrává sváteční den a možnost propojit filmy s fes-
tivalem vína. Rozšíří se i nabídka filmů.

„Chceme si festival užít co nejvíce tak, jak ho známe. 
V kině, se skvělými filmy, diváky a hosty. To by nyní nebylo 
možné, proto raději počkáme na září, kdy už snad bude si-
tuace stabilizovanější,“ vysvětluje rozhodnutí ředitelka fes-
tivalu Eva Veruňková Košařová.

„Dalším důležitým faktem je i množství filmů, kte-
ré bude moci festival na podzim nabídnout. „V loňském 
roce čelil významným změnám celý audiovizuální prů mysl. 
Řada premiér byla odložena nebo se zastavila celá natá-
čení. Bude chvilku trvat, než se vše vrátí do normálu, ale 
v září bychom už měli mít k dispozici dostatek nových fil-
mů, a to je pro filmový festival klíčové,“ doplňuje ji progra-
mový ředitel Peter Badač.

„Festival je velký organizační kolos, jehož příprava za-
bere celý rok. Chceme zajistit co nejvyšší kvalitu jak pro di-
váky, tak pro filmaře i pro naše partnery, kteří nás i v těch-
to nelehkých časech podporují,“ uzavírá Veruňková Ko-
šařová.

JubIleum

Anna (Aňa) Geislerová (* 17. 4. 1976, Praha)
Aňa Geislerová je česká filmová herečka, spisovatelka 

a modelka, která obdržela 
tři České lvy pro nejlepší he-
rečku v hlavní roli a další dva 
pro nejlepší herečku ve ved-
lejší roli. Jejími sestrami jsou 
herečka Ester Geislerová a vý-
tvarnice a zpěvačka Lenka 
Geislerová.

Kariéru odstartovala 
v roce 1991, kdy dostala svou 
první filmovou roli v komedii 
Pějme píseň dohola od reži-
séra Ondřeje Trojana. Ještě 
ve stejném roce ji obsadil i re-

žisér Filip Renč do hlavní role snímku Requiem pro panen-
ku, který ji rychle dostal do povědomí českých diváků i kri-
tiků. Poté se stala jednou z neobsazovanějších českých fil-
mových hereček.

Následovaly mnohé úspěšné filmové role, které Anně 
vynesly pět Českých lvů, nejvíce ze všech hereček. Zvítězila 
za snímky Návrat idiota, Želary, Štěstí, Kráska v nesnázích 
a Nevinnost, k nimž přidala ještě šest neproměněných no-
minací. Za snímek Nevinnost byla oceněna zároveň i Ce-
nou české filmové kritiky.

V roce 2016 se dostala do zámoří v dosud své největší 
zahraniční roli, a to Lenky Fafkové v koprodukčním filmu 
Anthropoid po boku Jamieho Dornana a Cilliana Murphy-
ho. Snímek natočil režisér Sean Ellis a pojednával o aten-
tátu na Reinharda Heydricha.

Svou nejvýraznější televizní roli získala v romantickém 
seriálu Až po uši v roce 2014 pod režisérskou taktovkou 
Jana Hřebejka. Ten vznikal pod televizní stanicí HBO Eu-
rope a v roce 2017 získal druhou řadu, kde si Geislerová 
svou roli Šárky zopakovala.

Pro televizi v posledních letech účinkovala v seriálech 
Až po uši (Šárka, 23 dílů), Já, Mattoni (Marie Löschnero-
vá,7 dílů), Božena (Božena Němcová, 2 díly).

V roce 2015 vydala soubor fejetonů P. S., kterými v pře-
dešlých pěti letech přispívala do časopisu Elle. O návrh 
obálky a kresby uvnitř se postarala její sestra Lenka „Lela“ 
Geislerová. S touto knihou zvítězila v cenách Magnesia Li-
tera v roce 2016 v kategorii Kosmas cena čtenářů.

V roce 2018 načetla audioknihu Špalíček pohádek a ří-
kadel (vydala Audiotéka). V roce 2010 se spojila se zná-
mou českou módní značkou Pietro Filipi, pro kterou navrh-
la vlastní kolekci. Od roku 2002 spoluorganizuje Vánoční 
bazar v Mokré čtvrti.

vZpomínka

Miloslav Disman (27. 4. 1904, Bělá pod Bezdězem – 
21. 4. 1981, Praha)
Dismanův rozhlasový dětský soubor anebo také jednodu-
še „dismančata“ – pokaždé, když zaznějí v Českém rozhla-
su slova o jejich účinkování, připomenou jméno svého za-
kladatele – dramatika a režiséra Miloslava Dismana.

Začínal jako učitel v severních Čechách, kde se narodil. 
Jako pedagog byl Disman dlouholetým členem Pedagogic-
ké jednoty Komenského v Praze, kde působil jako jednatel. 
Jeho výjimečný pedagogický talent se především projevil 
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po příchodu do Prahy v roce 1930, kdy založil v experi-
mentální škole Komenium Recitač ní klub. Recitační sou-
bor mládeže už v roce 1931 nahrával první české gramo-
fonové desky sborových recitací mládeže a roku 1932 spo-
lupracoval v režii Vladislava Vančury na prvním českém po-
kusu o umělecký pedagogický film Na sluneční straně a na 
pokusech se sborovou recitací až tisícičlenného sboru. Dis-
man oficiální datum vzniku souboru, který spisovatel Vladi-
slav Vančura pojmenoval Dismanův rozhlasový dětský sou-
bor (DRDS), později označil 15. září 1935. Soubor se stal 
stálým externím spolupracovníkem rozhlasu. Členy DRDS 
byli např. herci Josef Vinklář, Jiří Horčička, Jiří Vala, Jana 
Hlaváčová, Alena Vránová, Václav Postránecký, Eva Klepá-
čová, Zdeněk Borovec, Pavel Kohout a další. V roce 1935 
se stal Disman dramaturgem a režisérem Československé-
ho rozhlasu. Od roku 1937 spolupracoval s reportážním 
oddělením. Od jara 1938 vedl samostatnou každodenní 
relaci Okénko a od počátku školního roku přešel Disman 
k režii školského rozhlasu.

V době, kdy se nad Evropou začaly stahovat válečné 
mraky, se stal Miloslav Disman členem Národně revoluční-
ho výboru české inteligence, působil v odboji a květnového 
povstání se zúčastnil přímo v rozhlasové budově jako re-
daktor i hlasatel. Jeho vzpomínky na toto dramatické obdo-
bí jsou zaznamenány také na archivních pásech. O všech 
událostech a pocitech v rozhlasu během květnového po-
vstání vypráví Miloslav Disman ve své knize Hovoří Pra-
ha. V květnu 1945 se stal také prvním předsedou revoluč-
ní závodní rady. S osvobozením se opět vrátily do rozhla-
su i děti a mládež Dismanova souboru.

Od roku 1952 byl Disman vedoucím režisérem vysílání 
pro děti a mládež. V letech 1955, 1960 a 1965 byl reporté-
rem československé spartakiády. V letech 1959-1970 pra-
coval jako externí pedagog na pražské AMU. Byl rovněž 
aktivní v Mezinárodní organizaci divadel pro děti a mlá-
dež. V rozhlase pracoval až do roku 1971, kdy odešel do 
důchodu.

Prof. Miloslav Disman zemřel v Praze 21. dubna 1981.

Gustav Machatý (9. 5. 1901, Praha – 14. 12. 1963, Mni-
chov, SRN)
Gustav Machatý byl český filmový herec, scenárista, reži-
sér a filmový pedagog. Přes všechny umělecké kontroverze 
a faktické rozpory, které se projevily v jeho filmové tvorbě 

i v osobním životě, se jed-
ná o průkopnickou osob-
nost v dějinách nejen čes-
kého, ale i světového fil-
mu.

V roce 1918 působil 
ve vlastní filmové společ-
nosti jako herec, asistent 
režie, výtvarník a scená-
rista. Z té doby také po-
chází jím režírovaný prv-
ní film Teddy by kou-
řil, který se do dnešních 
dob nedochoval. V le-
tech 1920-1924 pobýval 
v Americe na studijním 

pobytu u amerických filmařů. Po návratu do vlasti opako-
vaně debutoval němým filmem Kreutzerova sonáta z roku 
1926, následoval snímek Erotikon, který se jako vůbec prv-
ní snímek v českých filmových dějinách systematicky za-
měřil na erotiku. V roce 1931 natočil svůj první zvukový 
film Ze soboty na neděli, což bylo dílo inspirované literární 
předlohou od Vítězslava Nezvala. V roce 1932 natočil další 
film Načeradec král kibiců a následoval legendární film Ex-
tase, jenž tematicky vycházel z prvního filmu Erotikon. Prá-
vě tento film způsobil světovou senzaci a na II. filmovém 
festivalu v Benátkách sklidil velký úspěch. Tento film byl na 
tehdejší společenské poměry značně odvážný a svým způ-
sobem i pobuřující, neboť rakouská herečka Hedy Kies-
lerová (pozdější americká filmová hvězda Hedy Lamarr) 
v některých scénách tohoto filmu vystupovala nahá. V roce 
1936 Machatý odešel do ciziny a střídavě pobýval v Ameri-
ce, v Itálii a v Rakousku, v Československu přestal natáčet 
zcela. V zahraničí dál natáčel filmy, z nichž patrně nejlepší 
a nejznámější je film Žárlivost z roku 1945.

V roce 1951 se vrátil do Evropy a usadil se v Mnicho-
vě. Zde natočil svůj poslední film, melodramatický příběh 
z poválečného Německa Hledané dítě 312. Poté působil 
jako pedagog (docent režie) na filmové škole v Mnicho-
vě, psal a režíroval rozhlasové a divadelní hry. Byl čestným 
hostem MFF Karlovy Vary 1960.

Miloslav Disman při práci

Hedy Kieslerová v Machatého filmu Extase (1932)
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Ve věku 89 let zemřela 
šansoniérka Hana Hegerová
Hana Hegerová měla na svém kontě stovky písní, které si 
lidé zpívají dodnes. Proslula také jako zpěvačka původně 
francouzských písní, například Edith Piaf. Hegerová získa-
la také řadu ocenění. V dubnu 2013 byla povýšena na ko-
mandéra francouzského Řádu za zásluhy, prezident Mi-
loš Zeman jí udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. tří-
dy a slovenský prezident Andrej Kiska jí v lednu 2016 udě-
lil Řád Ľudovíta Štúra II. třídy. Hegerová ukončila umělec-
kou kariéru v srpnu 2011 a poslední léta se na veřejnosti 
neobjevovala. V poslední době byla vzhledem k zdravot-
ním problémům v péči lékařů. Byla hospitalizovaná v Ne-
mocnici Na Homolce, kde také zemřela.

První kolo hlasování České hudební akademie skončilo 
v noci z 31. ledna na 1. února. „Celkově v něm v patnácti 
kategoriích hlasovalo 379 akademiků, výsledky hlasování 
necháváme ověřovat notářem,“ upřesnila Petra Žikovská, 
ředitelka České národní skupiny Mezinárodní federace hu-
debního průmyslu (ČNS IFPI), která ocenění vyhlašuje.

Nadžánrová muzikantka a zpěvačka Lenka Dusilová 
patří už dlouho ke kritikou nejuznávanějším českým uměl-
kyním. Novou desku točila ve studiích Sono v nezvyklé pro-
ducentské dvojici tvořené Petrem Ostrouchovem a Ondře-
jem Mikulou zvaným Aid Kid, muzikantem spjatým s elek-
tronickou scénou. (mk)

Karel Kryl, básník s kytarou, který toužil 
po převratu, ale zemřel zklamaný
Karel Kryl kritizoval politické poměry v Československu 
celý svůj život – stal se symbolem vzdoru proti komunis-
tickému režimu, ale spokojený nebyl ani po převratu v roce 
1989. Sametová revoluce byla v jeho očích spíše fraškou, 
kdy komunisté pouze převlékli pláště.

Karel Kryl se narodil 12. dubna 1944 v Kroměříži jako 
druhý ze tří dětí do rodiny knihtiskařů. Rodina vlastnila 
tiskárnu Kryl & Scotti v Novém Jičíně, po záboru Sudet 
v roce 1938 se přestěhovala do Kroměříže, kde Krylův dě-
deček tiskárnu obnovil. V roce 1950 byla tiskárna zniče-
na komunisty, už jako malý tak Karel získal vůči režimu sil-
nou averzi.

Přál si být nejdříve hrnčířem jako jeho pradědeček, po 
studiu na keramické škole v Bechyni se řemeslem chvíli do-
konce živil, později se ale rozhodl pro hudbu a poezii. Už 
po nástupu na vojnu začal vystupovat s beatovou skupi-
nou Bluesmeni.

Začátky Krylovy umělecké kariéry jsou spojené s vy-
stoupeními na malých scénách v Olomouci a Ostravě, 
v Praze spolupracoval také s divadlem Semafor. Jeho pís-
ně se hrály v rozhlase, zásadní zlom ovšem přišel až se so-
větskou okupací – na invazi Kryl reagoval písněmi, které si 
rychle získaly ohlas.

První desku vydal půl roku po vpádu vojsk Varšav-
ské smlouvy do Československa. Titulní píseň tohoto alba 
Bratříčku, zavírej vrátka byla později zakázána, paradox-
ně tím víc ji ale lidé brali jako symbol doby.

V letech 1969-1989 byl Karel Kryl jedním z představi-
telů československého protikomunistického protestsongu, 
osobně ale domácímu publiku hrát nemohl. V září 1969 se 
účastnil festivalu ve Waldecku a v Německu už zůstal. Jeho 
další desky až do roku 1989 vycházely jen v exilu, spolu-
pracoval s redakcí Svobodné Evropy, psal básně, písně, re-
portáže a knihy.

Do Československa se vrátil 30. listopadu 1989 na po-
hřeb své matky. Nadšení ze sametové revoluce mu ale vy-
drželo jen krátce: podle některých svědectví ho roztrpčilo, 
že byl vnímán jen jako jakýsi symbol či maskot, ale v poli-
tice nedostal více prostoru.

Kryl neskrýval zklamání z polistopadového politického 
vývoje, zejména z rozpadu Československa na přelomu let 
1992 a 1993. Lidé opojení pocitem čerstvě nabyté svobo-

huDba

Hana Hegerová, vl. jménem Carmen Farkašová-
Čelková, pocházela ze Slovenska. Kariéru zahájila jako he-
rečka v žilinském divadle. Na přelomu padesátých a šede-
sátých let vystupovala v pražském divadle Rokoko a poz-
ději v Semaforu. Vystupovala i v zahraničí včetně paříž-
ské Olympie.

Favoritkou cen Anděl je Lenka Dusilová
Hudební ceny Anděl bu-
dou vyhlášeny 29. květ-
na. Favoritkou je zatím 
Lenka Dusilová, která 
s deskou Řeka posbírala 
čtyři nominace. Tata Bojs 
a Jaromír Nohavica mají 
po třech. 
„Ze stejné trojice inter-
pretů budou akademici 
ve druhém kole hlasová-
ní vybírat také v kategorii 
Skladba. Kromě toho má 

Dusilová šanci stát se Sólovou interpretkou a proměnit no-
minaci také v kategorii Alternativa a elektronika,“ sdělila za 
pořadatele Nikol Klevcovová.
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dy a vidinou rodící se demokracie ale nebyli na kritiku to-
hoto ražení zvědaví, a tak se písničkář i se svými názory za-
čal pomalu ocitat na periferii společenského zájmu.

Později litoval i dalších věcí: třeba že při převratu v roce 
1989 na Václavském náměstí zpíval hymnu z balkónu Me-
lantrichu spolu s Karlem Gottem, který dokázal s režimem 
léta vycházet a posloužil mu i jako jeho tvář. Kryla také 
údajně mrzelo, že nikdy nedostal pozvání k audienci od 
Václava Havla.

Roku 1990 uveřejnil Karel Kryl kritickou píseň Same-
tové jaro, později také skladbu od Čadce k Dunaju, kte-
rou kritizoval rozpad federace. Po vydání posluchačsky ne 
příliš úspěšné písně Demokracie pak zpěvák podruhé od-
chází do Německa.

Karel Kryl zemřel velmi náhle na srdeční příhodu 
3. března 1994 v Mnichově, pár týdnů před svými pade-
sátinami. Pochován je na břevnovském hřbitově v Praze.

Rodná Kroměříž otevřela v roce 2014 Krylovu stálou 
expozici, kterou vytvořil divadelní scénograf Jan Konečný. 
Připomíná jeho písně, ale i milostnou poezii, smyslem ex-
pozice bylo představit Karla Kryla jako významnou kom-
plexní osobnost české kultury.

V roce 2016 byl do kin uveden dokumentární film Brat-
říček Kryl polské režisérky Krystyny Krauzeové, který při-
bližuje i neznámé události z jeho života.

Oficiálního uznání a ocenění se Karlu Krylovi dosta-
lo až po smrti: v roce 1995 byl zapsán do Síně slávy ceny 
Grammy, v tom samém roce získal také Cenu Františka 
Kriegla a medaili Za zásluhy. Později přibyl mezi ocenění-
mi získanými in memoriam ještě Řád Tomáše Garrigua Ma-
saryka (2014). (mk)

Vydavatelství Indies Scope vydalo 
disky písničkáře Karla Vepřeka
Hudebnímu vydavatelství Indies Scope se podařilo zreali-
zovat velmi ambiciózní projekt vydání dvou boxů s dohro-
mady osmi kompaktními disky písničkáře Karla Vepřeka. 
Přináší velice přesný pohled na tvorbu umělce, který sice 
nestojí v pomyslné „první linii“ mediální popularity, o to ví-
ce jsou ale jeho písně zajímavější.

Není to poprvé, kdy firma Indies Scope přichází s po-
dobně pojatou splátkou umělci, který sice stojí stranou zá-
jmu mainstreamu, ale u určitého okruhu posluchačů (i hu-
debníků, svých následovníků) má skoro až kultovní posta-
vení. V roce 2016 takto vyšlo osmialbum Oldřicha Janoty 
a o rok později Jakuba Nohy.

Rozdíly mezi třemi tvůrci jsou zejména v cestách, který-
mi se vydali během svých drah. Oldřich Janota je věčný hle-
dač, prošel obdobími absolutních hudebních experimentů 
i návratů k přehlednějším písňovým formám. Jakub Noha 
si v devadesátých letech koupil do páru k akustické také 
elektrickou kytaru, obklopil se kapelou a dodnes střídá, 
jako třeba Neil Young, sólový písničkářský výraz s vyslove-
ně rockovým. Také Karel Vepřek jede průběžně na několika 
kolejích. Ta první a základní je jistě cesta sólového písnič-
káře s akustickou kytarou, hrajícího vlastní písně, případně 
zhudebňujícího psanou poezii. Vedle toho spolupracuje se 
dvěma okruhy hudebníků. V první řadě to jsou prvotřídní 
čeští profesionálové z plus minus jazzového okruhu (saxo-
fonista Marcel Bárta, basista a kytarista Jakub Vejnar, bu-
beník Martin Kopřiva, kytarista René Pařez). S nimi nejen 
před lety koncertoval, jak slyšíme z raritních záznamů ro-
zesetých na osmi aktuálních nosičích, ale také s některými 
z nich natočil pro vydavatelství Galén svoje zatím posled-
ní skvělé studiové album Blázen jsem ve své vsi produko-
vané cellistkou Dorotou Barovou.

Druhý okruh s Vepřekem spolupracujících muzikantů 
bychom mohli označit za víceméně undergroundový, re-
krutují se z něj kapely Chudák paní Popelková a Lyrika Pu-
tyka, obě mají ve vydaných boxech svoji stopu. Prvně jme-
novaná kapela také v devadesátých a nultých letech dopro-
vázela pod názvem Pozdravpámbu Svatopluka Karáska.

Ve všech případech byl Vepřek kapelníkem a přiroze-
ným hudebním leaderem. Karáskovská etapa je na osmi-
albu zachycena jen třemi písněmi převzatými Lyrikou Puty-
kou. Originál Pozdravpámbu je však dobře zmapován stu-
diovou nahrávkou Halelujá (Globus Music) z doby půso-
bení skupiny a loňskou retrospektivou Dejžtopámbu (Gue-
rilla Rec.).

Osmialbum sestavil ve spolupráci s protagonistou Ka-
rel Šírek, sběratel amatérských převážně koncertních, ale 
v případě Vepřeka i soukromých domácích nahrávek. Nej-
starší živé jsou z roku 1983, na dvě CD se vybíralo z Vep-
řekových podomácku natočených kazet z druhé polovi-
ny osmdesátých let. Většina materiálu pak pochází z Vep-
řekových koncertů sólo i ve větších sestavách z nejrůzněj-
ších klubů či festivalů, některé pořídil ve studiu Českého 
rozhlasu.

Kam tak spěcháme, 
ptá se Vladimír Václavek na novém albu
Vladimír Václavek je jednou z nejpozoruhodnějších osob-
ností české hudby, které obecně říkáme alternativní. Pro 
připomenutí: spoluzakladatel a jeden z mozků kapely Du-
naj, rovnocenný partner Ivy Bittové na legendárním albu 
Bílé inferno a v kapele Čikori, protagonista několika dnes 
už neexistujících kapel jako E, Rale či VRRM.

Neméně zajímavá jako tvorba Vladimíra Václavka 
v rámci různých kapel je také jeho bezmála třicetileté pů-
sobení sólové, počínaje prvním albem Jsem hlína, jsem 
strom, jsem stroj (1992). A právě na něj navazuje, přes-
něji řečeno původně mělo navázat nové album Fly... Tak 
leť! První záměr se totiž rozvinul v úzkou spolupráci s ně-
kolika dalšími osobnostmi v čele s multiinstrumentalistou 
Pavlem Šmídem, který se v hudebních kruzích proslavil 
značným podílem ve world music projektu King’N’Doom 
(2019), pro který se podařilo získat řadu velmi zajímavých 
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kých hvězd, Senegalcem Cheikhem Lô.

Album je nakonec, dá se říct, vlastně debutem nové ka-
pely, neboť Václavek se Šmídem se rozhodli – až to situa-
ce dovolí – ve spolupráci pokračovat i koncertně. A možná 
není vyloučeno, že se v budoucí kapele Fly objeví i někteří 
další hudebníci, kteří se nahrávání zúčastnili, byť asi bude 
těžké kvůli jejich vytížení najít společné termíny. Osobnosti 
jako bubeník Daniel Šoltis, baskytarista Tomáš Liška, trum-
petista Oskar Török nebo vokalistka Vladivojna La Chia pa-
tří k domácí špičce a mají řadu vlastních projektů včetně 
autorských.

Zajímavým objevem pro mnohé posluchače jistě bude 
zapojení Antonína Fajta, syna Ivy Bittové, který se zde ob-
jevuje nejen jako výborný pianista, ale v písni 317 také jako 
skladatel. A není tedy náhoda, že právě v ní si zazpívala 
členité vokály a nahrála spíše „ruchotvorné“ alikvotní par-
ty houslí jeho matka.

Album, které z velké části vzniklo „korespondenčně“ 
v domácích studiích protagonistů, je vlastně jedním z mála 
pozitivních výsledků epidemické krize.

Vítězové Cen Vinyla 
vyhlášeni online z Lucerna Music Baru
Slavnostním vyhlášením cen Vinyla v Lucerna Music Baru 
letošní ceny Vinyla nekončí. „Hudební ceny Vinyla nejsou 
jednorázovou událostí spojenou pouze s jedním slavnost-
ním večerem v Praze. Ceny Vinyla chápeme jako celoroční 
platformu na podporu české hudby, proto v rámci Průběž-
ného festivalu Vinyla 2021 na podzim opět plánujeme sé-
rii koncertů či přednášek. Doufáme, že tentokrát kvůli pan-
demii už nic nebudeme muset rušit nebo nějak omezovat,“ 
uzavřel za organizátory Pavel Uretšlégr.

V průběhu slavnostního večera v pražském Lucerna 
Music Baru byli vyhlášeni vítězové jubilejního 10. ročníku 
hudebních cen Vinyla. Za Desku roku kritici zvolili aktuální 
album Liebe kvarteta Tábor. Objevem roku je rapové trio 
58G Tomáše Kučery alias TK27, Počinem roku jsou aktivi-
ty labelu Divnosti. A poprvé byli oceněni také mladí hudeb-
ní publicisté/ky do 27 let. Cenu Cenu Jany „Apačky“ Gry-
garové za publicistiku získali hned dva autoři: Aneta Mar-
tínková a Radim Lisa.

„Ceny Vinyla právě završily 10. ročník. Je o to smutnější, 
že se ceremoniál uskutečnil bez diváků, protože jsme oce-
nění založili především proto, aby se zajímavé, ale main-
streamem opomíjené nahrávky dostávaly k širšímu spektru 
posluchačů,“ říká jeden z organizátorů Vinyly Pavel Uret-
šlégr. „Právě alternativní scéna, kde se netočí velké peníze, 
svou radost a zadostiučinění čerpá ze živého hraní a z kon-
taktu s fanoušky – nyní je však ve stavu hluboké hiberna-
ce. Slavnostní předávání alespoň v on-line podobě vnímá-
me jako pozitivní poselství ve smyslu, že se na hudebníky 
nezapomnělo,“ dodává.

On-line přenos jubilejního X. ročníku probíhal na face-
booku Vinyly a rovněž ve spolupráci s internetovou televi-
zí Mall.tv jako součást série #kulturažije. Celým večerem 
provázel jako moderátor Saša Michailidis, režii měl na sta-
rosti Bohdan Bláhovec.

Ocenění umělcům předali současní členové Rady hu-
debních cen Vinyla Miloš Hroch, Karel Veselý a Zdeněk 
Lichnovský. Rada funguje jako odborný garant a ideově 

formuje směřování ceny – především každoročně sestavu-
je porotu a dohlíží na regulérní průběh.

„Klubová, respektive alternativní hudba má naprosto 
minimální institucionální oporu. Současná literatura i umě-
ní se na vysokých školách vyučuje, kdežto hudba je ve vět-
šině případě zúžená jen na klasické (vážné) formy. To pla-
tí pro teorii i praxi. Založením nové kategorie Ceny Jany 
„Apačky“ Grygarové pro mladé publicisty/ky chceme zdů-
raznit, jak důležité je o klubové hudební scéně přemýšlet, 
protože bez dobré zpětné vazby se jen těžko může posou-
vat někam dál,“ říká druhý spoluzakladatel cen Vinyla To-
máš Grombíř.

V nově založené ceně pro mladé hudební publicisty se 
porota rozhodla vyzdvihnout hned dvě jména, reprezen-
tující různé přístupy, jak hudbu a dění kolem ní prezento-
vat. Radim Lisa cenu získal za blogový rozcestník Mixtape 
Spojka o české a slovenské rapové scéně. Spolu s ním se 
prosadila také Aneta Martínková, publikující nyní zejména 
v magazínu Full Moon či Aktuálně.cz. Ta se svým hudeb-
ním projektem Margo loni shodou okolností vyhrála v ka-
tegorii Objev roku.

V kategorii Deska roku zvítězilo album Liebe skupiny 
Tábor. „Kapela díky svým kořenům v hardcoreové a noise-
punkové hudbě dokáže zapůsobit skutečně strhující si-
lou, jaká v českém písničkářství nemá obdoby,“ uvedl ve 
svém komentáři porotce Miloš Hroch. „Tento mystický folk 
uhrančivým způsobem předvádí, jaké by to bylo, kdyby 
se potkal drone metal Dylana Carlsona z americké skupi-
ny Earth a český písničkář Oldřich Janota. Liebe je navíc 
doslova potulná hudba, evokuje novodobý romantismus 
a zve do rozličných krajin, protože je založena na denících 
z vandrů po pohraničí a jinde.“

Objevem roku se stalo rapové trio 58G, o němž porot-
ce Zdeněk Lichnovský říká: „Poštovní směrovací číslo Jih-
lavy uvádí název tamního rapového tria 58G, které loni vy-
dalo pozoruhodný debut s názvem 58 tape vol. 1. Doktor, 
Humla a TK27 v něm vyvrací zaběhnuté postupy vrstev-
níků ze scény a nabízí o dost realističtější popis života na 
maloměstě. Texty jsou plné důmyslných odkazů na fotbal, 
rap a vše prorůstá výrazný pocit sebevědomého outsider-
ství. Jihlavské trio tak dodalo jeden z nejlepších rapových 
debutů posledních let.“

Jako Počin roku ocenila porota hudební vydavatel-
ství Divnosti, vedené hudebníkem a producentem Tomá-
šem Tkáčem. „Pod jeho logem vyšlo sedm zdařilých de-
sek, na nichž se Tkáč navíc podílel i jako producent nebo 
autor – kromě skupin Pris a Něco něco, v nichž působí, to 
byly třeba také výrazné objevy Člověk krve, Makak nebo 
Parta vynikajících lidí. Tkáčovi se pod Divnosti podařilo 
shromáždit silnou skupinu tvůrců, které nespojuje nějaký 
žánr, ale spíše hledačské přístupy v tvorbě v duchu do-it-
yourself a také důraz na češtinu,“ říká o vítězi porotce Ka-
rel Veselý.

Skupina Wohnout nabízí 
ve svém klipu návod na vnímání umění
Návod na vnímání hudby, literatury i výtvarných děl nabí-
zí na singlu a v klipu k písni Umění skupina Wohnout. Klip 
plný animací natočil režisér Michal Skořepa. Čtyřčlenná ka-
pela tak představuje první skladbu z připravovaného alba, 
které bude natáčet na jaře ve studiu Sono pod vedením Mi-
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lana Cimfeho. Novinkou bude spolupráce s režisérem Sko-
řepou jako producentem.

Kapela Wohnout i přes komplikace, které způsobuje 
pandemie, fanoušky dál zásobuje obsahem na svých so-
ciálních sítích, kde nabízí videoblogy jednotlivých členů 
kapely, pravidelně vypouští singly ve formě karaoke nebo 
předělávky starých hitů do nové podoby.

Skupina vytvořila i tematický hudební playlist pro 
všechny, kterých se nějakým způsobem dotkla karantén-
ní opatření. Jeho součástí jsou písně, které svým názvem 
reagují na pandemickou situaci. Lidé tak mohou slyšet 
písně Vidím to růžově (Mandrage), Výhledově (Mňága 
a Žďorp) nebo Ztráta imunity (Tři sestry). Loni v květnu 
kapela Wohnout zahrála na pražském Výstavišti ze scény 
na střeše. Fanoušci mohli koncert sledovat ze svého auta. 
Vystoupení mělo název Sraz českých autobohémů inspiro-
vaný hitem Wohnoutu Svaz českých bohémů.

„Na písničce Umění jsme začali dělat už loni na jaře, na-
točili jí koncem léta a měli se vrhnout na klip. Jenže druhá 
koronavirová vlna nám po dlouhou dobu neumožňovala 
natáčet, takže jsme se v listopadu rozhodli udělat jiný scé-
nář,“ podotkl Homola. Při práci na klipu nakonec režisér 
Skořepa strávil přes 400 hodin u počítače.

Kapelu Wohnout založili v roce 1996 v prostředí skate-
boardových nadšenců kytaristé Matěj a Jan Homolovi. Se-
stavu dále tvoří baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Fenek 
Steiner. Debutové album CunDaLla kapele vyšlo v roce 
1999. Zatím poslední, deváté album s názvem Miss ma-
ringotka nabídli před třemi lety.

Závazky Všehomíra: Festival barokních 
umění v Českém Krumlově uvede 
v premiéře 300 let starou operu
Festival barokních umění láká na perličku – zahajovacím 
dílem bude novodobá světová premiéra opery Závazky 

Všehomíra (Gli Oblighi dell’Universo) od operního skla-
datele Antonia Draghiho. Festival by měl proběhnout od 
17. do 19. září.

Závazky Všehomíra mají v českém kontextu unikát-
ní pozici. Draghiho serenata je totiž s nejvyšší pravdě-
podobností první operou provedenou v českých zemích 
mimo Prahu. Premiéru měla 9. června 1680 na pardubic-
kém zámku u příležitosti narozenin císaře Svaté říše řím-
ské a českého krále Leopolda I., který v Pardubicích pobý-
val na útěku z Prahy před morovou epidemií.

Festival nezastaví ani možnost, že se kvůli koronaviru 
konat nebude. „V případě vládních restrikcí, jež by zne-
možnily účast publika na představení, jsme díky spoluprá-
ci s rakouským dokumentaristou Alexandrem Stipsitsem 
připraveni představení nahrávat a zpřístupnit na interne-
tu,“ říká Jiří Kiprý, ředitel festivalu.

Draghiho serenata Gli Oblighi dell’Universo, napsaná 
v Praze a provedená v Pardubicích roku 1680 právě v době 
vrcholící morové epidemie, je dalším dokladem toho, jak 
doba, někdy přezíravě označovaná za dobu temna, ani v tí-
živé situaci nezapomínala na umění,“ dodává Ondřej Ma-
cek, dramaturg festivalu.

Redakční poznámka: Pod vedením zakladatele a ve-
doucího souboru Hof-Musici, cembalisty Ondřeje Mac-
ka, jste v rámci cyklu koncertů staré hudby Česká hudební 
Vídeň 2019 měli možnost vyslechnout oratorium Antonia 
Draghiho Santa Cecilia v Karlskirche. Připravovaný další 
koncert souboru Hof-Musici s oratoriem Antonia Draghi-
ho L’Abelle di Boemia, overo S. Wenceslao jsme bohužel 
vzhledem k pandemické situaci museli přesunout z roku 
2020 na podzim 2021.

Do Národního divadla se vrátil život
Je tomu téměř rok, co pandemie koronaviru znemožnila 
konání kulturních akcí, ať už divadla, nebo koncertů. Proto 

Hof-Musici při vystoupení v Karlskirche na podzim 2019
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ra Národní divadlo (ND) uspořádalo před nedávnem kultur-
ní akci s názvem Národ sobě – kultura tobě, kterou chtě-
lo nejen oživit kulturu, ale také upozornit, kolik umělec-
kých profesí koronavirus zcela zastavil. Přímý přenos vysí-
lala Česká televize.

Na tuto akci se rozhodlo spojit svoje síly více než 
200 účinkujících ve čtyřiceti nejen hudebních uskupeních, 
a to na šesti různých místech historické budovy ND – před-
ní a zadní jeviště, hlediště, vstupní foyer, terasa u trig, pod-
zemní zákulisí. Podařilo se jim ukázat, že i v těchto těžkých 
časech je možné tvořit a především bavit diváky.

První sólistka Baletu ND Nikola Márová a frontman 
skupiny MIG 21 Jiří Macháček našli společnou řeč a před-
vedli společně unikátní provedení písničky Snadné je žít, 
navíc v doprovodu Orchestru ND pod vedením Jarosla-
va Kyzlinka.

Provokativní a zároveň unikátní propojení vytvořili také 
umělci na první pohled zcela protichůdných světů. Kape-
la PSH v čele s Vladimirem 518 a sólisté Baletu ND (So-
phie Benoit a John Q. Powers). Dvě estetiky, ale společné 
sdělení – inspirované osudem, symbolickým střetem dob-
ra a zla v baletu Spící krasavice.

Národní divadlo se tak na jeden den proměnilo na dě-
jiště hudebního festivalu české kultury.

„Tato akce byla skutečně výjimečná nejen myšlenkou, 
ale i složením a kvantitou umělců, kteří zde vystoupili,“ řekl 
dramaturg festivalu Petr Blažek s tím, že umělci tuto myš-
lenku zahrát takto obrovský koncert přivítali do jednoho 
s nadšením.

V rámci tříapůlhodinového maratónu vystoupily kape-
ly Chinaski, Monkey Business, The Atavists, Wohnout. Za-
zpívat přijely i legendy Michal Prokop, Václav Neckář, Ivan 
Hlas, Meky Žbirka nebo třeba Jana Kratochvílová. Skupina 
Lucie vystoupila s Orchestrem Národního divadla pod ve-
dením Jaroslava Kyzlinka. Divákům se představili Vojtěch 
Dyk, Ondřej Ruml s Ondřejem Brzobohatým, Lenka Du-
silová, Bára Poláková s Danem Bártou, Lenkou Kroboto-
vou, Annou Polívkovou, Annou Fialovou a mnoho dalších 
hostů. Vystoupil také Clarinet Factory, DJ Roxtar, Kapitán 
Demo nebo Ben Cristovao.

„Já jsem se strašně těšila, jen se bojím, že pak budu 
smutná, když si na to pak zas vzpomenu,“ svěřila se Bára 
Poláková s tím, že se jí po koncertování opravdu moc stýs-
ká. S Danem Bártou nacvičila před dvěma měsíci novou 
píseň Domů. „Je to píseň, která se trochu otírá o pěstoun-
skou péči. Ale myslím, že jsme tuto situaci hlavně s Bárou 
využili k tomu, abychom si spolu konečně zazpívali,“ usmí-
val se Bárta.

Hostem večera byl i Pavel Šporcl, Vladimír Javorský 
s triem Poletíme? společně s Davidem Vávrou, skupina 
Noisy Pots s tanečníky z Laterny magiky nebo Cirk La Pu-
tyka, zapojil se i Signal festival a v neposlední řadě také 
sólisté Opery ND – Jiří Sulženko, Richard Samek a her-
ci Čino hry ND – David Prachař, Martina Preissová, Alena 
Štréblová a Pavla Beretová.

Iniciátorem koncertu byli pořadatelé pražského hudeb-
ního festivalu Metronome.

Protože se konečně po dlouhé době v budově Národní-
ho divadla něco dělo, bylo třeba dbát na bezpečnost účin-
kujících a všech, kdo se na festivalu podíleli. „Velký důraz 
byl kladen zejména na bezpečnost. Akce pochopitelně pro-
běhla v souladu s aktuálně platnými opatřeními. Vysílalo se 

z několika různých stavebně oddělených lokací, kde se jed-
notliví umělci průběžně střídali. Všichni před vstupem do 
budovy absolvovali test a měření teploty. Všechno a všich-
ni se dezinfikovali. V šatnách byli umělci usazeni jednotli-
vě. Bylo určeno několik různých vstupů pro dělení skupin 
zaměstnanců. Samozřejmě v zákulisí měli všichni ochran-
né pomůcky,“ ubezpečil mluvčí Národního divadla Tomáš 
Staněk. (mk)

Album Dva trámy na kříž
Po třech letech od bezejmenného debutu vydala západo-
česká skupina Povodí Ohře druhé album Dva trámy na 
kříž.

Povodí Ohře vstoupilo na scénu před třemi lety vlast-
ně jako nový projekt veteránů. V té souvislosti byla uvádě-
na zejména chebská kapela Esgmeq, hvězda české rocko-
vé scény první dekády 21. století, ve které mj. působil zpě-
vák říkající si Sisi. Ten nejen svým divokým projevem, ale 
také texty výrazně určoval kvalitu Esgmeq, a platí to i pro 
Povodí Ohře. To si za svůj debut vysloužilo cenu odborní-
ků na alternativní hudbu Vinyla a v dalších výročních anke-
tách Apollo a Anděl zasáhlo alespoň do nominací.

Sisiho texty prostě jsou přes všechno hrubozrnné vý-
razivo a zásadně hovorový jazyk skutečná poezie (v tom 
se podobá třeba Pavlu Zajíčkovi). Navíc poezie literár-
ně inspirovaná. Sám autor v prosincovém rozhovoru pro 
kulturní magazín UNI řekl: „Skoro vždy jsem postupoval 
stejně. Vybral jsem si dva, tři literáty, postavil je na piede-
stal a okolo nich jsem pak nechal pomalu budovat album. 
U Esgmeq to byli Gellner, Goethe nebo Hemingway. A taky 
Mika Waltari a Michael Crichton. U první desky Povodí 
Ohře pak Zbyněk Hejda a Andrej Rodinov. Nejinak je to 
i v tomto případě, kdy jsem zvolil Zdeňka Rotrekla a plzeň-
ského rockera Luboše Jehličku. Rotrekl je křesťanský bás-
ník, bojovník proti totalitě, a Luboš je rebel!“

Rotreklova osobnost se odráží do závěrečné písně Lita-
nie, jež je úpravou jeho básně. Onen termín „litanie“ ostat-
ně sedí na řadu dalších písní, ve formálním smyslu, a na-
konec i v tom křesťanském. Právě křesťanský prvek, přes-
něji řečeno obracení se k této tematice, obvykle však z hle-
diska světského, možná trochu pochybovačného, ne však 
znesvěcujícího, jde pod povrchem celého alba – v tomto 
ohledu si posluchač nemůže nevzpomenout na osobnos-
ti typu Nicka Cavea (a celou navazující australsko-berlín-
skou scénu), Davida Eugena Edwardse nebo v Česku žijí-
cího Brita Phila Shoenfelta.

Bylo by škoda zcela přejít hudební stránku alba. Povodí 
Ohře vyniká především dynamikou, která je alfou a ome-
gou jejich syrového rocku. Hudební příval si tak zachovává 
nezměrnou energii, ale břehy nikdy nestrhává.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/kultura/recenze

Album 100 Years
bandu Concept Art Orchestra
Album 100 Years obsahuje šestidílnou jazzovou suitu slo-
ženou k stému výročí založení Československa. V podání 
big bandu Concept Art Orchestra vyšlo na konci loňské-
ho roku a nedávno byla ohlášena jeho nominace na cenu 
Anděl v jazzové kategorii. Nejen proto je jeho dirigentka 
Štěpánka Balcarová pozoruhodnou osobností české scény.
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Jak název orchestru napovídá, zaměřuje se hlavně na 
koncepční projekty. „Na letošní rok byl naplánovaný další 
krásný koncepční projekt, který jsme se ale rozhodli hlavně 
kvůli epidemii odložit zatím na neurčito. Jednalo se o úz-
kou spolupráci s norským skladatelem Helgem Sundem, 
se kterým jsme chtěli společně vytvořit dílo inspirující se 
tvorbou konkrétních norských fotografů. Během koncertu 
se ony fotografie měly posluchačům promítat. Doufám, že 
se projekt podaří zrealizovat v budoucnu,“ vysvětluje diri-
gentka Štěpánka Balcarová. „Kromě dalšího ročníku Skla-
datelské soutěže Karla Krautgartnera, kterou letos oteví-
ráme i pro několik dalších zemí, neplánujeme nic velkého. 
Ono se momentálně nedá plánovat vůbec nic,“ dodává.

Štěpánka Balcarová je trumpetistka, dirigentka, sklada-
telka. Studovala v Polsku a Rakousku, jako pedagožka pů-
sobí na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka a na jazzové 
katedře HAMU. Působila a působí v několika menších jaz-
zových souborech, např. Inner Spaces (Anděl 2012) nebo 
v septetu s polskou zpěvačkou Małgorzatou Hutek, s nímž 
natočila svoje první sólové album Life And Happiness of 
Julian Tuwim (nominace Anděl 2017). V roce 2020 diri-
govala Symfonický orchestr Českého rozhlasu v koncert-
ním programu věnovaném jazzovému pianistovi a sklada-
teli Karlu Růžičkovi. Je dirigentkou a uměleckou vedou-
cí šestnáctičlenného big bandu Concept Art Orchestra, 
s nímž vydala tři alba: The Prague Six (Anděl 2015), Vá-
noce dospělých (2018) a 100 Years (nominace na cenu 
Anděl 2020). Je členkou sdružení mladých jazzových skla-
datelů, říkajícího si Pražská šestka, dalšími členy jsou Lu-
boš Soukup, Vít Křišťan, Martin Brunner, Jan Jirucha a To-
máš Sýkora. Organizuje Skladatelskou soutěž Karla Kraut-
gartnera o nejlepší kompozici pro jazzový orchestr s me-
zinárodní účastí.

JubIlea

Zpěvačka Lucie Bílá slaví 55 let
„Mé povolání není něco, pro co se člověk rozhoduje, ale 
pro co se narodí.“

Koronavirová přestávka ve vystupování přiměla Lucii 
Bílou (* 7. 4. 1966), aby mimo jiné zrekonstruovala diva-
dlo, které nyní nese její jméno. Stihla také dokončit a vy-
dat knihu, přestože ji původně plánovala vydat až letos ke 
svým 55. narozeninám.

Sedla si po letech k šicímu stroji a byla v té chvíli nesku-
tečně ráda, že je švadlenka. Rouška se asi stane symbolem 
této doby a jí v jednu chvíli zachránila také. Díky šití stovek 
roušek pro nemocnice a okolí měla pocit, že je platná, že 
jen tak nečinně nesedí a nečeká, že se o ni někdo postará. 
Šití jí pomohlo zvládnout šok z té obrovské životní změny, 
říká zpěvačka.

To, že postrádá kontakt s diváky, je ale fakt od samé-
ho začátku. Úsměvy, kontakt, potlesk, atmosféra, energie, 
stisk ruky, objetí. To jsou věci, které se ztratily z našich ži-
votů a chybí mi to tak, až to bolí, dodává. „Teď mám jediné 
přání, aby se svět uzdravil a lidé mohli být zase spolu. Aby 
se otevřely hospůdky a divadla a já mohla být zase na jeviš-
ti. Toužím po svém starém životě, který mi bytostně chybí.“

Lucie Bílá je zpěvačka, herečka, producentka, spolu-
majitelka Divadla Lucie Bílé a majitelka kulturního domu 

Formanka. V současné době je jednou z nejpopulárnějších 
pop-star a muzikálových hvězd v České republice.

Na hudební scéně působí od roku 1986, nejdříve 
v rockových kapelách, poté v muzikálových projektech Les 
Misérables, Zahrada rajských potěšení, Dracula, Krysař, 
Johanka z Arku, Excalibur, Láska je láska, Elixír života, 
Němcová, Carmen, Aida, Addams Family a Sestra v akci. 
Účinkovala v prestižních projektech vážné hudby v rám-
ci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 1998.

Natočila čtrnáct samostatných desek, na dalších více 
než deseti CD se podílela a prodala více než 2 milióny no-
sičů. Ztvárnila role v devíti celovečerních filmech.

Získala dvacetkrát Českého slavíka za nejpopulárnější 
zpěvačku roku, dvanáctkrát Slavíka absolutního, třináct-
krát cenu Tý Tý pro nejoblíbenějšího umělce, třikrát zís-
kala cenu Grammy jako zpěvačka roku v ČR, třikrát cenu 
Hudební akademie, třináctkrát cenu Anděl a zvláštní cenu 
Anděl za zpěvačku dvacetiletí a cenu Anděl za zpěvačku 
pěta dvacetiletí.

V roce 2000 se pak stala držitelkou Ceny Thálie v obo-
ru muzikál za titulní roli v muzikálu Johanka z Arku. Od 
roku 2003 je také spolumajitelkou divadla Ta Fantastika 
v Praze, které od roku 2020 nese její jméno a stává se Di-
vadlem Lucie Bílé. Je spoluproducentkou představení mu-
zikálů Johanka z Arku, Excalibur, Elixír života, Láska je 
láska, Němcová, Obraz Doriana Graye, Dáma s kamélie-
mi a činoher 8 žen a Produkt a koproducentkou muzikálu 
Carmen v hudebním divadle Karlín.

V roce 2019 představila vlastní řadu kávy LB Coffee. Je 
držitelkou ceny Hospodářské komory Řád Vavřínu za vý-
znamné úspěchy v oblasti kultury a Státního vyznamenání 
ČR za přínos pro zemi.

Byla patronkou projektu For You, který pomáhá ženám 
s rakovinou prsu. Je dlouholetou patronkou Konta Barié-
ry, Ježíškova vnoučata a Nové háro, které zajišťuje výrobu 
paruk pro onkologicky nemocné děti.

Výrobou a prodejem originálních šperků a exkluzivní 
kávy LB Coffee získává Lucie finanční prostředky pro ná-
kup kompenzačních pomůcek pro osoby s vážným zdra-
votním postižením a pomoc osobám v mimořádně těž-
kých životních situacích. Podílí se i na záchraně církevních 
a společenských objektů.
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Česká operní pěvkyně, mezzosopranistka 
Dagmar Pecková oslaví šedesátiny
Pěvkyně Dagmar Pecková (* 4. 4. 1961) předloni oznámi-
la, že končí s operou, protože se jí změnil hlas. „Proč bych 
se po třiceti letech na světových scénách takhle trápila? 
Callas nebo Destinnová byly v mém věku už dávno mrtvé,“ 
říká pěvkyně s upřímností sobě vlastní. Čas, který získala, 
věnuje svým novým projektům, jakým je například festival 
Zlatá Pecka v Chrudimi.

Absolvovala pražskou konzervatoř a operní studium 
v Drážďanech. Vystřídala angažmá v drážďanské Sem-
perově opeře a Státní opeře v Berlíně, představila se též 
v řadě dalších významných světových scén (Stuttgart, Že-
neva, Mnichov, San Francisco, Paříž, Barcelona aj.) včetně 
londýnské Královské opery Covent Garden.

V rámci své koncertní činnosti vystupovala na pó diích 
ve Vídni, Madridu, Londýně, Tokiu, Curychu, Montrea-
lu, Moskvě a řadě dalších měst, zpívala též v newyorské 
Carnegie Hall. Vystupovala i na mezinárodních festivalech 
v Bregenz, Salcburku, Praze či San Sebastianu.

Mezi její nejvýznamnější nahrávky patří CD s áriemi 
Gustava Mahlera a Wolfganga Amadea Mozarta. Má bo-
hatou diskografii, která kromě symfonií a operních árií ob-
sahuje i rozsáhlou písňovou tvorbu.

V roce 1999 obdržela cenu Thálie za roli Carmen. Je 
spolupořadatelkou festivalu Zlatá Pecka v Chrudimi. Je 
provdaná za německého hudebníka Klause Schiessera. 
Má dvě děti, syna Theodora a dceru Dorotheu. S rodinou 
žije v Německu.

PhDr. Jiří Laburda (* 3. 4. 1931, Soběslav)
Jiří Laburda je hudební vědec, sborový dirigent, pedagog 
a skladatel, výrazně zaměřený na sborovou tvorbu, jež byla 
oceněna množstvím cen i mezinárodních (Alicante, Han-
nover, Paříž, Trento, Bratislava, České Budějovice, Praha, 

Jihlava). V letech 1961-2000 působil jako odborný asis-
tent hudebně teoretických předmětů na katedře hudeb-
ní výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, poté vyučoval 
na Pražské konzervatoři. Byl lektorem sbormistrovských 
kurzů v Praze, Ládví, Libverdě, Pardubicích, je čestným 
členem českých pěveckých sborů Janáček z Jablonce nad 
Nisou, Svatopluk Uherské Hradiště, Dvořák z Uherského 
Brodu, Pěveckého sdružení ostravských učitelek a dětské-
ho pěveckého sboru Comenius Uherský Brod. Jako čest-
ný host se účastnil mezinárodních festivalů ve Wolfsbur-
gu, Hamburgu a Trentu, byl členem poroty Mezinárodní-
ho sborového festivalu IFAS Pardubice. V roce 2002 byla 
v rámci sborového festivalu uspořádána soutěž o Cenu Ji-
řího Laburdy.

vZpomínka

Rudolf Cortés
16. března 2021 uplynulo sto let od narození herce a zpě-
váka Rudolfa Cortése. Původně se vyučil kožešníkem, ale 
jeho okouzlující hebký hlas mu vytyčil zcela jinou kariéru. 
Rudolf Cortés byl na českém pěveckém nebi předchůdcem 
slavnějšího Karla Gotta, jeho hvězda však předčasně po-
hasla kvůli zákeřné nemoci.

V padesátých a šedesátých letech minulého století pa-
třil Rudolf Cortés k předním českým zpěvákům a sem tam 
se mihl i ve filmech. Svým sametový barytonem nazpíval 
například hity Váš dům šel spát nebo Nejmíň stárne klaun. 
V Divadle estrády a satiry (později Divadlo ABC) dlouho 
vystupoval v hlavní roli ve hře Limonádový Joe aneb Koň-
ská opera. Když se však v roce 1964 točila filmová verze, 
jeho postava byla svěřena Karlu Fialovi a písně nazpíval 
Karel Gott. Sám Cortés si ve slavné komedii zahrál jen ma-
lou roli pistolníka.

Španělské příjmení a jižanský vzhled napovídají, že pů-
vod Rudolfa Cortése není tak úplně ryze český. Čechem 
byl jen jeho tatínek, který v mládí odjel za oceán do uru-
guayského Montevidea, aby zde pomohl postavit pivovar. 
Zde potkal jistou Mercedes Cortésovou, oženil se s ní a po 
dokončení stavby si ji přivezl domů do Čech.

Po otci získal Rudolf příjmení Kraisinger. Když ale začal 
zpívat s orchestrem Karla Vlacha, kolegové mu radili, aby 
si jméno změnil, protože Kraisinger je příliš dlouhé. Ru-
dolf proto od roku 1955 užíval exotické příjmení matčino.

Úspěšnou kariéru si bohužel neužil dlouho. Tři roky 
před padesátými narozeninami se u něho projevily první 
známky Alzheimerovy choroby, kvůli které musel odejít do 
předčasného důchodu.

Dožil v domově důchodců v Krásné Lípě, kde ho smrt 
zastihla 12. prosince 1986 ve věku pětašedesáti let.

Petr Jonáš (4. 1. 1941, Praha – 10. 10. 2014)
Petr Jonáš v roce 1965 absolvoval Konzervatoř v Praze, 
a to varhanní oddělení u Jana Bedřicha Krajse a dirigo-
vání u Václava Smetáčka. Již za studií byl sbormistrem vi-
nohradského Hlaholu, na přelomu šedesátých a sedmde-
sátých let působil jako umělecký vedoucí a dirigent Praž-
ské komorní opery. V sedmdesátých letech pracoval jako 
lektor a dirigent Komorní opery Národního divadla, kde 
nastudoval Mozartův Únos ze serailu, s operou Národ-
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ního divadla se zúčastnil i několika zájezdů do zahraničí. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech působil jako diri-
gent a sbormistr Státní opery v Istanbulu a jako šéf ope-
ry v Ústí nad Labem, kde v letech 1990-1992 zastával post 
ředitele, do čela ústeckého divadla se pak vrátil znovu v le-
tech 1998-2006. Jako dirigent hostoval v mnoha městech 
ve Francii, Itálii, Španělsku, Řecku, Německu, Belgii, Fin-
sku, Dánsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku či Turecku, účin-
koval na mezinárodních festivalech (Nantes, Athény), je 
také autorem koncepce a spoluautorem projektu České 
námořní divadlo.

Jiří Cikhart (4. 3. 1918, Jistebnice – 1. 2. 1971, Praha)
Jiří Cikhart byl hudebním redaktorem a propagátorem af-
rického folklóru. Byl zaměstnán jako úředník, později jako 
odborný pracovník Encyklopedického ústavu Českosloven-
ské akademie věd. Věnoval se sběratelské činnosti, v níž se 
od počátku soustředil na hudební folklór amerických čer-
nochů, původní instrumentální projevy a klasický jazz. Od 
roku 1951 se snažil doplnit svůj hudební archiv hudebním 
folklórem tzv. přírodních národů, zejména Indiánů Sever-
ní a Jižní Ameriky. Zejména v padesátých letech pořádal 
přednášky o jazzu na různých místech republiky, byl auto-
rem pořadů pro Divadla hudby v Praze, Brně, Ostravě, Li-
berci a Bratislavě, pro parky kultury a oddechu, pro osvě-
tovou službu gramofonové firmy Supraphon atd. Vypra-
coval několik pořadů o jazzové hudbě pro Českosloven-
ský rozhlas (Chceš-li hrát jazz, nesmíš lhát; Jazzová hud-
ba v ČSR a v zahraničí) i televizi (Jazz; Cesta jazzu). Pra-
coval pro firmu Supraphon, kde vyšlo od roku 1958 v jeho 
redakci dvoudeskové album Zpěvy černého lidu, dále alba 
Blues, Hudba New Orleansu a Spirituály. Publikoval také 
v časopisech.

František Chaun (26. 1. 1921, Kaplice – 30. 12. 1981, 
Praha)
František Chaun byl hudební skladatel, klavírista, zpěvák 
a malíř. Jeho jméno je dnes širší veřejnosti prakticky ne-
známé, přesto do oblasti soudobé hudby zasáhl originál-
ním způsobem. Jako malíř patří mezi řídké domácí repre-
zentanty art brut. Byl také svérázný humorista a recesista. 
Chaunovo výtvarné dílo bylo ovlivněno přátelstvím s fran-
couzským moderním malířem Jeanem Dubuffetem.

Vystudoval farmacii, ale celý život se věnoval umělec-
kým aktivitám. Hudbu studoval soukromě u Jindřicha Fel-
da a Klementa Slavického, ale jako ke všem svým ostatním 
činnostem k ní přistupoval jako samouk. Skladatelské dílo 
není příliš rozsáhlé, napsal okolo třiceti skladeb. Pozoru-
hodná je jeho kafkovská trilogie pro orchestr: Proměna, 
Zámek, Proces z let 1964-1969. Vytvořil i několik skladeb 
pro magnetofonový pás (music for tape), které realizoval 
v pařížském studiu Acousti.

Jako malíř vytvořil stovky obrazů. Přátelil se s francouz-
ským malířem Jeanem Dubuffetem, s nímž ho spojoval 
společný výtvarný názor ve stylizovaném naivismu a pri-
mitivismu, který je znám pod názvem art brut. Dubuffeto-
vi věnoval jednu ze svých skladeb Dvojkoncert pro hous-
le, violoncello a komorní orchestr „Hommage a Dubuffet“.

Jako herec byl proslulý zejména svými recesemi a ka-
nadskými žertíky. Jeho synem je filmový scenárista a reži-
sér Igor Chaun (* 1963).

František Suchý, označovaný jako František Suchý Praž-
ský nebo Komárenský (21. 4. 1891, Březové Hory u Pří-
brami – 13. 6. 1973)
František Suchý byl skladatel a hudební spisovatel, sběra-
tel a upravovatel lidových písní. Je autorem sborů, písní, 
Hornické symfonie pro orchestr, instrumentálních a jiných 
skladeb. Vystudoval učitelský ústav v Příbrami, stal se učite-
lem v Městci Králové a v Dymokurech. V letech 1913-1914 
byl mimořádným posluchačem Pražské konzervatoř a hu-
dební vzdělání si prohloubil studiem u Arthura Nikische 
v Lipsku. V roce 1916 byl odveden na vojnu a po válce 
učil v Sučanech. V roce 1921 se stal odborným učitelem 
v Turčianskom Svätom Martině a později ředitelem měš-
ťanské školy v Komárně. Založil a řídil Tur čianskou filhar-
monii, dirigoval Orchestrální sdružení Osvětového svazu 
v Komárně a byl sbormistrem komárenského Spevo kolu. 
Po vyhlášení Slovenského státu se vrátil do Prahy a působil 
na školách v Bubenči a v Košířích. Řídil Orchestrální sdru-
žení pražských učitelů. Po celý život sbíral a upravoval li-
dové písně. Zabýval se rovněž loutkářstvím a psal hudbu 
pro loutkové divadlo. Rozsáhlá byla i jeho činnost literár-
ní a publicistická.

Emanuel Chvála (1. 1. 1851, Praha – 28. 10. 1924, Praha)
Emanuel Chvála byl hudební kritik a skladatel. Studoval 
železniční inženýrství ve Vídni, stal se úředníkem Buště-
hradské dráhy a hudbou se zabýval pouze ve svém volném 
čase, ale na profesionální úrovni. Hru na klavír studoval 
u Celestina Müllera a Josefa Cainera. Ve skladbě a hudeb-
ní teorii byl žákem Josefa Förstera a Zdeňka Fibicha. Za-
býval se i organizací hudebního života. Byl funkcionářem 
Umělecké besedy, členem Jednoty pro zvelebování hudby 
v Čechách, členem České akademie věd a umění a před-
sedou spolku Jacques-Dalcroze. Na podnět Josefa Václava 
Sládka se začal věnovat hudební publicistice a kritice. Při-
spíval do hudebních časopisů (Lumír, Dalibor), ale i do 
denního tisku (Národní politika), a to nejen českého, ale 
i německého. Jeho jediná opera Záboj byla v Praze prove-
dena v roce 1918.

Felix Zrno (2. 10. 1890, Praha – 11. 3. 1981, Praha)
Felix Zrno byl sbormistr, skladatel a pedagog. Absolvoval 
učitelský ústav v Praze, stal se učitelem na obecné ško-
le, ale dále se všestranně hudebně vzdělával. Hru na kla-
vír a na housle studoval u sourozenců Františka Ondříč-
ka a ve skladbě byl žákem Vítězslava Nováka. Kromě toho 
studoval i zpěv a hudební teorii. Ze hry na housle a ze zpě-
vu složil státní zkoušky. Nadále však zůstával v základním 
školství. V letech 1939-1945 byl ředitelem obecné školy.

Po osvobození se stal referentem hudební výchovy Vý-
zkumného ústavu pedagogického a později odborným asi-
stentem na Pedagogické fakultě v Praze. Byl sbormistrem 
Pěveckého sboru Typografia a Pěveckého sdružení praž-
ských učitelů. Kromě svého skladatelského díla se význam-
nou měrou zasloužil o rozvoj hudební výchovy na školách. 
Napsal mnoho metodických prací z tohoto oboru a sesta-
vil řadu instruktivních sborníků a zpěvníků.

Antonín Huml, také Anton Josifovič Gumel (29. 1. 1871, 
Kralupy nad Vltavou – 5. 3. 1946, Mělník)
Antonín Huml byl kapelník, houslista, skladatel, peda-
gog a inspektor vojenských hudeb kyjevského okruhu. 
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vat hudební nadání. Působil jako koncertní mistr v Ede-
nu; tam byl též primáriem smyčcového kvarteta, sbormist-
rem chrámového sboru, učitelem zpěvu na katolické chla-
pecké škole a dirigentem orchestru a sboru Euterpe, byl 
krátce zaměstnán jako koncertní mistr dvorní kapely v So-
fii, tamtéž kapelníkem orchestru Slovanská beseda a sbor-
mistrem katedrály, poté ředitelem orchestru budapešťské 
opery. Ruský generál Fjodor Fjodorovič Novickij ho získal 
pro funkci kapelníka vojenského orchestru 47. pěšího plu-
ku ve Vinnici na dnešní Ukrajině, zde také učil na církevní 
pedagogické škole. Jeho zásluhou se tamní asi osmdesáti-
členný vojenský orchestr stal v krátké době jednou z před-
ních vojenských hudeb v Rusku. S týmž plukem poté v roce 
1903 přesídlil do Petrohradu, stal se státním kapelníkem 
a poté zastával funkci inspektora vojenských hudeb v ky-
jevské oblasti. Po zranění utrpěném v prosinci 1917 se vrá-
til do Vinnice, kde působil jako profesor hry na housle a di-
rigování na tamní konzervatoři. 28. srpna 1919 vystoupil 
s rodinným komorním souborem (spolu se svými syny An-
tonínem Humlem, Petrem Boleslavem Humlem a dcerou 
Marií Humlovou). V letech 1920-1921 byl ředitelem vin-
nické konzervatoře, v letech 1921-1922 sbormistrem Stát-
ního ukrajinského souboru písní. Byl také profesorem pe-
dagogického kurzu v Tyvrově a v Proskurově a profesorem 
Vyššího pedagogického kurzu v Tulčině. V červnu 1925 se 
pak s rodinou odstěhoval nejprve do Prahy a kolem roku 
1932 do Mělníka. Až do smrti se poté věnoval pedagogic-
ké činnosti a komponování.

Marta Krásová (16. 3. 1901, Protivín – 20. 2. 1970, Vráž 
u Berouna)
Marta Krásová byla významná česká operní pěvkyně 
(mezzosoprán) a přední sólistka Opery Národního diva-
dla v Praze. Vyrůstala v hudebním prostředí, původně stu-
dovala na učitelském ústavu v Českých Budějovicích, poté 
studovala hru na housle, vzápětí se ale začala věnovat zpě-
vu, v němž se soukromě zdokonalovala u Růženě Maturo-
vé a Olgy Borové-Valouškové, později již ze svého první-
ho angažmá v Bratislavě dojížděla na soukromé hodiny do 
Vídně k M. Ulanowskému. V letech 1922-1928 byla člen-
kou opery Slovenského národního divadla v Bratislavě.

V roce 1925 sklidila velký úspěch v titulní roli Oktaviána 
v Růžovém kavalírovi. Představení dirigoval sám Richard 
Strauss a okamžitě pěvkyni nabídl angažmá ve vídeňské 
Státní opeře. Angažmá odmítla, protože jako přesvědče-
ná vlastenka toužila po angažmá v Národním divadle. Ve 
vídeňské Státní opeře si nakonec zazpívala o deset let poz-
ději v dubnu 1935 Amneris. Pozvání k hostování do Národ-
ního přišlo v roce 1926. O dva roky později tam nastoupi-
la do stálého angažmá, které trvalo osmatřicet let. Během 
té doby si získala obdiv kritiky i obecenstva. Velký hlasový 
fond s mimořádnou silou a temnou barvou spolu s nezpo-
chybnitelným talentem a pracovitostí dal Krásové příleži-
tost uplatnit se ve velkých úlohách světového operního re-
pertoáru (Aida, Piková dáma, Trubadúr), vynikla i v čes-
kých dílech (Její pastorkyňa, Tajemství, Káťa Kabanová, 
Rusalka). Umělkyně sbírala vavříny i v zahraničí – Bruse-
lu, Berlíně, Edinburghu. S Václavem Talichem vystupova-
la v Amsterodamu, se Zdeňkem Chalabalou v Benátkách. 
Diváci ji dále obdivovali v Paříži, Kodani, Krakově, Vídni, 
Hamburku, Drážďanech atd.

Významná je i její koncertní a nahrávací činnost. Ve tři-
cátých letech podnikla dvě úspěšná turné v USA, dostala 
nabídku na účinkování v Metropolitní opeře v New Yorku, 
která se ale kvůli blížící se válce nikdy nezrealizovala. Byla 
také žádanou interpretkou písňové a kantátové tvorby, její 
mimořádná pěvecká technika a hlasové dispozice jí umož-
nily zpívat také velmi obtížné a zřídka prezentované par-
ty barokní hudby, v československé premiéře uvedla vo-
kální díla J. S. Bacha. Krásová také velmi ráda interpreto-
vala pís ňovou tvorbu Gustava Mahlera, Dvořáka, Nováka, 
Foer stra a Ostrčila. Několikrát se s úspěchem představila 
také jako filmová herečka v drobnějších rolích.

Ke konci svého života pobývala se svou maminkou na 
chalupě ve Vráži u Berouna. Zabila se pádem ze schodů 
20. února 1970.

Trocha hIsTorIe

24. 4. 1811 byla zahájena výuka na konzervatoři hud-
by v Praze, která vznikla z iniciativy skupiny šlechticů jako 
nejstarší konzervatoř ve střední Evropě. Jejím prvním ře-
ditelem se stal hudební pedagog Friedrich Dionys Weber.

11. 5. – 4. 6. 1946 v Praze proběhl 1. ročník hudebního 
festivalu Pražské jaro.
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Restaurace Na Vlachovce už neexistuje
Společnost PHA začala bourat legendární restauraci Na 
Vlachovce v pražské Libni. Na jejím místě vyroste bytový 
dům doplněný zahradním viladomem s více než třicítkou 
bytů. Projekt má být hotov do konce roku 2024. Demolici 
má investor, společnost PHA, povolenou, na povolení stav-
by nového domu čeká. Potvrdil to šéf představenstva PHA 
Ondřej Gattermayer a mluvčí Prahy 8 Martin Šalek. Zná-
má budova Vlachovky je z roku 1928 a o dva roky pozdě-
ji přibyl kulturní sál.

„Důvod, proč jsme se rozhodli ke zbourání a novo-
stavbě, je ten, že původní dům, pocházející ze začátku dva-
cátých let minulého století, se »morálně« přežil. Samozřej-
mě zde stále funguje nostalgická vzpomínka na Večery na 
Vlachovce a Josefa Zímu, ale to s domem moc nesouvisí,“ 
napsal Gattermayer.

Stavební povolení k demolici bylo vydáno v souladu se 
zákonem před necelým rokem. „Je jasné, že pro řadu lidí 
je Vlachovka fenoménem, nicméně samospráva v tomto 
ohledu respektuje soukromé vlastnictví a právo vlastníka. 
To, co můžeme a budeme dělat, je, aby budoucí objekt re-
spektoval charakter území a okolní zástavby, aby zůstal za-
chován genius loci Zenklovy ulice a aby nový projekt byl 
v souladu se všemi předpisy,“ uvedl Šalek.

Počátky hostince Na Vlachovce sahají až do roku 1850. 
V roce 1880 objekt odkoupil od hraběte Josefa Porgese 
dědeček dnes již bývalých majitelů Josef Chvoj. Velkou zá-
sluhu na proslulosti restaurace měl pořad Sejdeme se na 
Vlachovce, který Československá televize vysílala mezi lety 
1973 a 1989.

Expedice Tatra kolem světa 2 
chce šířit dobré jméno ČR ve světě
Expedice Tatra kolem světa 2, která odstartovala 22. úno-
ra 2020 od pražského Rudolfina, navazuje na výpravu Ta-
tra kolem světa z konce osmdesátých let minulého stole-
tí a jedním z jejích hlavních cílů je podobně jako tehdy ší-
řit dobré jméno Česka a českých výrobků ve světě. Čle-
nové výpravy původně plánovali, že za tři roky ujedou asi 
270 000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů.

Plány expedice se změnily již koncem března, kdy kvů-
li koronavirovým opatřením uvízla v Turecku, kde výprava 

řešila i opravu auta. Cestovatelé poté pokračovali do Írá-
nu, kde byli nejprve zadrženi policií kvůli použití dronu na 
zakázaném místě a v září museli expedici dočasně zasta-
vit, rychle Írán opustit a načas se vrátit do ČR, protože se 
jim nepodařilo prodloužit víza. Auta se poté povedlo do-
stat do Ruska, ale tým se pak asi čtvrt roku složitě pokou-
šel získat víza do této země. To se organizátorům expedice 
podařilo až začátkem prosince za pomoci partnera projek-
tu, Ústředního automotoklubu ČR. Posádka již ze své ces-
ty stihla natočit dokumentární seriál Tatra kolem světa 2.

Posádka expedice Tatra kolem světa 2 již odstarto-
vala druhou etapu. Tým vyrazil z Džibuti, hlavního měs-
ta Džibutska, mířil do Etiopie. Cestovatelé chtějí projet je-
denáct afrických zemí. Začátek cesty přenášel tým na so-
ciálních sítích. Posádku nyní tvoří třináct lidí, včetně ces-
tovatele Stanislava Synka. Synek se zúčastnil původní ex-
pedice Tatra kolem světa. Tým nejdříve projede Džibutsko 
a Etiopii. Později chce posádka se speciálně upravenou Ta-
trou T815 4 × 4 navštívit například Keňu, Ugandu, Tanza-
nii, Malawi, Zambii, Botswanu, Namibii či Jihoafrickou re-
publiku. Z jihu kontinentu by pak měla Tatra, přezdívaná 
Trajda, odplout do Jižní Ameriky. Složení osazenstva Tatry 
bude proměnlivé. Různých částí cesty se například účast-
ní i zájemci z řad veřejnosti.

Festival Boskovice
Multižánrový festival na více místech, to jsou Boskovice. 
Organizátoři věří, že i přes nynější nepříznivou situaci se 
akce uskuteční. Festival je naplánován na 8. až 11. červen-
ce 2021.

Festival Boskovice má v této době jednu velkou výho-
du: není uzavřený do jednoho areálu, ale probíhá na více 
místech. Koncerty, divadelní představení, výstavy, perfor-
mance, promítání filmů či přednášky jsou po celém městě, 
včetně rozsáhlé židovské čtvrti, hradu, skleníku v zámec-
kém parku či letním kině.

Kdyby se situace nezlepšila, festival bude improvizo-
vat. „Možností je řada a už loni, kdy festival proběhl v lehce 
okleštěné podobě, se nám povedlo realizovat akci ve vel-
mi příjemné komorní variantě,“ nastiňuje případné změny 
koordinátorka festivalu Jana Černá.

Z hudby budou mít návštěvníci možnost vidět kapelu 
Načeva, poslechnout si bude dále možné jedinečně syro-
vý zvuk (který nedávno nadchnul i Steva Buscemiho) ka-
pely Kill the Dandies! nebo folkové písně Člověka krve (ne-
tradičně s kapelou).

Dále bude k vidění fotografická výstava Kurta Ge -
bauera, známého spíše jako sochaře. 

Léto je ještě daleko, všechny kluby, divadla a galerie 
jsou zavřené. Už teď je ale slovy Antonína Kocábka „dů-
ležité dát jasný signál, že kulturní nabídka je součástí du-
ševního zdraví, a že i ona může, společně s dodržováním 
všech nezbytných opatření, napomoci v boji proti součas-
né virové epidemii.“

Zámek v Opočně definitivně 
zůstane ve vlastnictví státu
Třicetiletý soudní spor o vlastnictví opočenského zám-
ku mezi Kristinou Colloredo-Mansfeldovou a Českou re-
publikou je podle zjištění Českého rozhlasu u konce. 

Legendární restaurace Na Vlachovce v roce 2010
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ti Nemovitost podle mluvčí ministerstva spravedlnosti An-
drey Šlechtové definitivně patří českému státu. Evropský 
soud pro lidská práva ve Štrasburku totiž zamítl stížnost 
rodiny Colloredo-Mansfeld a tím potvrdil loňský rozsudek 
českého Ústav ního soudu. Proti rozhodnutí už není mož-
né se odvolat. Ministerstvo spravedlnosti tímto krokem po-
važuje celou záležitost za ukončenou. Pokračuje už tak jen 
spor o část mobiliáře, který momentálně řeší Krajský soud 
v Pardubicích.

Město Uherské Hradiště 
koupí františkánský klášter
Novým majitelem františkánského kláštera v Uherském 
Hradišti bude město Uherské Hradiště. Koupi schválili za-
stupitelé. Za kulturní památku a přilehlé pozemky město 
zaplatí 42 miliónů korun. Františkáni klášter nabídli k pro-
deji, protože nejsou schopni se do budoucna o historickou 
budovu starat. Už dříve budovu nabízeli státu, ten o ni ale 
neprojevil zájem. V současné době v ní sídlí Státní okresní 
archiv, který ji ale v roce 2025 opustí.

Replika kostela v Gutech
Pro repliku dřevěného kostelíku v třinecké části Guty zača-
li odborníci vyrábět varhany i lavice. Stavební práce nyní 
pokračují v interiéru objektu, skončit by měly v květnu. 
Památkově chráněný dřevěný kostel shořel v létě 2017. 
Úmysl ně jej zapálila trojice mladíků. Snaha je kostel v květ-
nu zprovoznit. Hrubá stavba kostela vyjde na 20 miliónů 
korun, dalších šest až sedm miliónů bude stát vybavení 
a technické zajištění.

Kostel z 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Kraj-
ský soud v Ostravě poslal za zapálení kostela tři mladíky 
z Ostravska a Frýdecko-Místecka na 3,5 roku, osm a devět 
let do vězení. Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymys-
lel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil, 
v době činu ale nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, 
který je na místo přivezl.

Digitalizace rukopisů v Národní knihovně 
přinesla unikátní objev
Digitalizace rukopisů uložených v trezorech Národní 
knihovny v pražském Klementinu přinesla unikátní ob-
jev. Kodex z 15. století v sobě ukrývá vzácný fragment 
šesti dvojhlasých skladeb, zkomponovaných ve 13. sto-
letí v okruhu pařížské katedrály Notre-Dame. Národ-
ní knihovna o tom informovala na svém webu. Podle od-
borníků jde o nález, který významně dokreslí obraz dějin 
evropské středověké hudby. „Tento repertoár zahrnoval 
skladby komponované pro dva až čtyři hlasy, které popr-
vé v historii evropské hudby pracovaly s pravidelným ryt-
mem, notovým zápisem. Jejich provádění vyžadovalo špič-
kové interprety,“ uvádí se v tiskové zprávě. Podle docent-
ky Hany Vlhové-Wörner je význam tohoto objevu pro hud-
bu středověkých Čech a Evropy nedocenitelný. „Pro čes-
ké dějiny se jedná o první skutečný doklad této hudby vů-
bec. Možný raný kontakt Čech s touto hudbou vnáší zce-
la nové světlo na hudební kulturu v době posledních Pře-
myslovců a z pohledu tohoto repertoáru bude nutno zno-
vu studovat a přehodnotit hudební doklady z první polo-

viny 14. století,“ uvedla. Na zlomky upozornil v polovině 
února Dominique Gatté ze Štrasburku, který se systema-
ticky věnuje evidenci fragmentů v nově digitalizovaných ru-
kopisech z evropských fondů.

První svazek edice spisů Karla Engliše 
je věnován Masarykovi
Dosud nevydané spisy významného národohospodáře 
a státníka Karla Engliše začínají vycházet. První publika-
cí zamýšlené řady a zároveň prvním svazkem Englišových 
pamětí jsou Vzpomínky na T. G. Masaryka. Karel Engliš 
byl prvním rektorem Masarykovy univerzity a později rek-
torem Univerzity Karlovy.

Englišovo vyprávění provází čtenáře obdobím od roku 
1900, kdy se autor s Masarykem setkal poprvé, do roku 
1937, ve kterém Masaryk zemřel. S prvním prezidentem 
Československa prožil Engliš vrcholnou etapu svého živo-
ta jako vědec i národohospodář. Při získávání a zpracová-
vání podkladů Nakladatelství Munipress spolupracuje se 
Spolkem přátel Karla Engliše. Spolek sdružuje zástupce ro-
diny, akademické obce i lokální patrioty.

Pracovnu má doma 23 procent Čechů
Pracovnu má doma podle průzkumu Skanska Reality zhru-
ba 23 procent Čechů, častěji muži. Od jídelního stolu prá-
ci vykonává 16 procent Čechů, každý desátý pracuje z po-
hovky nebo postele, ukázal průzkum, který má ČTK k dis-
pozici. Nábytkářské řetězce v souvislosti s rozšířením prá-
ce z domu zaznamenaly nárůst poptávky po kancelářském 
vybavení, řekli ČTK zástupci vybraných obchodních sítí. 
Vhodné podmínky pro práci z domu má třetina Čechů. Vy-
hrazenou pracovnu má 29 procent mužů, ženy v 17 pro-
centech, dvakrát častěji naopak pracují od jídelního stolu. 
Gauč či postel si pro práci podle průzkumu oblíbili přede-
vším mladí lidé do 35 let. Alespoň částečně z domova pra-
cuje v současné době asi 41 procent Čechů.

Opozice kritizuje obnovení 
projektu české vakcíny na covid19
Opoziční strany kritizují rozhodnutí vlády pokračovat 
v projektu české vakcíny na covid-19. Piráti upozorňují na 
nesrovnalosti v rozpočtu projektu. Náklady na další fázi vý-
voje, která má zahrnovat výrobu látky pro klinické zhodno-
cení její bezpečnosti a účinnosti, se předběžně odhadují až 
na 250 miliónů korun. Strany žádají podrobnější informa-
ce o tom, jaké jsou výsledky dosavadního vývoje vakcíny.

Kabinet pokračování projektu české vakcíny schvá-
lil a ministerstvo zdravotnictví si od vakcíny slibuje, že by 
mohla chránit i proti novým mutacím koronaviru. Vývoj 
očkovací látky byl loni kvůli dostupnosti komerčních vak-
cín zastaven.

Mluví Moravané spisovněji?
Moravané ve své komunikaci běžněji používají mnoho růz-
ných nářečí. Na rozdíl od Čechů ale jakmile přejedou ji-
nam, „přepnou“ na hovorovou češtinu.

Možná se vám to taky stalo. Sedíte si v hospůdce v Pra-
ze (nebo jinde v Česku západně od Jihlavy), pokud to bylo 
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ještě možné, veselíte se s přáteli, panuje všeobecně příjem-
ná atmosféra… a vtom to uslyšíte, hovor dvou lidí, z nichž 
jeden sice mluví podivně měkce a zpěvavě, ale jinak až 
směšně spisovně. „Jasné, já se mám dobře.“ … „Pavel? No 
to je hodný kluk, ten mně teď dost pomohl.“ … „Ale toto 
město je fakt krásné, že?“ A vás ta přemíra spisovnosti za-
ráží. Na co si to ten – ano, teď už to řekněme – moravský 
host hraje? Vážně nemůže říct zcela běžné „jasný, mám 
se; hodnej kluk; město je krásný, viď“? No, nejspíš by mu 
to nešlo přirozeně přes pusu. Ale s tou spisovností to tak 
vážné nebude.

Dva Moravané ze stejné vesnice spolu obvykle hovoří 
stejným nářečím. Stačí ale jen o pár kilometrů popojet – 
a najednou „se mluví“ úplně jinak. Oblast Čech spojuje 
obecná čeština, Morava ale žádnou „obecnou moravšti-
nu“ nemá. A kromě konkrétních nářečních výrazů z velmi 
konkrétních částí Moravy se například východomoravská 
nářečí – která se spisovné češtině v mnoha ohledech blí-
ží nejvíc – od zcela spisovného jazyka liší dokonce v mno-
hém. Kdybyste našeho milého hosta poslouchali dál, moh-
li byste ho například slyšet, jak si objednává – „tož třeba 
toto s rýžou a hlavně mně tam nezapomeňte dat okurek!“; 
pokračuje v hovoru s přítelem – „svojeho bratra sem viděl 
pár dní zpátky, dojel za mnú na návštěvu, ale po našej ma-
lej už sa ně stýská“; „mně ta rýža nechutná, možeš to do-
jest?“; a dokonce do hovoru zaplétá slova na první pohled 
nenápadná, ale zato naprosto nesrozumitelná – „Tomášu, 
oddělej prosim tě tu židlu, zavazí mi tu.“ Tak schválně – co 
ta židle dělá?

Kde se tedy bere ten předpoklad, že Moravané pro-
stě mluví spisovněji? Hlavní roli pravděpodobně sehrá-
vá právě obecná čeština a její přítomnost – či spíše nepří-
tomnost – v mluvených moravských dialektech. Pronikání 
obecné češtiny na Moravu je sice patrné, ale ani odborníci 
se často neshodují v tom, co se z obecné češtiny na Mora-
vu už dostalo a co (a v jaké míře) je tam běžné odedávna. 
Připomeňme, že obecná čeština je pro Česko tzv. inter-
dialektem – čili dialektem velmi rozšířeným, který stírá roz-
díly mezi blízkými nářečími a posiluje jejich společné rysy 
– a v běžném hovoru je používána ve většině Čech. Osoby 
z Čech obecná čeština odmalička obklopuje: vyrůstají s ní, 
slýchají ji všude kolem sebe, mluví jí…, a proto ji často vní-
mají jako přirozený jazyk a neuvědomují si, že některé vý-
razy nebo například koncovky nejsou spisovné.

Zato Moravané ve své komunikaci běžněji používají 
mnoho různých nářečí a odmalička – obzvlášť ve školách, 
kde se hlavní názor na spisovnost nebo nespisovnost utvá-
ří – slýchají, že mluví jinak než „správně česky“, a proto 
si rozdíl mezi spisovností a nespisovností více uvědomují. 
Jsou tedy ochotnější najednou začít mluvit jinak a přizpů-
sobovat se spisovnosti. Moravané se také svým dialektem 
prozradí mnohem snáze než lidé z Čech, a protože morav-
ština občas může vzbuzovat údiv, začínají v Čechách mlu-
vit hovorově – tedy spisovně. Moravu spojuje ještě jedna 
věc – vůči obecné češtině tu často panuje jistá zaujatost 
a Moravané se snaží všemu tomu „ejkání“, voknům, vo-
čím, vopicím a dalším výrazným rysům obecné češtiny zá-
měrně vyhýbat. Zkrátka, pro Moravany je přirozené odma-
lička ovládat „dva“ jazyky. Doma mluví nářečně, ale jakmi-
le přejedou jinam, „přepnou“ na hovorovou češtinu. Totéž 
očekávají od ostatních – ale osobám z Čech onen takzvaně 
„druhý“ jazyk chybí, proto nemají kam přepnout.

O moc spisovnějc teda nemluvěj. Hlavně je ale třeba 
si uvědomit, že i kdyby „spisovnějc“ mluvili, tak není třeba 
obecnou češtinu ani žádnou jinou variantu češtiny vnímat 
jako horší jen proto, že je nespisovná. Pro mnohé obyvate-
le Česka je obecná čeština zcela přirozená a patří k napros-
to běžnému způsobu vyjadřování. Jistě, je nutné si uvědo-
movat, kdy je obecné češtiny vhodné použít a kdy ne – ale 
o tom zase někdy jindy.

A mimochodem – ta židle našemu moravskému hos-
tovi překážela.

Barbora Vybíralová, Radio Praha

Tragický příběh sochaře Jaroslava Šlezingera 
Jaroslav Šlezinger byl akademický sochař, kterému nebylo 
dopřáno umělecky vyzrát a projevit v plné míře svůj talent. 
Zemřel nemocný, vyhladovělý a utýraný ve svých čtyřia-
čtyřiceti letech v pracovním táboře komunistického reži-
mu v Ostrově – Vykmanově.

Narodil 29. dubna 1911 v Jemnici na Třebíčsku. V le-
tech 1936-1939 absolvoval úspěšně Akademii výtvarných 
umění v Praze, sochařský ateliér prof. Bohumila Kafky. 
V souvislosti se studentskými demonstracemi byl 17. listo-
padu 1939 sochař (a v té době již profesor na Umělecko-
průmyslové škole v Brně) zatčen a odvlečen německými 
okupanty do koncentračního tábora Oranienburg-Sach-
senhausen. Zde vymodeloval z rozžvýkaného chleba sou-
soší Zaváté šlépěje, znázorňující jeho matku a snoubenku.

Jaroslav Šlezinger: Zaváté šlépěje
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ti Po propuštění (v roce 1942) se oženil s Marií Bohuňov-
skou (Maňulkou), v Jihlavě si zřídil vlastní ateliér, v manu-
faktuře zahájil výrobu ručně malovaných hraček a v roce 
1944 se mu narodil syn Petr. Začal znovu vyučovat. Byl 
společenský člověk a oblíbený, vstoupil do různých výtvar-
ných sdružení, hrál na basu. Později byl taky přijat do Ro-
tary klubu. Z vyprávění pamětníků to prý byl člověk vese-
lý, společenský, taky velice zbožný, ve všech spolcích se an-
gažoval, všichni se s ním rádi bavili, rádi ho poslouchali.

V roce 1946 vytvořil monumentální pískovcové sou-
soší Zaváté šlépěje – podle někdejšího chlebového vzoru 
z koncentračního tábora. 

Ještě 12. září 1948 byl Jaroslav Šlezinger váženým jih-
lavským umělcem. Tehdy ve městě za velké slávy odhalo-
vali jeho sochu T. G. Masaryka. Bohužel, stejně jako ostat-
ní jeho díla (např. socha prezidenta T. G. Masaryka v ži-
votní velikosti), bylo sousoší záhy režimem zničeno. Kopie 
sochy T. G. Masaryka stojí dnes v Jihlavě na téměř na stej-
ném místě. Marie Bohuňovská, která stála v čele iniciativy 
za návrat Masarykovy sochy, napsala v roce 2006 o život-
ním příběhu Jaroslava Šlezingera i knihu Zaváté šlépěje. 

Přišlo 7. září 1949. Jaroslav Šlezinger byl nenápadně 
zatčen, bylo mu totiž řečeno, že má jet na nějakou akci, že 
od něj budou chtít nějaké dílo. Doma ještě nikdo nevěděl, 
co se stalo. Až druhý den navštívila nějaká soudružka paní 
Šlezingerovou s tím, že manžel musel jet do Brna, že tam 
byl pozván, aby vytvořil nějaké dílo. Paní Šlezingerová ne-
tušila, že už ho prakticky neuvidí, tak se pouze obávala, 
zda byl vhodně oblečený. Později vůbec netušila, za co byl 
zatčen, nevěděla, proč nemá přístup k penězům v bance. 
Nemohla mu říct, že musela zavřít výrobu hraček, že do-
stali výpověď z bytu a stěhují se do Jemnice. V roce 1949 
byl Jaroslav Šlezinger po vykonstruovaném procesu spolu 
s dalšími třiadvaceti muži zatčen a odsouzen za činy, které 
nikdy nebyly spáchány.

Jaroslav Šlezinger s trestem 25 let těžkého žaláře byl 
nejprve vězněn v jihlavské věznici, kde byl dozorci nu-
cen k tvorbě různých sochařských a řezbářských malič-
kostí. V průběhu let 1951-1952 byl internován do tábo-
ra nucených prací Ostrov – Vykmanov, vězni nazývaného 
likvidační („L“). V tzv. Věži smrti patřil k těm, kteří zcela 
bez ochranných pomůcek třídili v otřesných podmínkách 
radio aktivní uranovou rudu.

„Bože Maňulko, ten Petr je již veliký a jiný, to není to 
malé dítě, co jsem ho opustil před pěti lety,“ píše Jaroslav 
Šlezinger manželce v roce 1954. „Tak rád bych byl již mezi 
Vámi – to loučení, i když bylo poslední, bylo u srdíčka bo-
lestné – připadá mně to vždy, jako když odcházíte od mojí 
studené hrobky a kámen se opět se světlem na mě zavalí. 
Ale nechci psát smutně…“

Tak jako většina vězňů zemřel i on na následky ozáře-
ní a rakovinu plic. Zemřel ve čtyřiačtyřiceti letech 2. srp-
na 1955. 

Krajský soud v Brně rozhodl v neveřejném zasedá-
ní, konaném dne 26. září 1990, o rehabilitaci dle zák. 
č. 110/90 Sb. takto: „Jaroslav Šlezinger, narozený 29. 4. 
1911, v Jemnici, posl. bytem Jihlava, Fibichova 4, je účas-
ten rehabilitace podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona číslo...“

Jaroslav Šlezinger byl rehabilitován. Rehabilitace se 
dožila jeho žena Marie i syn Petr. Ten už bohužel neviděl 
knihu Marie Bohuňovské Zaváté šlépěje. Zemřel na kon-
ci roku 2003.

Kopie Šlezingerovy sochy T. G. M.
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Nad průčelím ostrovského Domu kultury na Mírovém 
náměstí je umístěno sousoší tří postav v nadživotní velikos-
ti, symbol komunistické propagandy, k jehož vytvoření byl 
Šlezinger násilím přinucen. Potají při této práci modeloval 
drobné reliéfy čtrnácti zastavení Křížové cesty, které jsou 
dnes umístěny v kapli sv. Floriána v ostrovském klášterním 
areálu. Jsou doprovázeny autentickými verši, ve kterých se 
Kristovo utrpení prolíná s mučivými zážitky autora a jeho 
spoluvězňů. V kapli je také umístěn Šlezingerův sádrový 
reliéf sv. Judy Tadeáše se srdečným věnováním milované 
manželce a synovi. Na oltáři stojí dvě smutkem zahalené 
ženské postavy, kopie sousoší Zaváté šlépěje.

Trocha hIsTorIe

Spytihněv II.
Po smrti Břetislavově (1035-1055) se nástupcem na kníže-
cím stolci stal jeho syn Spytihněv II. (1031 – 28. 1. 1061). 
Spytihněv II. panoval v letech 1055-1061, kdy zemřel. Po-
dle Kosmy „když kníže Spytihněv přijel v roce k svátku sva-
tého Václava do Prahy, viděl, že kostel svatého Víta není 
tak veliký, aby stačil lidu přicházejícímu odevšad na pouť. 
Tento kostel vystavěl někdy sám svatý Václav k podoben-
ství kostela římského okrouhlý – v něm i tělo téhož svaté-
ho Václava odpočívalo – a rovněž i druhý kostelík, přileh-
lý a jakoby v předsíni toho kostela ležící, kde uprostřed na 
velmi těsné ploše byl hrob svatého Vojtěcha. Kníže, uznav 
proto za nejlepší oba zbořiti a vystavěti jeden veliký kos-
tel oběma dědicům země české, vyměřil ihned v dlouhém 
okruhu místo pro kostel a položil základy; stavba se hemží 
lidmi, zdi se zdvíhají; ale šťastné jeho počátky hned příští-
ho roku přetrhla smrt knížete nevčasná.“ Spytihněv obda-
roval i klášter benediktinů na Ostrově a založil kapitulu 
v Litoměřicích.

Podle záznamu v kodexu Collectio canonum vatikán-
ské knihovny, který sestavil kardinál Deusdedit v osmde-
sátých letech 11. století, udělil papež Mikuláš II. knížeti 
Spytihněvovi II. za roční poplatek právo užívat mitru. Mi-
tra byla znamením hodnosti, které nosili římští patricijo-
vé. V 11. století udělovali papežové právo nosit mitru vy-
sokým církevním hodnostářům – arcibiskupům, biskupům 
a opatům. Pod korunou nosili mitru i císaři, byla výrazem 
toho, že spolu s císařskou korunovací byl císař povyšován 
na římského patricije.

Kronikář Kosmas se o udělení práva nosit mitru nezmi-
ňuje. Uvádí ale, že Spytihněv se na počátku postu odíval 
do biskupského pláště s kožíškem a do kněžské sukně. Mit-

ra se stala znamením, které svými asociacemi nepochybně 
povyšovalo Spytihněva nad jiné nekorunované terito riální 
pány a dodávala českému knížeti nový lesk a také byla vi-
ditelným vyjádřením přízně papežského stolce.

28. ledna 1061 umírá Spytihněv II. a novým knížetem 
se stal jeho bratr Vratislav II., který upevnil své postave-
ní rozdělením moravských údělů. V téže době byli zpět 
z Uher povoláni kněží slovanského obřadu a uvedeni do 
Sázavského kláštera.

Guta (Jitka) Habsburská (13. 3. 1271, Rheinfelden – 
18. 6. 1297, Praha)

Guta Habsburská byla českou krá-
lovnou, první manželkou Václava II. 
Pocházela z rodu Habsburků, naro-
dila se v manželství pozdějšího řím-
ského krále Rudolfa I. a Gertrudy 
z Hohenbergu. K formálnímu sňatku 
(zasnoubení) Václava a Guty došlo 
již roku 1279 v Jihlavě, druhý sňatek 
se uskutečnil počátkem roku 1285 
v Chebu a nevěsta dostala jako léno 
Chebsko. Následovala slavnostní 
svatební noc, ale poté odvezl Rudolf 
svoji dospívající dceru nazpět do Ně-
mecka, což bylo velice neobvyklé. Vy-
jádřil tak svůj postoj k Falkenštejno-
vi. V létě v roce 1287 přesídlila Guta 
konečně do Prahy. Kunhuta Uher-
ská byla v té době již po smrti, a tak 
začala na Václavově dvoře brzy udá-
vat tón právě mladá královna, podle 
zbraslavského kronikáře prý půvab-
ná, vznešená a především nesmírně 
cudná a ctnostná paní. Vztah obou 
manželů byl prý velmi vřelý.

Kunhuta byla bývalou manželkou 
panovníka železného a zlatého, Pře-

mysla Otakara II., kterého ubili rakouští bojovníci na Mo-
ravském poli v létě roku 1278, kdy prohrál bitvu s Rudol-
fem Habsburským. Královská vdova se sblížila se Závišem 
z Falkenštejna někdy v roce 1280 a asi koncem roku 1284 
se vzali. Jestliže se Václav II. později stal jedním z nejschop-
nějších panovníků, stalo se to i Falkenštejnovou zásluhou.

Dne 2. června 1297 byla Jitka korunovaná českou krá-
lovnou. Za šestnáct dní nato v důsledku komplikací po 
porodu zemřela. Během desetiletého soužití manželství 
s Václavem mu porodila deset dětí. Byla pohřbena v chrá-
mu sv. Víta na Pražském hradě vedle Přemysla Otakara II.

Rudolf Habsburský (kolem 1281 – 3. 7. 1307, Horaž-
ďovice)
Rudolf Habsburský byl rakouský a štýrský vévoda, mo-
ravský markrabě, devátý český král a titulární polský král 
z rodu Habsburků. Narodil se jako syn rakouského a štýr-
ského vévody Albrechta I. Habsburského a jeho manželky 
Alžběty Goricko-Tyrolské. Poté, co se jeho otec stal v roce 
1298 římskoněmeckým králem, přenechal Rudolfovi vlá-
du v Rakousích a Štýrsku. V roce 1300 se Rudolf oženil 
s Blankou, sestrou francouzského krále Filipa IV. Sličného. 
Nejprve aktivně podporoval vévodu Jindřicha Korutanské-
ho v jeho konfliktech s korutanskou šlechtou. Ra kousko-Denár Spytihněva II.

Guta Habsburská 
ve Zbraslavské kronice 

(kol. 1393)
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ti korutanské vztahy se však výrazně zhoršily poté, co Jin-
dřich v roce 1304 odmítl účast na habsburském tažení do 
Čech proti Václavovi II. Rudolf byl jedním z předních vůd-
ců tohoto tažení, které však nakonec skončilo vojenským 
fiaskem.

V roce 1306 byl zavražděn český král Václav III., a pro-
tože zemřel bez mužských potomků, dynastie Přemyslovců 
již neměla žádného mužského příslušníka. Novým českým 
králem byl sice zvolen Jindřich Korutanský, ale římský král 
Albrecht Habsburský české království prohlásil za odum-
řelé léno spadlé na říši a spolu se svým synem Rudolfem 
vpadl do Čech. Po uplácení českých pánů Rudolf s Albrech-
tem Jindřicha z území Čech vypudili. Rudolf, který roku 
1305 ovdověl, byl pak zvolen za českého krále a oženil se 
s Eliškou Rejčkou, vdovou po Václavovi II. Vládu v Rakous-
ku zároveň přenechal svému mladšímu bratru Fridrichovi.

Rudolf si během své krátké vlády v Čechách kvůli své 
údajné šetřivosti vysloužil přízvisko „král Kaše“. Šetřivost 
však byla v jeho situaci zřejmě zcela na místě, protože krá-
lovská pokladnice byla značně zadlužena.

Na počátku ledna 1307 Albrecht Čechy a Moravu udělil 
v léno Rudolfovi i svým mladším synům a zavedl nový ná-
stupnický řád, podle kterého by v případě Rudolfovy bez-
dětné smrti měl český trůn připadnout nejstaršímu z jeho 
mladších bratrů.

Na jihozápadě Čech se proti Rudolfovi brzy zvedla vlna 
šlechtického odporu vedená Bavorem III. ze Strakonic a Vi-
lémem Zajícem z Valdeka. Rudolf proti odbojným pánům 
proto v červnu 1307 zahájil tažení, které dosáhlo značných 
úspěchů. Bavor ze Strakonic byl nakonec obležen v Ho-
ražďovicích, kde kapituloval. Ještě téhož dne však Rudolf 
před Horažďovicemi podlehl úplavici a byl pohřben v ba-
zilice svatého Víta na Pražském hradě. Na českém trůně ho 
opět nahradil Jindřich Korutanský.

Jošt Lucemburský (Moravský) (1351 – 18. 1. 1411, 
doba vlády: 1375-1411) – markrabě moravský a branibor-
ský, zvolený král římský

Možná se narodil až roku 1354, byl však prvorozeným 
synem mezi šesti dětmi moravského markraběte Jana Jin-
dřicha a jeho manželky Markéty Opavské. Jan Jindřich roz-
dělil ve svém testamentu markraběcí majetek mezi své tři 
syny: Jošta, Jana Soběslava a Prokopa. Správu země svě-
řil nejstaršímu Joštovi, který po otcově smrti převzal mar-
kraběcí stolec roku 1375. Svým markraběcím sídlem uči-
nil Špilberk.

S Joštem (také Jodocus) byly spojovány vladařské am-
bice, neboť jeho strýc Karel IV. neměl až do roku 1361 
mužského dědice. Chlapci se proto dostalo náležité výcho-
vy i vzdělání, které se mu pak velmi hodily. Záliba v umění 
a knihách ho provázela po celý život. Skutečnou autoritu si 
však musel vydobýt až ve vleklých a často ozbrojených os-
trých střetech s bratry i bratranci Václavem IV. a Zikmun-
dem. Obratný diplomat a pragmatický politik Jošt však do-
kázal většinu konfliktů využít ve svůj prospěch.

Joštova vláda v Braniborsku bývá označována jako vý-
znamná a moudrá. Potvrdil zemi dosavadní práva a svobo-
dy, na druhé straně si ji však hospodářsky zavázal značný-
mi finančními odvody. Ty však z větší části do území zase 
vracel. To mu pomohlo vybudovat silné postavení Bra-
nibor a vytvořit z Berlína (spojením s Cöllnem) centrum 
země. Osudy Berlína tak byly čtvrt století určovány z Brna. 

Jošt Lucemburský v Kodexu Gelnhausen, 15. století
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Jošt získal jako moravský a braniborský markrabě i kurfiřt-
ský hlas k volbě římského císaře, což ho zařadilo mezi nej-
přednější muže říše. Dvakrát (1383 a 1389) byl říšským ge-
nerálním vikářem v Itálii, kde měl hájit zájmy Václava IV., 
zastával i úřad arcikomorníka Svaté říše římské.

Období začátku Joštovy moravské vlády nelze označit 
za klidné. V zemi řádili lapkové i loupeživí rytíři, jejich vý-
pady pustošily Moravu a sužovaly obyvatelstvo. Díky Još-
tově obratné diplomacii se podařilo uzavřít dohodu mezi 
markrabětem, šlechtou a církví, takzvaný „landfrýd“ z roku 
1388, podle kterého nikdo nesměl na daném území niko-
mu vypovídat válku. Formulace se týkala i menších přípa-
dů, a tak měl být zaručen mír a klid v zemi. Přestupky byly 
přísně trestány. 

V zahraničním snažení byl Jošt také úspěšný – díky Vác-
lavu IV. získal vévodství lucemburské. Proti nerozhodné-
mu panování Václava IV. se však roku 1394 vytvořila tak-
zvaná panská jednota. V jejím čele stál Jošt. Lstí se poda-
řilo Václava zajmout, konflikt sice skončil smírem, vyhro-
cené nepřátelství obou mužů však nikoliv. Ve druhém po-
kusu o vzpouru roku 1396 zajal naopak Václav Jošta. Jošt 
s odbojnou šlechtou však v roce 1401 znovu přitáhl k Pra-
ze. Z vyjednávání vytěžil doživotní vládu nad Horní a Dol-
ní Lužicí i peněžní kompenzaci. Za to slíbil Václavovi věrné 
služby a slib dodržel. Poté Jošt uzavřel s Václavem novou 
smlouvu, v níž za slib další pomoci získal vládu nad celou 
Moravou, tedy i bratrovými statky.

Doba plná nepokojů a krvavých střetů přinesla Moravě 
paradoxně rozšíření vzdělanosti nejen v prostředí církev-
ním, ale i laickém. Upevňovalo se postavení měst, vznikaly 
funkční správní struktury země. Joštův špilberský markra-
běcí dvůr čítal padesát až sto osob. V samotném Brně dů-
vtipně volenými berněmi pomáhal markrabě zlepšit vzhled 
města (dláždění), zval k sobě slavného stavitele Petra Par-
léře z Gmündu. Brno dodnes žije na základech položených 
moravskými Lucemburky (urbanistická dispozice města, 
chrámy Petrov a Jakubský, areály klášterů u sv. Tomáše 
a v Králově Poli, přestavba hradů Špilberk a Veveří, Práv-
ní kniha písaře Jana). Jošt sám byl náruživým čtenářem, 
i když prý knihy si raději půjčoval, než kupoval. Jeho oblí-
bencem byl historik Josephus Flavius, byl přívržencem Mi-
stra Jana Husa. Jeho nesporné politické schopnosti vedly 
1. října 1410 k jeho volbě za římského krále (o jeden hlas 
zvítězil nad kandidátem protistrany Zikmundem). Krátce 
před korunovací, 18. ledna 1411, však na Špilberku zemřel.

Okolnosti jeho smrti nejsou zcela jasné: mohl podleh-
nout vleklé nemoci, mohl však být i otráven. Jošt Lucem-
burský, markrabě moravský a braniborský, byl pohřben 
20. února 1411 v kostele sv. Tomáše, určeném už Janem 
Jindřichem jako místo posledního odpočinku moravských 
Lucemburků. Po jeho smrti se titul markraběte moravské-
ho definitivně spojil s titulem českého krále a nikdy už ne-
byl samostatně udělen.

V lednu 1999 byla (díky souhlasu brněnského biskup-
ství) hrobka otevřena. Joštovy ostatky byly vyzvednuty 
a podrobeny důkladnému antropologickému i biologické-
mu výzkumu. Expertizy potvrdily jeho totožnost a předsta-
vily nám Jošta jako osobnost vybavenou i mimořádnými 
fyzickými dispozicemi. Už samotnou výškou přes 180 cm 
musel ve své době vzbuzovat respekt. Ve čtvrtek 18. břez-
na 1999 byl Jošt pietně znovu uložen na místo svého po-
sledního odpočinku pod dlažbou kostela sv. Tomáše.

Jošt byl člověkem evropského formátu i rozhledu. Kdy-
by jeho závratnou dráhu nepřervala smrt, mohly snad ji-
nak vypadat dějiny Moravy, části Evropy, osud Jana Husa. 
Do vývoje Moravy se však Lucemburkové zapsali nesma-
zatelně.

Jiří Poděbradský
Jiří z Poděbrad byl jediným českým vladařem, který nepo-
cházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domá-
cí šlechty. Je nazýván husitským králem či králem dvojího 
lidu, tedy kališníků a katolíků. Šest let byl správcem české-
ho království, kraloval v letech 1458-1471. Obratný politik, 
který zemřel před 550 lety, 22. března 1471, proslul úsilím 
o náboženskou snášenlivost a snahou o vytvoření mírové 
unie evropských křesťanských panovníků, kterou před běhl 
o půl tisíciletí dobu.

Byl synem Viktorina z Kunštátu, příslušníka významné-
ho moravského rodu a také přítele a spolubojovníka Jana 
Žižky z Trocnova. Panovníkovi, který později proslul uváž-
livostí a moudrostí, se nedostalo valného vzdělání. Uměl 
číst a psát česky, neznal však latinsky a zřejmě jen trochu 
německy. Například německy psanou listinu z roku 1463 
podepsal česky: „Jiří, král český, svú rukú vlastní.“

Historik Rudolf Urbánek o něm napsal, že „čím se stal, 
stal se přirozenými svými schopnostmi, jež se s životní pra-
xí rozvíjely a zdokonalovaly“. A italský humanista Aeneas 
Silvius Piccolomini (pozdější papež Pius II.), který působil 
v Čechách a Jiřího z Poděbrad dobře znal, o něm napsal: 
„Muž krátké postavy, jiskrných očí a mravů líbezných.“

Po předčasné smrti teprve sedmnáctiletého českého 
krále Ladislava Pohrobka se o uprázdněný trůn ucházeli 
jedenáctiletý princ Karel z Valois, syn francouzského krále 
Karla VII., vévoda Vilém Saský a Jiří z Poděbrad. Husitská 
většina v zemi jednoznačně stranila Jiřímu, kterému se na-
víc podařil obratný tah: ze zajetí propustil syna uherského 
zemského správce Jánose Hunyadyho Matyáše, řečeného 
Korvín. Odhadl, že by se mohl stát v Uhrách králem a slí-
bil mu za manželku svoji teprve devítiletou dceru Kateři-
nu. Matyáš si skutečně v lednu 1458 nasadil svatoštěpán-
skou korunu.

Jiří Poděbradský v kronice Martina Kuthena (1539)
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ti Volební sněm se protáhl od 27. února do 2. března 
1458, kdy byl Jiří zvolen českým králem, korunován byl 
7. května 1458. Problémy na sebe ale nenechaly čekat. Již 
v roce 1460 odmítl papež Pius II. přijmout Jiříkovo poslu-
šenství, dokud prý ve svých zemích nevymýtí kacířské blu-
dy. Český král se však nezalekl a v srpnu 1462 na zemském 
sněmu prohlásil: „Ať papež ví, že já svou víru za království 
neprodám. Já teď, manželka má i děti moje pro tu krev ve-
lebnou království i hrdel hotovi jsme složiti!“

V roce 1463 vystoupil s projektem mírové unie, počí-
tajícím s vytvořením společných branných sil křesťanských 
panovníků proti Turkům. Chtěl tak odvrátit riziko křížové 
výpravy proti vlastní zemi a zaměřit vojenské úsilí evrop-
ských vládců na ohrožený Balkán. Skutečným autorem to-
hoto projektu, který bývá v moderní době vydáván za ja-
kýsi předobraz Evropské unie, byl italský právník, diplomat 
a Jiříkův rádce Antonio Marini z Grenoblu. Tato diploma-
tická iniciativa však nebyla úspěšná.

V roce 1466 uvalil nový papež Pavel II. na Jiřího klatbu 
a vyhlásil křížovou výpravu proti „českým kacířům“. A do 
čela křížové výpravy do Čech se postavil jeho bývalý zeť, 
uherský král Matyáš Korvín.

Jiří svolal zemský sněm, na němž se zřekl práva nástup-
nictví pro své syny a navrhl, aby po jeho smrti usedl na trůn 
syn polského krále Kazimíra, Vladislav Jagellonský.

Po další česko-uherské válce v roce 1468 se zdálo, že 
nebezpečí už českému království nehrozí. Takřka na pokra-
ji mírového uzavření všech konfliktů ale 22. března 1471 
král Jiří z Poděbrad v necelých jednapadesáti letech v Pra-
ze zemřel. 

Josef I. (26. 7. 1678, Vídeň – 17. 4. 1711, Vídeň) – řím-
ský císař, uherský a český král, předposlední člen dynastie 
Habsburků v mužské linii

Byl synem císaře Leopolda I. ze třetího manželství 
s Eleo norou Neuburskou. Měl sice mnoho vlastních i ne-
vlastních sourozenců, ale v důsledku brzkého úmrtí většiny 
z nich se stal záhy nejstarším mužským potomkem, a tedy 
i dědicem trůnu.

Josef byl inteligentní a schopný mladík, který ovládal 
sedm jazyků (včetně češtiny), po otci Leopoldovi zdě-
dil i jisté hudební nadání, neboť sám komponoval sklad-
by. Jeho vzdělávání se ujali Franz Ferdinand von Rummel, 
pozdější biskup ve Vídni, a kníže Karel Theodor ze Salmu. 
Otec ho již v dětství nechal korunovat uherským (1687) 
a římskoněmeckým králem (1690); českým králem koru-
nován nikdy nebyl, byť k českému prostředí si vybudoval 
určitý vztah (v roce 1702 navštívil Prahu a Starou Boleslav, 
kde se poklonil Palladiu země české).

Jeho manželkou se při svatebním obřadu ve Vídni 
24. února 1699 stala o pět let starší Amálie Vilemína, Jo-
sef ovšem měl milostné aféry před sňatkem i po něm. Zřej-
mě svou ženu nakazil pohlavní chorobou, takže po něko-
lika letech zůstala neplodná a počet jejich potomků skon-
čil na třech.

Hospodářská situace zemí monarchie nebyla příznivá. 
V důsledku dlouhodobých válek vzrůstalo daňové zatížení 
poddaných, což způsobovalo nespokojenost širokých vrs-
tev obyvatelstva. Na panovnickém dvoře vládla byrokracie, 
úplatkářství a protekce.

Sedmadvacetiletý Josef byl však už schopným vládcem 
odhodlaným k radikálním opatřením. Jako po všech strán-

kách dobře vzdělaný a zároveň rozhodný člověk zároveň 
hodlal uskutečnit mnoho reforem v oblasti finanční, soud-
ní a dalších. Začal u vlastního dvora, když výrazně zúžil 
a omladil okruh svých spolupracovníků. Posiloval centrál-
ní řízení státní byrokracie a reformy začaly i v oblasti da-
ňového systému. Na mnoho jím zamýšlených plánů však 
nedošlo.

18. ledna 1707 vydal reskript, jímž doporučil českým 
stavům, aby projednaly návrh Christiana Josefa Willenber-
ga, a rovněž jim nařídil, aby pro něho zřídily stálé profe-
sorské místo pro „vyučování v kunstu ingenieurském“. Ten-
to reskript patří k nejcennějším historickým dokumentům 
dnešního Českého vysokého učení technického v Praze.

V témže roce jej uherský onódský sněm sesadil z trůnu, 
Josef ovšem zahájil mírová jednání, jimiž si nakonec zno-
vu získal oporu proti stavovské rebelii. V roce 1711 se již 
situace zdála stabilizovaná. Válku o španělské dědictví do-
provázela řada úspěchů (které se až později ukázaly jako 
pouze dočasné) a povstalecký problém v Uhrách byl ko-
nečně vyřešen uzavřením szatmárského míru. Do vývoje 
však zasáhla nenadálá panovníkova smrt způsobená ne-
štovicemi. Přerušil se tak reformní proces v monarchii, na 
který později navázal především Josefův jmenovec, toho 
jména Druhý.

PŘIPOMÍNÁME
18. 4. 1556 – příchod jezuitů do Čech: do kláštera u sv. Kli-
menta (dnešní Klementinum) přišlo prvních dvanáct pří-
slušníků jezuitského řádu v Praze.

16. 4. 1901 bylo uzákoněno připojení libně k Praze.

Neznámý autor: Josef I., kolem 1705
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příloha: čtení na Velikonoce

VELIKONOCE
Velikonoce jsou takzvaný pohyblivý svátek. Každý rok se 
slaví jindy. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským 
svátkem, ale také obdobím lidových tradic spojených s ví-
táním jara. V západní křesťanské tradici přicházejí Veliko-
noce, během kterých se oslavuje vzkříšení Ježíše Krista 
a nastupující jaro, vždy první neděli po prvním jarním úplň-
ku, tedy po úplňku, který proběhne po 21. březnu, kdy do-
chází k jarní rovnodennosti. Pokud je úplněk v neděli, sla-
ví se Velikonoce až neděli následující. V letošním roce při-
padá Velikonoční neděle na 4. dubna 2021.

Pravoslavné Velikonoce označované jako Pascha se sla-
ví jindy než křesťanské, a to proto, že pravoslavná církev 
pro jejich výpočet používá starší juliánský kalendář a za-
chovává ustanovení, že křesťanská Pascha nesmí být před 
židovským svátkem Pesach nebo spolu s ním, a to kvůli 
tomu, že Kristus vstal z hrobu až po svátku Pesach.

Mezi velikonoční symboly patří beránek, který v ži-
dovské tradici představuje boží stádo, které vede Hospo-
din. V křesťanské tradici je beránek boží přímo jedním ze 
symbolů Ježíše Krista, protože se Ježíš obětoval za spá-
su lidstva. Dalším symbolem je například kříž jako odkaz 
k tomu, že byl Ježíš usmrcen ukřižováním.

Mezi tradice patří například řehtání, kdy od čtvrtka do 
soboty chodí kluci po vsi a řehtají speciálními řehtačkami. 
Nahrazují tak zvony, které odletěly do Říma.

Co je to líto? 
Líto je ozdobený stromek nebo ozdobená větev. V součas-
né době se tím tak navrací jeden téměř polozapomenutý 
obyčej. Z dobových kreseb víme, že zdobení lít se prová-
dělo už v 19. století a pravděpodobně i dříve. Je to kupo-
divu tedy ještě starší zvyk než klasický vánoční stromeček. 
Na venkově většinou až do první světové války mívali v ro-
dinách na Vánoce jen ozdobenou smrkovou či jedlovou 
větev, tzv. chvojku. Ovšem líto se tak zdobilo už mnohem 
dřív. Nejprve se objevilo na Smrtnou neděli. Smrtná nedě-
le je 5. neděle postní, tedy ta, která předchází neděli Květ-
né. Ta obvykle byla spojována s tzv. vynášení smrti nebo-
li Morany. S ní se však spojoval ještě jeden zvyk. Vynáše-
ní Morany znamenalo vynášení zimy. A společně s tím se 
naopak přinášelo léto neboli líto. Byla to obchůzka po vsi 
s koledami, kterou prováděla výhradně děvčata, jež při ní 
chodila právě s ozdobeným lítem. Šlo o větev ozdobenou 
vajíčky a dalšími ozdobami. A ta pak vydržela jako dekora-
ce přes celé Velikonoce.

Jak takové velikonoční líto má vypadat? Původně to 
byla upravená špička smrkového či jedlového stromu, kte-
rá byla ozdobena vejci na šňůrce, svatými obrázky, had-
rovou panenkou, řetězy ze slámy a dalšími ozdobami. Je 
však možné, že právě pro svou podobu s vánočním stro-
mečkem se v novější době začaly jehličnaté stromy nahra-
zovat listnatými. Zřejmě také proto, že dnes jsou jehlična-
té stromy vnímány hlavně jako symbol Vánoc, ale listnaté 
jako symbol jara, kdy se všechno zelená.

Připravili jsme pro vás návod, jak si takové jednodu-
ší líto jako velikonoční dekoraci připravit. Stačí k tomu ze-
lená větvička nebo větvička s kočičkami. Na tu se navlék-
nou nebo zavěsí vyfouklé vejce nebo kraslice. Líto se pak 
dozdobí řetězy. Ty se vyráběly z navlečených kousků slá-
my a malých čtverečků pestré látky. My navrhujeme nabar-

vené těstoviny a barevný papír. Není to nic těžkého, i ta-
kováto věcička vám může doma udělat příjemnou veliko-
noční atmosféru.

Velikonoční tradice: 
Jaké se drží v Čechách 
a jaký je jejich význam 
Velikonoční tradice jsou jedny z nejstarších a dodávají svát-
kům jara tu pravou atmosféru. Co jednotlivé tradice zna-
menají a na které by se určitě nemělo zapomenout?

Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. Už v historii 
lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápra-
ží pomocí hrnku či květináče a písku či vody nebo zdobili 
okna květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla – tak-
to se zdobívaly vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží 
venkovských stavení o velikonočních a svatodušních svát-
cích nebo na dožínky a posvícení. 

Jen těžko si lze představit Velikonoce bez velikonočního 
beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží 

Karel Maixner: Děvčátka s lítem z okolí Hořic, 
kresba, polovina 19. století

(V Podkrkonoší se tradice obchůzky se stromkovým lítem zachovala 
ještě do padesátých let. Stromkové líto chápeme 

jako svérázné doklady jarních obřadů.)
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stádo, které vede Hospodin. V křesťanství je beránek sym-
bolem Ježíše Krista, protože byl obětním beránkem za spá-
su světa. Z historických pramenů se jen těžko dozvídáme, 
zda šlo o maso, nebo pečivo. Dnes se velikonoční beránek 
peče například z tvarohového těsta a zdobí mašlí a po dle 
historických tradic by měl zdobit každý velikonoční stůl. 

Zajíčka si je dnes možné také upéct, ale častěji se po-
užívá jako dekorace. Zajíček neboli takzvaný ostrházi po-
chází z Německa a do Čech se dostal počátkem 20. sto-
letí. Zajíc je symbolem plodnosti, života a štěstí. Veliko-
noční zajíček se vyskytoval i v Bibli, kde symbolizoval vše 
chudé, skromné a pokorné. Býval znázorňován jako bílý 
zajíc u nohou Panny Marie – symbol vítězství čistoty nad 
tělesným pokušením. Ze jména pohanské bohyně plod-
nosti Eostre vzniklo anglické označení Velikonoc – Easter. 
Po dle legendy bohyně proměnila ptáčka, který umrzl ve 
vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vej-
ce jako pták. Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti 
a vděku. Zdobená vejce – velikonoční kraslice se pak pou-
žívala při jarních obřadech, při narozeních, svatbách a po-
hřbech. Kultovním smyslem nemělo být darování, ale poži-
tí jejich obsahu, proto se zdobila od nepaměti vařená. Zvyk 
jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem, při kte-
rém se nesměla jíst ani vejce, a proto lidé netrpělivě čeka-
li, až postní doba skončí. 

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla 
ženám předat mládí a sílu. Muži a chlapci si měli plést 
z proutků pomlázku a ženy se tímto proutkem měly ne-
chat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro každou ženu to 
v minulých letech byla čest a staré panny (ženy nad 25 let, 
svobodné a neprovdané) měly naději, že nakonec najdou 
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna za omlazení zna-
mená symbol života a vzkříšení. 

V Česku je známou tradicí i hodování a pomlázka. Na 
Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domác-

nostech a šlehají ženy a dívky pomlázkou z vrbového prou-
tí ozdobenou barevnými stužkami. Muži při hodování reci-
tují koledy a za odměnu od žen dostanou obarvená vajíč-
ka – v současnosti se ale dávají i koupené sladkosti nebo 
sklenička alkoholu.

Proč vlastně bývají ženy šlehány pomlázkou? Podle tra-
dice to má ženám přinést zdraví a plodnost pro další rok. 
Tradice se liší kraj od kraje. Někde například ženy mohou 
oplatit mužům vyšlehání tak, že na ně vylijí kbelík stude-
né vody.

Dalším tradičním pokrmem byl mazanec. Zadělává se 
na Bílou sobotu a dělá se ze stejného těsta jako vánočka. 
V minulých dobách ale mazanec nebyl sladký. Připravoval 
se ze strouhaného sýra a většího množství vajec. V jiných 
koutech Čech se nesladké variantě říkalo baba, babůvka, 
plecovník, šoldr nebo svěceník. Na Zelený čtvrtek hospo-
dyně pekly jidáše – zvláštně tvarované pečivo z kynutého 
těsta, jako připomínku na apoštola Jidáše, který zradil Kris-
ta. Pekly se i malé mazance – briošky. Obojí je pečivo z bílé 
mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující provaz, na 
kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš oběsil. Lidový 
výklad vypráví, že hospodyním bylo líto zbytků těsta, a tak 
dětem pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení. 

Na Velký pátek by vedle velkého půstu měla přetrvávat 
tradice hledání pokladů. Říká se, že pokud jsme něco ztra-
tili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ješ-
tě něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl mít podobu 
něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho 
milého jen tak pro radost. (mk)

Velikonoční říkanky
Opět se blíží Velikonoce a k těm patří rozhodně i pomláz-
ka. A k pomlázce koledy a básničky. Tak tady jsou někte-
ré z nich: 

Na pomlázku v krojích – velikonoční pomlázka je doložena už ve vzpomínkách pražského kazatele Konráda Waldhausera, 
žijícího ve 14. století
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Já jdu na pomlázku 
Já jdu na pomlázku, nohy bosý mám, posaďte mě na lavici, 
ať se zvohřejvám. Pomlázky mně dejte, nic se mi nesměj-
te, ať jdu zas jinam.

Slepička běhá 
Slepička běhá po dvoře, vajíčko se kutálí v komoře, slepič-
ka kdák! Vajíčko křáp! Máte mi ho panímámo dát.

Tatar, tatar na tatarec 
Tatar, tatar na tatarec, dajte, tetko, kopu vajec, jak nedáte 
kopu vajec, hodíme vám dívku na pec a pacholka do komí-
na, uudí se jak slanina.

Zas skřivánek zpívá 
Zas skřivánek zpívá a svítí sluníčko, dojdi k nám, Janíčku, 
pro pěkné vajíčko.

Hody, hody, doprovody 
Hody, hody, doprovody, dejte vajíčko červené. Nedáte-li 
červené, dejte aspoň bílé, šak vám slepička snese zas jiné, 
za kamny v kútku, na zeleném prútku. Prútek ohnútek, čer-
vený kohútek. Slepička gdák, vajíčko křáp, nenechte mě 
tady dlúho stát. Já musím do Prahy ovečky hnat.

Paní kmotra, slyšte chásku 
Paní kmotra, slyšte chásku, přicházíme na pomlázku, 
opentlené žilky máme, kdo nám nedá, uhlídáme! Paní 
kmotra, nemeškejte, barevná vajíčka dejte, jestli jste jich 
nebarvila, také jsou nám bílá milá, schováme je pěkně 
v ranci, srovnají se tam s mazanci. (mk)

Pranostiky na duben
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Mokrý duben a máj chladný – k sýpkám, senu přístup žád-

ný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vy-

schne.
Na mokrý duben – suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se 

zasněžívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Hrom v dubnu – dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjem-

ný jistě.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Co duben našetří, to květen spálí.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.

(mk)

Trocha poeZIe

S. K. Neumann: Básně
Mrazivé jaro
Těch květů, květů nejvíce je líto,
i v mrazném jaru nutno rozkvétat,
a to, co něžného je uvnitř skryto,
se bez slunce a bez včel musí vzdát.

Smutkem a šerem vegetace pučí,
co ovoce je v nocích zmařeno,
a přece zelená se dny, jež mučí,
a přece léto je nám souzeno.

Ať hynou poupata a do hnízd sněží,
nic bez obětí nemáš na světě,
ať obloha se nepřátelsky ježí,
ta naše země přece rozkvete.

To dělá jednota a strašná vůle,
jež z větví, ze stromů se dere ven.
Co zmůže mračen efemerní zvůle,
řád v souzvuk obrátí, až – přijde den.

Podjarní šepot
V podjarním vanu větroví šeptá,
neptá se vzhůru, dolů se neptá,
z půdy krev saje na stavbu cév,
o zimním spánku, o probuzení,
o vzrůstu vším, co stále se mění,
šeptá si, šeptá vítězný zpěv.

Namlouvá zima světu i sobě
o věčné cosi ledové době,
pouštějíc hrůzu v březnový den,
noční sníh větve ráno však shodí,
lomcuje jimi jak v strojovně lodi
míza, jež spěchá probudit kmen.

A míza šumí, zvoní a zpívá,
nemůže na ni vánice lživá,
pupeny puknou nad puklý led.
Větvoví šeptá, šeptá si o tom,
šeptá si optimistické potom:
korunu, včely, lipový med.

Karel Šebek: Dívej se do tmy, je tak barevná
(Ukázka)
Je vítr Tvé vlasy vlají
jako pirátská vlajka
den odezněl jako zvon
je čas loupit
nevinná srdce dívek a duhu nad nimi
je čas se vrátit
do nekonečna pekla které nikdy neodezní
obrovská matčina ústa
a draví ptáci kteří z nich vylétají
aby mi vyklovali vnitřnosti
mně železnému rytíři
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nad lučním koníkem
a vším co se mi postavilo do cesty
písečné přesypy hrady z kostek
Tvůj dech mne smetává z těchto míst
do kraje kde si děti hrají se lvy
a kde lze políbit žraloka

máš tolik jmen
a přece jsi bezejmenná
znám Tě líp než zimu která přichází
jsi skrytá ve vločkách které mi roztávají na dlani
když se objevíš slepí prohlédnou a vidomí oslepnou a pak 
je pořád tma¨)

(mk)

Opožděný příspěvek k MDŽ
Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající kaž-
doročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek 
stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky 
newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je 
svátek od roku 2004 významným dnem.

Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, 
zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 
1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se kona-
la poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což 
odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se 
rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feminis-
tického protestu po apolitickou obdobu Dne matek.

Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spo-
jených národů a je připomínán jako den mezinárodní so-
lidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

České podnikatelky: odlévají zvony, 
vedou obchody a tiskařské dílny
Cechovní pravidla všech řemesel uznávala, že se ženy za 
společného života od manželů naučily dost věcí, aby měly 
jako vdovy právo na členství v cechu i na dočasné vedení 
činnosti. Na druhou stranu musí si samy se vším poradit 
i v tvrdém mužském prostředí.

alžběta z volfenburku
Žena měšťanského původu v 16. století živící se podniká-
ním už naštěstí není terčem pohrdání. Brikcí z Cimperka 
(asi 1535-1599) byl pražský zvonař, kovolijec a pražský 
měšťan. Pocházel ze zvonařské rodiny, jeho děd byl Bar-
toloměj Pražský a jeho otec Ondřej Pražský. Brikcí je pova-
žován za největšího českého zvonaře všech dob. Když roku 
1599 zemřel na mor, jeho druhá manželka Alžběta z Vol-
fenburku se okamžitě po Brikcího smrti ujala jeho živnos-
ti a vedla manželův podnik, jen ovšem do roku 1602, kdy 
byl majetek rozdělen mezi několik dědiců. V dílně s ní spo-
lupracoval také významný zvonař Daniel Tapienus, který se 
do Prahy přestěhoval z Kutné Hory.

estera Hebenstreitová ze Streitenfeldu
Estera Hebenstreitová ze Streitenfeldu dostane evange-
lickou výchovu zaměřenou na vedení domácnosti a zbož-
nost. Odmala ji její otec vodí do svého krámu v domě 
U zlatých křížů v pražské Karlově ulici plného exotického 
koření dováženého z dalekých krajů. Její zájem o obchod je 
u dívky něčím neobvyklým. Ostatní tři Hebenstreitovy dce-
ry berou rodinný krám spíše jako přítěž a důvod, proč je 
otec neustále v jednom kole. Estera má jiný názor. Neovlá-
dá jenom vážení koření, ale brzy si poradí i s tím, čemu ne-
přijdou na kloub ani mladí chlapci, navštěvující hospodář-
skou školu – s účetnictvím. Malostranský kupec Jan Teufl 

by sotva našel lepší nevěstu než Esteru, kterou si nakonec 
odvede k oltáři kolem roku 1590. Dědictvím se mu poda-
ří získat velký dům v dnešní Melantrichově ulici a do něj si 
přivede novomanželku. „Mohu odjet za obchodem a ona 
mne zastane,“ říká o ní pyšně. Jejich obchod s kramářským 
zbožím prosperuje i její zásluhou. Když Teufl zasedne ve 
staroměstské radě, úměrně s tím roste i jejich společen-
ské postavení. V roce 1604 zemřel Ester otec. Za půlsto-
letí trvající kupeckou kariéru si vydobyl v Praze významné 
postavení. Před smrtí stihl ale ještě poslední pořízení. Dvě 
ze čtyř svých dcer přežil, syn Jan z druhého manželství ho 
zklamal. Dědictví tedy připadne Esteře a čtvrté neprovda-
né Hebenstreitově dceři Anně.

Esteřiny právníci úspěšně odrazí útoky vdovce po jedné 
ze sester. Tvrdá obchodnice má hrůzu z toho, že by rodin-
né dědictví po otci někdo prohospodařil. Pouští se proto 
do nekompromisní právní bitvy. Ujme se správy majetku. 
Anně přidělí byt v domě U zlatých křížů a nějaké prostřed-
ky k obživě. Sestra Anna se ale provdá za Josefa Kocha, je-
hož jediná starost je, aby ho udělala dědicem a nepřišel 
o její peníze. Anna to na smrtelné posteli skutečně učiní.

Estera ale Kochovi odmítne cokoliv vyplatit. I po smr-
ti manžela se nepřestane soudit. Právní šarvátky nakonec 
opravdu vyhraje. Josef Koch skoná v roce 1611, aniž by 
z Hebenstreitova dědictví viděl jediný peníz. Vdova Teu-
flová se intenzivně věnuje živnosti se stejnou razancí jako 
její manžel. Nápadníky odmítá a dál bohatne. Splní se jí 
i její sen, když král Fridrich Falcký v roce 1619 pasuje její-
ho syna Tomáše na rytíře. Umírá v roce 1637 jako úspěš-
ná a bohatá obchodnice.

ludmila ml. Sedlčanská z karlova
Rodinnou tiskařskou dílnu Sedlčanských zakládá v Praze 
1582 Daniel Sedlčanský nejstarší († 1613), po něm se v ní 
vystřídá několik generací počínaje Danielem starším († asi 
1633), jeho synem Jiřím († 1637) a Ludmilou starší a je-
jich potomkem Danielem mladším († 1648), který zemře 
roku 1648. Po sobě zanechá vdovu Ludmilu mladší, ambi-
ciózní ženu, kterou ani smrt manžela a syna na morovou 
ránu nepřiměla úplně rezignovat na život. Naopak, snaží 
se udržet dobrý zvuk jména rodinné tiskárny.

Vdova Ludmila ml. Sedlčanská z Karlova (rozená Ka-
pounová, † 1664) provozovala tiskárnu „vdovským prá-
vem“ přinejmenším od roku 1651 až do své smrti. Počína-
je rokem 1654 usilovala stát se dvorskou tiskařkou. Poně-
vadž privilegium výroby dvorských a místodržitelských za-
kázek vlastnil již někdo jiný, vyřízení její žádosti trvalo ně-
kolik let. Nakonec však nad konkurentem zvítězila a císař 
jí na podzim 1657 titul propůjčil. Žila tak z tisku artiku-
lí, patentů a kalendářů Hermanna de Werweho a Michala 
Krue genera. Když v roce 1664 zemřela, privilegium bylo 
Sedlčanským na podzim téhož roku pro nekvalitní tiskař-
skou práci odebráno. Ludmila Sedlčanská ml. získala roku 
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1658 také privilegium k vydávání periodických novin. Dva-
krát až třikrát týdně tiskla Ordinari wochentliche … Post-
zeitungen (Praha 1658-1672?), které během takřka dva-
cetileté existence nejméně desetkrát změnily svůj název.

ludmila nejml. Sedlčanská ze šarfenberka
Její dcera Ludmila nejml. Sedlčanská ze Šarfenberka 
(1620-1685) byla vdaná dvakrát, ale kupodivu nikoli za 
tiskaře, nýbrž představitele jiných řemesel. Přestože Lud-
mila nejml. právo provozovat živnost vlastní volbou ztrati-
la, tiskárna pod označením dědiců Daniela Sedlčanského 
fungovala dál. Kvalita všech ostatních výrobků již od polo-
viny století postupně upadala. Výrobu matkou vydobytých 
Postzeitungen Ludmila nejml. patrně udržela jen do roku 
1672. Tiskárnu mohl pozvednout Ludmilin syn z prvního 
manželství Daniel Michálek (též Myhalek, 1655-1689). Vy-
učil se řemeslu, ale zákonný nárok k předání rodinné díl-
ny vznášel i s podporou pražských knihtiskařských tovary-
šů marně. Sedlčanská možnost provozovat řemeslo ztra-
tila definitivně. Tiskárnu však zatím nezavřela, ale na krát-
kou dobu tisk přerušila. Již na podzim 1673 však v inten-
cích své matky podala císaři troufalou žádost o obnovení 
privilegia na tisk dvorských zakázek a novin. Arnolt, jehož 
výsadě tisknout periodické noviny (1672) tak hrozila újma, 
vyvinul odpor a Sedlčanská neuspěla.

Syn Daniel Michálek se ujal tiskárny asi kolem roku 
1673. Také on od roku 1683 toužil opakovaně dosáhnout 
titulu dvorského tiskaře s právem vydávat i periodický tisk, 
a uspěl až v létě 1688 nedlouho před svou smrtí. Na zá-
kladě nově nabytého privilegia počal tisknout Extraordi-
narii mittwochliche Wienerische und andere Post-Zeitun-
gen. Dle literatury se těsně před smrtí pokusil publikovat 
také první České noviny (Praha 1688), jejichž jediné pod-
zimní číslo je dnes nezvěstné. Roku 1689 se tiskárny ujala 
jeho ovdovělá manželka Eva Polexina Michálková († před 
1709) a provozovala ji do 1696.

Zapomenutá Lori Šomková
a osud řeholnice Anny Magdaleny Schwarzové
Máchova lori
Eleonora Šomková se narodila v únoru 1817. „Byla velmi 
půvabná, ale nijak nevybočovala z dobového průměru,“ 
popisuje historik Vladimír Křivánek. Pocházela z obyčejné-
ho měšťanského prostředí. Její otec byl vyučený knihař, ale 
profesi nevykonával. Živil se výrobou krabiček pro kapslov-
nu. S tím mu po večerech pomáhala celá rodina. S o šest 
let starším Karlem Hynkem Máchou se seznámila jako do-
spívající sedmnáctiletá dívka. Potkali se v ochotnickém di-
vadle. Lori tehdy kamarádila s Magdalenou Forheimovou, 
snoubenkou Josefa Kajetána Tyla. Ten vztah Mácha – Lori 
popsal v novele Rozervanec: „Ta holka je pravá mučedni-
ce. Směje-li se, má prý plakati. Je-li smutná, hned aby se 
dala do smíchu a všecko, jak jemu se zlíbí. Tu s ní zas mlu-
ví o věcech, které jsem jak živa neslyšel, a neví-li ubohá v tu 
chvíli kudy kam, začne se jako mračno kabonit. Můj Bože, 
chce-li pán učenou, to se musí jinde ohlídnout; holka ře-
meslnická toho nepotřebuje.“

Mácha do ní promítal všechny své představy o ideální 
ženě, přestože byly nesplnitelné. Nemohla mu nabídnout 
nic než svou krásu a poslušnost. Situace byla o to horší, že 
básník Lori nemiluje jako osobnost, ale je takřka závislý na 

jejím krásném těle. Vnímá jí tedy výhradně jako sexuální 
symbol a svůj cenný majetek, který mu musí být, když se 
mu zamane, vždy k dispozici. Porodila mu ještě před plá-
novanou svatbou syna Ludvíka. Po Máchově neočekávané 
smrti se Lori vrátila k rodičům, bohužel ani ne po roce Lud-
vík zemřel. Zničená Lori se oddala péči o stárnoucího otce, 
se kterým zůstala až do jeho smrti. Pak se seznámila s poli-
cejním úředníkem Františkem Siehem, za kterého se záhy 
vdala. Manžel má finanční problémy, byl přeložen do Lvo-
va a obstaven jeho služební plat. Lori následovala manže-
la do Lvova, ale tamní nevlídné počasí špatně snáší a vrací 
se do Prahy. Manžel sice posílá nějaké finanční částky, ale 
Lori živoří. Po jeho smrti sice žádá o důchod, její žádost je 
ale zamítnuta. Pomocnou ruku jí nakonec podají přátelé 
a obdivovatelé Máchova díla, kteří pro ni vymohou ales-
poň drobnou penzi. Také sestra Róza ji ubytovala ve svém 
malé bytě. Zde také ve svých čtyřiasedmdesáti letech umí-
rá, Máchu tak přežila o půl století.

Smutné je, že její polozapomenutý hrob na pražském 
vinohradském hřbitově, který zdobí vybledlý nápis „Má-
chova Lori“, nepředstavuje časté místo srazů zamilova-
ných párů, zatímco Máchova zidealizovaná socha na Pet-
říně patří k těm nejvyhledávanějším symbolům lásky. Slav-
ný básník, jehož chování se od jeho romantických literár-
ních hrdi nů lišilo takřka ve všem, je tak vlivem mnoha fak-
torů nejoblíbenější postavou 1. května, zatímco žena, kte-
rá pro lásku skutečně trpěla a navzdory všem útrapám se 
jí nevzdávala, zůstává trestuhodně opomenuta…

RF Hobby, Helena Stejskalová

řeholnice, kterou věznili nacisté i komunisté. Před sto 
lety se narodila anna Magdalena Schwarzová

Před sto lety – 
14. 3. 1921 – se 
narodila přísluš-
nice řádu bo-
sých karmelitá-
nek Anna Mag-
dalena Schwar-
zová. Nábožen-
skou aktivistku, 
která se nebá-
la církev kritizo-
vat, věznili na-
cisté i komunis-
té. Během nor-
malizace byla 

v kontaktu s disentem a spolupracovala s chartisty i Výbo-
rem na obranu nespravedlivě stíhaných.
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nikdy nekoketovala, ani před válkou ani po ní. Hodně 
jsem četla, třeba jsem přelouskala Komunistický manifest 
a úplně mne zděsilo, že celá ta jejich ideologie je založena 
na závisti,“ řekla v roce 2006 Anna Magdalena Schwarzo-
vá pro Post Bellum a Český rozhlas.

Budoucí řeholnice a vězeňkyně svědomí, které přáte-
lé přezdívali Nina, se narodila na pražském Smíchově do 
středostavovské rodiny. Její otec Gustav byl technickým 
ředitelem společnosti Juta, matka Marie ženou v domác-
nosti. I když byli Schwarzovi Židé, judaismus jim byl cizí 
a Annu a jejího bratra Jiřího vychovávali katolicky. Mladá 
Anna tíhla už během dospívání k víře a obdivovala svatou 
Terezu z Ávily. Proto se už na sklonku třicátých let – ne-
dlouho před začátkem německé okupace – rozhodla při-
hlásit do kláštera v Jiřetíně. Tam ji však z rasových důvodů 
přijali pouze jako postulantku.

Během druhé světové války se rodině nevyhnula per-
zekuce. Ta v prosinci 1941 vyvrcholila deportací do Tere-
zína. Zatímco Anna s matkou přežily, otce a další příbuzné 
zavraždili nacisté v Osvětimi. Bratr Jiří krušné období pře-
čkal ve Spojeném království, kde se později přihlásil do ar-
mády a vybral si letectvo.

Nedlouho před osvobozením se – tehdy čtyřiadvace-
tileté – Anně Schwarzové podařilo z Terezína utéct. Pra-
covala tehdy totiž na zahradě, kterou už dozorci nehlídali 
příliš pečlivě. Po válce se vrátila do rodné Prahy. Svůj byt 
a další majetek však rodina nikdy zpátky nedostala. Anna 
tak nejprve spolu s matkou přespávala na matracích u pří-
buzných. Velmi skromné náhradní ubytování dostaly až 
poté, co se z Británie vrátil Jiří.

Téměř okamžitě po návratu z ghetta se Anna Schwar-
zová opět přihlásila do kláštera. Vstup jí tentokrát rozmlu-
vil duchovní. Její matka byla totiž nemocná a bylo potřeba 
se o ni postarat. Namísto řeholnictví tak mladá žena zača-
la na Univerzitě Karlově studovat francouzštinu a anglič-
tinu. Kromě toho působila v Ústředí katolického student-
stva a Katolické lize akademické.

Po únoru 1948 postulantku karmelitánského kláštera, 
která v roce 1946 volila národní socialisty, vyhodili ze školy. 
Anna Schwarzová se tak živila jako cizojazyčná korespon-
dentka v Jutě a pak jako referentka pro nákup hodinek ve 
společnosti Kovo. „Potřebovala jsem peníze, tak jsem šla 
pracovat jako cizojazyčná korespondentka do společnos-
ti Juta, kde před válkou táta dělal ředitele. Přijali mě vlast-
ně z protekce, protože ho všichni měli rádi. V té době už 
ale bylo zle a poprvé jsem ostře narazila. V Jutě obcházeli 
s podpisovým archem, že jsme pro nejpřísnější potrestání 
Milady Horákové. A já jsem udělala opravdu veliký skan-
dál, takže to podepsal jen jeden člověk, s omluvou, že má 
čtyři děti. Měla jsem už tenkrát jasno: nikdy jsem nešla na 
schůzi, v životě jsem nešla do průvodu. Prostě jsem řekla 
ne a dělejte si, co chcete.“

Svůj sen o vstupu do kláštera tak musela opět odlo-
žit. Kněží a členové řádů se totiž stali terčem komunistické 
perzekuce a přijímat nové řeholnice bylo tehdy zakázáno. 
Nedlouho po únoru 1948 přišla do kontaktu se členy ka-
tolického společenství Rodina. Účastnila se jejich schůzek, 
tajných mší a diskusí. Navíc také dovážela kněžím do inter-
načních táborů jídlo, literaturu i různé pokyny. Tuto činnost 
jí však komunisté záhy znemožnili. V únoru 1953 ji zatk la 
Státní bezpečnost. Prokurátor Karel Čížek ji následně ob-

vinil z protistátní činnosti, kterou údajně páchala ve spo-
jení „s již odsouzeným špiónem Vatikánu“ Otou Mádrem.

Anna Schwarzová stanula před soudem se skupinou 
Hošek a spol. V zinscenovaném procesu ji následně re-
žim odsoudil za velezradu k jedenácti letům vězení a ke 
ztrátě občanských práv a majetku. Trest si pak odpykávala 
v Praze-Ruzyni a v Pardubicích. „Moje největší ilegální čin-
nost byla, že jsem jezdila do internačních táborů, kam ko-
munisté umístili řeholníky. Věděla jsem, že tam potřebují 
věci na mši svatou, takže jsem do mužských táborů vozi-
la hostie a rozinky a také doporučení od biskupů. Do žen-
ských táborů jsem zase vozila jídlo.“

Ve vězení Schwarzová pobývala až do amnestie v roce 
1960. Poté vykonávala dělnické profese a žila v Českém 
Krumlově. Jako trestaná měla totiž problém sehnat práci. 
„Žila jsem s maminkou v Českém Krumlově. S prací to ne-
bylo jednoduché, nejednou jsem na ulici slyšela nadávky 
typu zlodějka, kriminálnice a tak podobně. Kamkoli mě po-
slali z úřadu práce, tam mě odmítli přijmout.“

Během šedesátých let nebyla v kontaktu s klášterem 
a do veřejného dění se tehdy nezapojovala. Na konci roku 
1968 se vrátila do Prahy a začala pracovat jako překlada-
telka na Vysoké škole zemědělské. Zároveň se věnovala 
překladům samizdatové literatury. Roku 1976 šla do dů-
chodu a o rok později, když se šťastnou shodou okolnos-
tí dostala na Západ, složila v Římě řádné řeholní sliby, ač-
koli i nadále zůstávala mimo klášter. Tehdy přijala řádové 
jméno Magdalena.

Během normalizace úzce spolupracovala s disentem. 
Chartu 77 sice nepodepsala – zakázala jí to totiž převor-
ka řádu – s chartisty se však stýkala a byla v kontaktu také 
s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných. V té době 
byla Anna Magdalena Schwarzová opakovaně zatýkána 
a sledována, policie u ní prováděla domovní prohlídky, se-
brala jí pas, odposlouchávala telefon.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let začala 
Anna Magdalena Schwarzová jezdit do Polska, a jakkoli se 
podílela na opozičních aktivitách, její ústřední zájem v Pol-
sku představoval klášter. V roce 1985 jí úřady povolily vy-
stěhování, v klauzurním řádu bosých karmelitánek v Kra-
kově žila do své smrti v roce 2017. „Jsou minimálně dvě 
věci, které česká církev projela, které neudělala. Zaprvé vů-
bec nepečovala o vzpomínku na ty, kdo zemřeli, případně 
šli do kriminálu za víru. Nechci, aby to vypadalo, že se do-
prošuji nějakého uznání, ale je to opravdu smutné. Nesta-
čí, že o tom sem tam vyjde nějaká knížka. Zadruhé se ješ-
tě naprosto nevyřešila otázka kněží, kteří spolupracovali 
s StB. A těch, kdo bonzovali, bylo hodně. V Polsku to, mys-
lím, bylo jiné, udavačů v církevním prostředí nebylo tolik 
a po těch, kteří udávali, se dost šlo.“

Na sklonku života získala tato řeholnice a bojovnice za 
svobodu řadu ocenění. V roce 2010 jí Ústav pro studium 
totalitních režimů udělil Cenu Václava Bendy. V roce 2011 
pak obdržela Řád Tomáše Garrigua Masaryka a Cenu Pa-
měti národa.

„Neuvěřitelně statečná řeholnice, politická vězeňkyně 
nacistů i komunistů, která přežila Terezín, vyšetřovnu StB 
a kriminál. Legraci si dělala z udavačů všeho druhu. Vše, 
co prožila, ji přivedlo do ticha modlitby v klášteře bosých 
karmelitánek v Krakově. Je to jeden z nejúžasnějších pří-
běhů,“ uvedl po její smrti ředitel společnosti Post Bellum 
Mikuláš Kroupa.
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Stát nemá plán pro vyrovnání 
nerovností z výuky online
Stát nemá jasný plán pro vyrovnání nerovností ve vzdě-
lávání, které mezi žáky vznikly při výuce na dálku. Deba-
ta o tom, jak se po návratu do škol podpoří slabší žáci, 
měla už dávno začít. Vláda by měla připravit masivní fi-
nanční program pro doučování a určit, podle čeho se po-
třebné děti rozpoznají. Shodli se na tom zástupci nezisko-
vé společnosti EDUin, kteří na on-line konferenci předsta-
vili 7. ročník analýzy českého vzdělávacího systému za mi-
nulý rok. Letní doučovací kempy, které chce organizovat 
ministerstvo školství, podle nich stačit nebudou.

Zástupci EDUin poukázali na to, že český vzdělávací 
systém je dlouhodobě velmi selektivní a nezaručuje rov-
nost příležitostí pro všechny žáky. Mezi regiony, školami 
a jednotlivými učiteli jsou velké rozdíly v kvalitě vzdělávání. 
Nerovnosti často souvisejí i se socioekonomickým postave-
ním rodin a české i mezinárodní analýzy potvrzují, že sou-
časná výuka na dálku kvůli epidemii covidu-19 tento pro-
blém ještě zvětšuje. Podle programového ředitele EDUin 
Miroslava Hřebeckého přitom není ve výhledu žádný kom-
plexní plán státu, který by mohl prohlubující se nerovnosti 
ve vzdělávání napravovat. Ministr školství Robert Plaga (za 
ANO) sice již dříve zmínil záměr masivní podpory letních 
doučovacích kempů, podle Hřebeckého to ale nestačí.

Ministerstvo obrany opět nabízí ke koupi 
i části pohraničního opevnění
Pozemky po celé České republice nebo opevnění z období 
první republiky ministerstvo obrany opět nabízí veřejnos-
ti ke koupi. V nabídce je celkem sedmatřicet nemovitostí, 
jejich kompletní seznam je zveřejněn na webových strán-
kách odboru nakládání s nepotřebným majetkem. Obra-
na za ně požaduje dohromady minimálně 12,3 miliónu ko-
run. Prodává třeba dva pozemky nedaleko Lešan nad Sá-
zavou, pět souvislých pozemků na severovýchodním okraji 
Kolína, pozemky s rybníkem nedaleko obce Vítězná u Dvo-
ra Králové nebo pozemek u Žatce na jižním okraji prů-
myslové zóny Triangle. Další pozemky ministerstvo nabí-
zí i v Praze a na dalších místech Česka. Součástí nabídky 
je také osm objektů bývalého pohraničního opevnění, vět-
šinou takzvaných řopíků, tedy bunkrů lehkého opevnění. 
V opavské části Jaktař ministerstvo nabízí objekt těžkého 
opevnění.

Obrana se zbavuje nepotřebných nemovitostí každo-
ročně. V nabídkách převládají pozemky nebo bunkry opev-
nění z období první republiky.

Před 30 lety se Československo 
stalo členem Rady Evropy
Před třiceti lety, 21. února 1991, se tehdejší Českosloven-
sko stalo 25. řádným členem Rady Evropy. Přijato bylo 
v Madridu na mimořádném zasedání výboru ministrů, 
vrchol né instance této organizace, která si už při svém 
vzniku v roce 1949 vytkla za programový cíl spolupráci 
evropských zemí v oblastech, jako jsou ochrana lidských 
práv, boj proti všem formám diskriminace, rozvoj demo-
kracie, harmonizace právních řádů, ochrana životního pro-
středí nebo kultury.

Rada Evropy je mezinárodní vládní politická poradní 
organizace, zakládajícími členy byla desítka nekomunistic-
kých evropských zemí (Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itá-
lie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Britá-
nie). V současnosti sdružuje 47 evropských zemí. Rada Ev-
ropy sehrála roli průkopníka v boji za zrušení trestu smr-
ti v Evropě a nabízí také právní poradenství zemím na ce-
lém světě. Po zániku federace členství Československa za-
niklo, nástupnické ČR a Slovensko získaly 15. ledna 1993 
status zvláštního hosta a 30. června 1993 se staly řádnými 
a plnoprávnými členy Rady.

Bývalý příslušník StB přijal trest 
v kauze terorizování disidentů
Bývalý příslušník komunistické Státní bezpečnosti (StB) Ja-
roslav Maryško přijal dohodu o vině a trestu v kauze cí-
leného terorizování disidentů. Příslušníci StB na přelomu 
sedm desátých a osmdesátých let při akci Asanace lidi ne-
pohodlné komunistickému režimu opakovaně vyslýchali, 
vyhrožovali jim a nutili je k emigraci. Soud dohodu obža-
lovaného se státní zástupkyní schválil a udělil Maryškovi 
podmíněný dvouletý trest se zkušební dobou na jeden rok. 
Rozsudek nabyl právní moci. „Souhlasím s trestem a uvě-
domuju si pochybení,“ uvedl Maryško. „Jedná se o první 
dohodu ve věci takové trestné činnosti, jinak tento institut 
funguje velmi dobře,“ řekla novinářům žalobkyně Zdeň-
ka Galková. V kauze zneužití pravomoci úřední osoby čelí 
obžalobě ještě další čtyři bývalí příslušníci StB. Za zneužití 
pravomoci úřední osoby jim hrozí až desetileté tresty vě-
zení. Jednání bylo odročeno na konec března. Obžalovaní 
Karel Hájek, Rudolf Peltan, Jiří Šimák, Zbyněk Dudek se lí-
čení nezúčastnili, zastoupili je jejich obhájci.

Bývalí příslušníci StB podle obžaloby v rámci Asanace 
disidenty šikanovali v jejich bydlišti i v zaměstnání, bez dů-
vodu je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. 
Brabenci z Plastic People of Universe podle obžaloby vy-
hrožovali fyzickou likvidací a Šimák ho při výslechu zbil. Ja-
roslav Neduha, bývalý zpěvák skupiny Extempore, při pře-
líčení sdělil, že mu vyhrožovali někdejší příslušníci StB vy-
myšleným spisem, podle kterého měl sexuální styk s nezle-
tilými děvčaty. Dudák a Šimák už byli v souvislosti s Asana-
cí v minulosti odsouzeni, za týrání disidentů jim soudy ulo-
žily nepodmíněný trest v délce tři a půl roku.

Uspořádejte summit o přidělování vakcín, 
žádají Brusel premiéři včetně Babiše
Pět premiérů členských zemí EU včetně předsedy české 
vlády Andreje Babiše a rakouského kancléře Sebastia-
na Kurze vyzvalo Evropskou unii k uspořádání summitu 
o přidělování vakcín tak, aby všechny členské státy EU byly 
schopné dosáhnout ve druhém čtvrtletí svých očkovacích 
cílů. Dopis adresovaný šéfce Evropské komise Ursule von 
der Leyenové a předsedovi Evropské rady Charlesu Mi-
chelovi podepsali kromě rakouského a českého premiéra 
i předsedové vlád Slovinska, Bulharska a Lotyšska.

Kurzovu kritiku rozdělování vakcín mezi členské stá-
ty odmítlo rakouské ministerstvo zdravotnictví. Podle jeho 
vyjádření měl každý členský stát možnost si objednat od 
různých výrobců vakcín tolik dávek, kolik chtěl. Země si tak 
od různých společností objednaly různé množství vak cíny. 
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ty, jejichž premiéři dopis podepsali, a to Českou republi-
ku, Bulharsko a Lotyšsko. Slovinsko a Rakousko naopak 
obdržely tolik dávek, kolik odpovídá počtu jejich obyvatel.

Tradiční pietní akce prostřednictvím telemostu
Tradiční pietní akce připomínající vyhlazení terezínského 
rodinného tábora v Osvětimi-Březince se 8. března usku-
tečnila prostřednictvím hudebního telemostu mezi nádra-
žím Bubny a ministerstvem zahraničí. Svíce za zesnulé se 
rozzářily před Černínským palácem i přímo na místě býva-
lého tábora, odkud byli vězni vyhnáni na smrt. V noci z 8. 
na 9. března 1944 přišlo o život téměř 4 000 žen, mužů 
i dětí. Vzpomínkovou akci bylo možné živě sledovat na on-
line kanálu ministerstva zahraničních věcí.

Do takzvaného terezínského rodinného tábora v Osvě-
timi-Březince bylo v září 1943 převezeno 5 000 českých 
Židů z Terezína. V prosinci 1943 a v květnu 1944 pak 
v několika velkých transportech přijelo z Terezína dalších 
12 500 vězňů.

Rodinný tábor, který vznikl pro Židy z terezínského 
ghetta, byl vybudován v září 1943. Nacisté ho využívali 
k propagandě, chtěli zachovat fikci, že lidi v táboře čeká 
běžný život. Každý transport měl zůstat v táboře šest mě-
síců a pak zemřít v plynových komorách.

Konec vládní krize na Slovensku?
Menší koaliční strana Svoboda a solidarita (SaS) žádá vý-
měnu premiéra, nové volby nechce. SaS podmínila svou 
další podporu kabinetu výměnou premiéra Igora Matovi-
če. Pokud k rekonstrukci vlády nedojde, SaS bude rozho-
dovat o odchodu ze čtyřčlenné koalice, nové volby ale ne-
chce. Igor Matovič se pod tlakem koaličních stran roz hodl 
podat demisi a v rekonstruované vládě zaujmout post mi-
nistra financí. Novým slovenským předsedou vlády by se 
měl stát Matovičův stranický kolega Eduard Heger.

Prostředí věznic znal ostatně velmi dobře. Za komu-
nistického režimu byl z politických důvodů vězněn něko-
likrát. Ve vězení se setkal i s budoucím prezidentem Vác-
lavem Havlem. „Bylo to ve stejný den, kdy mě přivezli do 
nástupního oddělení. Dostal jsem avízo, že se mám podí-
vat z okna, a uviděl jsem na nádvoří Václava. Hodil jsem 
mu dolů čokoládu, kterou jsem dostal při poslední návště-
vě rodiny ve vazební věznici. Byl jsem rád, že mu mohu po-
moci; věděl jsem, že je nemocný. Tichá pošta fungovala, on 
už o mně věděl,“ vzpomínal v roce 2011 František Lízna. 

Své kněžské povolání mohl veřejně vykonávat až po 
roce 1989. Duchovní působení spojil se službou lidem na 
okraji společnosti. 

V roce 1993 se například po propuštění ujal Evy Ko-
váčové, která byla odsouzena za založení požáru v ústavu 
sociální péče v Měděnci. Propuštění vězni či lidé na okra-
ji společnosti ostatně klepali na dveře fary ve Vyšehorkách 
často a často také mizeli i s vybavením domácnosti. 

František Lízna byl známý také jako poutník. Pěší poutě 
absolvoval již za dob komunismu. V roce 2006 se vydal na 
dlouhou pouť i přesto, že trpěl rakovinou prostaty v pokro-
čilém stadiu. Každý den se modlil za jednoho z přátel nebo 
z lidí, kteří mu ublížili. Po návratu lékaři zjistili, že se bě-
hem poutě uzdravil. O svém putování napsal několik knih. 

V roce 2001 Františku Líznovi prezident Václav Havel 
propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zá-
sluhy o rozvoj demokracie a lidských práv. Za svou práci ve 
vězeňství obdržel v roce 2003 Cenu Františka Kriegla udě-
lovanou Nadací Charty 77. V roce 2017 se stal laureátem 
Ceny Paměti národa. 

František Lízna zemřel po nákaze covidem-19. (mk)

Igor Matovič (první zleva)

Zemřel František Lízna
Fara ve Vyšehorkách u Mohelnice osiřela – 4. března ze-
mřel ve věku devětasedmdesáti let zdejší dlouholetý kněz, 
bývalý politický vězeň a výrazná církevní osobnost, jezuita 
František Lízna. František Lízna žil ve Vyšehorkách od roku 
1995. Devět let, do roku 2004, působil jako vězeňský du-
chovní na Mírově. 

František Lízna (2009)
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Navýšení schodku státního rozpočtu 
z 320 na 500 miliard korun
Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila navýše-
ní schodku letošního státního rozpočtu z původně schvá-
lených 320 miliard na 500 miliard korun. Menšinové vlá-
dě ANO a ČSSD pomohli svými hlasy komunisté. Důvo-
dem zvýšení schodku je hlavně promítnutí dopadů z da-
ňového balíčku, například zrušení superhrubé mzdy. Vlá-
da také připravila návrh nového kompenzačního bonusu 
pro podnikatele a potřebuje i další výdaje na boj s pande-
mií covidu-19.

Pro navýšení schodku hlasovalo 93 poslanců ANO, 
ČSSD a KSČM. Podporu vládnímu návrhu oznámil těsně 
před hlasováním předseda KSČM Vojtěch Filip. Ostatní 
strany hlasovaly proti.

Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle ná-
vrhu 1,39 biliónu korun a výdaje 1,89 biliónu korun. Pří-
jmy by tak měly být proti schválenému rozpočtu nižší 
o 102,7 miliardy korun a výdaje vyšší o 77,3 miliardy korun.

Podle oslovených ekonomů je navrhovaný schodek 
500 miliard korun neopodstatněný. Současná ekonomic-
ká situace a nejnovější odhady vývoje ekonomiky by po dle 
nich ospravedlňovaly schodek kolem 400 miliard korun. 
Podle vyjádření předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy 
Zamrazilové je konsolidace veřejných financí ještě víc v ne-
dohlednu. Zamrazilová řekla poslancům z rozpočtového 
výboru, že Česko tak narazí na takzvanou dluhovou brzdu 
už v roce 2024 a už předtím bude muset sáhnout ke zvy-
šování daní.

Například ekonom Komerční banky František Tábor-
ský uvedl, že zvýšení deficitu státního rozpočtu je zbyteč-
né, a navíc prodraží obsluhu státního dluhu. „Již minulý rok 
vláda nedokázala utratit schválený rámec a letos to po dle 
nás bude stejný případ. Navíc výdaje spojené s pandemii 
budou letos nižší než v minulém roce,“ uvedl. Finanční trhy 
navíc podle něj upraví svá očekávání ohledně emise čes-
kých státních dluhopisů. „To podle nás povede k rychlej-
šímu růstu jejich výnosů a zbytečnému zdražení obsluhy 
státního dluhu,“ dodal.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale ar-
gumentuje tím, že Česko patří k zemím s nejnižším zadlu-
žením a nejvyššími ratingy. „Patříme mezi země s nejnižším 
zadlužením a nejlepšími ratingy. Je naší povinností využít 
tohoto skvělého stavu a masivní podporu ekonomiky ne-
vypínat,“ prohlásila. Připomínala, že české veřejné finance 
patří mezi nejzdravější v Evropě. Ujišťovala také, že rozpo-
čet neobsahuje ani korunu „vaty“. Řekla také, že rozpočet 
s takto vysokými schodky nepředkládá s lehkým srdcem. 
„Kdo z vás věděl, že pandemie tady bude další rok? Ten 
kdo to věděl, musí být kouzelník,“ poznamenala.

Ministryně také řekla, že vláda nebude zvyšovat pro-
vozní výdaje. Počítá také se zmrazením platů státních úřed-
níků a zaměstnanců. Ocenila i to, že Parlament schválil 
zmrazení platů ústavních činitelů.

Opoziční strany tradičně vládní návrh podrobily kriti-
ce. Za SPD odmítl podpořit zvýšení schodku poslanec Jan 
Hrnčíř. Zdůvodnil to například tím, že vláda odmítá v krizi 
šetřit na zbytných výdajích, mezi které zařadil například in-
kluzi ve školství nebo nákupy zahraniční vojenské techniky. 
„Za celý rok jste nenavrhli jediné chytré úsporné opatření,“ 
vytkl vládě Jan Jakob (TOP 09). Vládu obvinil, že po ní zů-

stane spálená země. Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík ob-
vinil vládu, že se chová stylem „po nás potopa“. Uvedl, že 
snížení daní v daňovém balíčku si nyní budou muset ob-
čané zaplatit i s úroky. Také vyjádřil obavy z toho, že pení-
ze z rozpočtu nemusí jít jen na pomoc podnikům poškoze-
ným krizí, ale na předvolební dárky. „Ten schodek je obří,“ 
řekl poslanec ODS Jan Skopeček. Navrhovaných 500 mi-
liard je podle něj neodůvodnitelně vysoké číslo. Také mu 
vadilo to, že novela neobsahuje žádné úspory. „Vláda se 
dobrovolně a nezodpovědně připravila o 100 miliard pří-
jmů a výsledkem je to, že nemá peníze na boj s pande-
mií a nemá peníze na covidové programy a další podpo-
ru všech postižených, a výsledkem je rekordní schodek 
500 miliard korun,“ řekla místopředsedkyně a poslankyně 
STAN Věra Kovářová. Loni schválený daňový balíček při-
praví státní rozpočet o 87,7 miliardy korun.

Rozpaky nad návrhem neskrývali ani někteří komunis-
té. „Ze sdělení ministryně financí, že vládní návrh nove-
ly rozpočtu je to nejlepší, co nás mohlo potkat, se mi ježí 
veškerá srst,“ uvedl na twitteru člen rozpočtového výbo-
ru Jiří Dolejš.

Prezident Zeman podepsal 
navýšení schodku státního rozpočtu
Prezident Miloš Zeman podepsal navýšení letošního 
schodku státního rozpočtu z původních 320 na 500 mi-
liard korun. Informoval o tom Pražský hrad. Důvodem na-
výšení jsou hlavně dopady z daňového balíčku, například 
zrušení superhrubé mzdy. Vláda taky připravila návrh no-
vého kompenzačního bonusu pro podnikatele a potřebu-
je i další výdaje na boj s epidemií koronaviru.

Požadavky z plánu obnovy překračují
jeho rozpočet o 100 mld. Kč
Požadavky nejrůznějších institucí a ministerstev z Národní-
ho plánu obnovy (NPO) jsou nyní o 100 miliard korun vyš-
ší než částka 171,5 miliardy korun, kterou má Česko z mi-
mořádného unijního příspěvku získat. Po jednání triparti-
ty to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel 
Havlíček (za ANO). Peníze mají pomoci restartu českého 
hospodářství po koronavirové krizi, rozděleny budou do 
šesti hlavních oblastí.

Peníze pro Česko jsou součástí balíku 750 miliard eur 
(asi 20 biliónů korun), na jehož základních obrysech se 
loni v červenci shodli lídři zemí EU. Fond má evropským 
ekonomikám pomoci z krize způsobené omezeními proti 
šíření koronaviru. Se současným zněním plánu obnovy ne-
souhlasí například ministryně práce a sociálních věcí Jana 
Maláčová (ČSSD). Vadí jí, že na projekty věnující se lid-
ským zdrojům či digitalizaci sociálních úřadů je v plánu ko-
lem sedmi procent investic, což je podle ní nedostatečné. 
S rozdělením peněz z fondu není spokojen ani Svaz prů-
myslu a dopravy ČR. V polovině února vyzval vládu, aby 
z plánu šlo více peněz na digitalizaci firem.

Platy.cz: Polovina lidí v Česku 
bere měsíčně pod 29 tisíc čistého
Polovina lidí v Česku bere měsíčně méně než 29 000 korun 
čistého. Desetina lidí má hrubý plat nižší než 21 066 korun, 
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a musejí tak měsíčně vyjít s čistým příjmem pod 17 900 Kč. 
Vyplývá to z analýzy platového portálu Platy.cz společnosti 
Profesia. Databáze obsahuje údaje od 47 000 lidí. Medián 
platů a mezd v Česku byl podle analýzy loni 36 503 Kč hru-
bého, což znamená, že polovina lidí bere nižší mzdu. Léta 
platilo, že platová úroveň v Praze vysoce převyšuje ostat-
ní regiony. V posledních letech ji ale podle analýzy někte-
ré další velké aglomerace začínají dohánět. Medián mezd 
v Praze je 42 989 Kč. Desetina nejlépe placených zaměst-
nanců zde vydělává 72 801 Kč, ale desetina má průměrnou 
hrubou mzdu 24 809 Kč. Nejvíce, 21 procent zaměstnan-
ců, spadá do mzdového pásma mezi 42 000 a 46 000 Kč. 
Ve třech regionech se medián základní mzdy pohybu-
je kolem 35 000 korun, 35 213 Kč v Jihomoravském kraji, 
35 124 Kč v Plzeňském a 34 807 Kč ve Středočeském kraji. 
Na spodním konci platového žebříčku jsou dva kraje, kde 
medián základní hrubé mzdy nedosahuje ani 30 000 ko-
run. Jsou to kraje Karlovarský a Olomoucký.

Analýza portálu také ukázala, které pozice byly loni nej-
lukrativnější a které placené nejhůře. Ve spodní části žeb-
říčku jsou pozice jako vrátný, šička, pracovník bezpečnost-
ní služby, střihač textilu, uklízečka nebo pomocná síla v ku-
chyni. Naopak na špičce jsou především pozice vrcholo-
vých manažerů. Nejlépe vydělávají generální ředitelé s mě-
síční průměrnou mzdou přesahující 160 000 Kč. Z nema-
nažerských pozic jsou mezi nejlépe placenými pozicemi IT 
nebo advokáti.

Zadlužení Čechů vzrostlo na 2,6 biliónu, 
hlavně kvůli půjčkám na bydlení
Češi mají půjčky ve výši dvou biliónů a 600 miliard korun. 
Podle společnosti Czech Credit Bureau se tak celkový dluh 
obyvatel loni zvýšil meziročně zhruba o 150 miliard. Může 
za to hlavně rekordní nárůst úvěrů na bydlení. Naopak 
klesl objem krátkodobých půjček, tedy na spotřebu, na-
příklad na vybavení domácnosti nebo dovolenou. Přestože 
počet lidí s touto půjčkou se během roku snížil o 150 tisíc, 
zhoršil se jejich přístup ke splácení. Nejvíc ohrožení jsou 
mladí lidé okolo 30 let.

Problémy se splácením krátkodobých půjček mají lidé 
v devíti ze čtrnácti krajů. Nejvíc se platební morálka dluž-
níků meziročně zhoršila v Plzeňském kraji a na Vysočině. 
Nejvyšší podíl nesplácených úvěrů ale zůstává v Ústeckém 
a Karlovarském kraji.

Jaká je prognóza pro rodiny 
v covidové době?
 Na rozdíl od úvěrů na spotřebu se u hypoték a úvěrů ze 
stavebního spoření v uplynulém roce snížil nejen počet 
lidí, kteří své dluhy nezvládali splácet, ale také objem ne-
spláceného dluhu. Ten klesl o 1,3 miliardy na 7,2 miliardy 
korun. Lidé tak nespláceli 0,34 procenta z toho, co si na 
bydlení půjčili. V Praze šlo dokonce o 0,17 procenta veš-
kerého dluhu na bydlení.

Počet lidí, kteří nespláceli své úvěry na bydlení, se sní-
žil o 2 200 na 14 000, své úvěry na bydlení tak nespláce-
lo 1,3 procenta klientů s úvěrem na bydlení. Tento pokles 
může být částečně ovlivněn dobíhajícím vlivem odkladu 
splátek, který úvěrové instituce lidem v roce 2020 poskytly.

Důvěra v českou ekonomiku 
po lednovém poklesu v únoru vzrostla
Důvěra v českou ekonomiku po lednovém poklesu v úno-
ru vzrostla. Souhrnný indikátor se zvýšil o 2,4 bodu na 
89,7 bodu. Vyšší byla důvěra mezi podnikateli, klesla na-
opak u spotřebitelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Čes-
ký statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s loňským únorem, 
kdy ještě neplatila žádná protiepidemická opatření, jsou 
všechny indikátory na výrazně nižší úrovni. Důvěra mezi 
podnikateli se v únoru zvýšila o 3,5 bodu na 90,6 bodu. 
Rostla ve všech odvětvích s výjimkou obchodu. „Spíše než 
jako kýžený obrat sentimentu lze výsledky únorových kon-
junkturálních průzkumů mezi podnikateli prozatím ozna-
čit za mírnou korekci minulých výrazně nepříznivých hod-
nocení,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzku-
mů ČSÚ Jiří Obst. U nezanedbatelné části otázek podle něj 
stále převládají negativní odpovědi. Důvěra mezi spotřebi-
teli klesla o 3,5 bodu na 85 bodů. Lidé se více obávají zhor-
šení celkové ekonomické, ale i vlastní finanční situa ce. Vý-
razně vzrostl také podíl spotřebitelů, kteří v následujících 
dvanácti měsících čekají zvýšení nezaměstnanosti a zdra-
žování.

Schodek státního rozpočtu 
se na konci února zvýšil na 86,1 miliardy
Schodek státního rozpočtu ke konci února stoupl na 86 mi-
liard a 100 miliónů korun z lednových 31,5 miliardy. Uved-
lo to ministerstvo financí s tím, že je to nejhorší únorový vý-
sledek od vzniku České republiky. Za prohloubení deficitu 
může podle resortu hlavně pandemie koronaviru a pokra-
čující podpora ekonomiky. Kromě toho se snížily taky da-
ňové příjmy státu, a to zrušením superhrubé mzdy a změ-
nou rozpočtového určení daní ve prospěch krajů a obcí. 
Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci února meziroč-
ně klesly o 12 miliard a 300 miliónů korun na 217 miliard. 
Loni ke konci února, tedy ještě před propuknutím pande-
mie, vykázal rozpočet schodek 27,4 miliardy korun. Tehdy 
to bylo taky nejhorší únorové číslo od roku 1993.

Nejnovější údaje o vývoji ekonomiky podle analytiků 
oslovených ČTK ukazují, že vývoj ve čtvrtém čtvrtletí loň-
ského roku byl díky průmyslu nad očekávaní dobrý a uká-
zal poměrně dobrou odolnost české ekonomiky. To ji ale 
nezachránilo před celoročním rekordním propadem. Z něj 
se bude česká ekonomika dostávat zhruba dva roky, upo-
zornili někteří ekonomové. Za celý letošní rok čekají větši-
nou růst mezi dvěma až třemi procenty, přičemž upozor-
ňují, že výsledek bude záležet především na zvládnutí pan-
demie a očkování populace. Velkým rizikem je pak podle 
nich hrozba uzavření průmyslu.

Česká ekonomika se loni propadla o 5,6 procenta, nej-
výrazněji od vzniku samostatné České republiky. Ve zve-
řejněném zpřesněném odhadu to potvrdil Český statis-
tický úřad. Ve čtvrtém kvartále loňského roku klesl hru-
bý domácí produkt Česka meziročně o 4,7 procenta, za-
tímco mezi čtvrtletně vzrostl o 0,6 procenta. „Pokračující 
lock down bude dál držet služby u dna, zatímco průmysl se 
bude muset vypořádávat s opožděnými a drahými subdo-
dávkami. Nadějně vyznívá až druhá polovina roku, kdy by 
mohla konečně pokročit vakcinace a život v ČR by se mohl 
vracet opět do normálu,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.



ekonom
ika

47

„Navzdory poslednímu nepříznivému vývoji pandemie 
stále předpokládáme růst tuzemské ekonomiky v letošním 
roce zhruba o tři procenta, zejména z titulu zotavování 
ekonomiky v druhé polovině roku,“ uvedl hlavní ekonom 
ING Jakub Seidler.

Škoda chce do roku 2023 
snížit počet zaměstnanců o 3 000
Automobilka Škoda Auto chce podle odborů od letoška do 
roku 2023 snížit počet zaměstnanců o pět procent, tedy asi 
o 3 000 lidí. Zastavil se už například nábor nepřímého per-
sonálu, a to zejména mimo výrobní oblasti. Uvedl to týde-
ník Škodovácký odborář. Odbory se snižováním počtu za-
městnanců nesouhlasí a chtějí snížit pětiprocentní kráce-
ní personálu na minimum. Škoda Auto zaměstnává téměř 
39 000 lidí, z toho v Česku asi 34 000. Jedná se o kmeno-
vé zaměstnance, kromě nich v automobilce pracují i agen-
turní pracovníci.

Provoz ve Škodě mezitím komplikuje pandemie koro-
naviru. Na výrobních linkách už nastal podstav. „Řešení 
firma nalezla tak, že nutí agenturní zaměstnance, aby po 
noční pokračovali na ranní směnu a nahradili tak chybějí-
cí pracovníky. Podotýkáme, že toto je ten nejhorší hazard 
s lidským zdravím,“ doplnili odboráři. Agenturní zaměst-
nanci musí podle odborů po noční směně čekat, až se zjis-
tí, kolik lidí se nedostavilo do práce, a pak jsou podle po-
třeby posíláni na další směnu. Odbory to kritizují.

V únoru stoupl počet 
bankrotů firem i podnikatelů
V únoru bylo v Česku vyhlášeno 64 bankrotů obchod-
ních společností, o tři více než v lednu. Jejich počet byl tak 
nejvyšší od června minulého roku. Rovněž bylo vyhláše-
no 530 bankrotů podnikatelů, o 24 více než v předchozím 
měsíci. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF – Czech Cre-
dit Bureau, kterou firma poskytla ČTK. Zároveň bylo podá-
no 73 návrhů na bankrot obchodních společností, o sedm 
více než v lednu, a 542 návrhů na bankrot podnikatelů. 
To bylo proti předchozímu měsíci o 95 více. V insolvenč-
ním řízení bylo ke konci února 0,7 procenta celkového po-
čtu registrovaných společností a 1,2 procenta registrova-
ných podnikatelů.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v úno-
ru vyhlášeno v Praze a v Jihomoravském kraji. Žádný fi-
remní bankrot nebyl v únoru vyhlášen ve Zlínském kra-
ji a po jednom bylo vyhlášeno v Královéhradeckém kra-
ji a na Vysočině.

Obce loni navzdory pandemii hospodařily 
s přebytkem, kraje se schodkem
Obce loni hospodařily s přebytkem 19 miliard korun. A to 
i přes dopady pandemie koronaviru. Kraje oproti tomu 
vykázaly ztrátu přes 5 miliard korun. Na webu o tom in-
formovalo ministerstvo financí. Celkově tak hospodaře-
ní územních rozpočtů skončilo za loňský rok s přebytkem 
14 miliard korun. O rok dříve to bylo 31 miliard 700 mi-
liónů korun.

Celkové příjmy obcí a krajů loni vzrostly o víc než 32 mi-
liard korun na 626 miliard korun. Mohly za to především 

transfery ze státního rozpočtu. Naopak příjmy z daní kles-
ly o zhruba 18 a půl miliardy korun na 301 miliard korun.

Zimní areály ztratily téměř celou sezónu
Většina lyžařských areálů podle Asociace horských stře-
disek (AHS) letošní sezónu vzdává. Pokud by mohly ješ-
tě ve druhé polovině spustit provoz, budou to jen osamo-
cení provozovatelé ve velmi nízkém počtu. Ztráty lze pou-
ze odhadovat, ale vzhledem k tomu, že zima byla na sníh 
i počasí příznivá, řadila by se letošní sezóna k vydařeněj-
ším. Tržby v takovém případě dosahují obvykle zhruba tří 
až čtyř miliard korun. Kompenzace pomohou jen částečně 
pokrýt náklady. Provozovatele zimních středisek tak čeká 
těžké období, které část z nich nemusí přežít. ČTK to řekl 
ředitel AHS Libor Knot.

Na dopočet skutečných ztrát po započtení nákla-
dů a případně poskytnutých náhrad je podle Knota ještě 
brzy. Většina provozovatelů podle něj ale využije dotační 
titul COVID sport III Lyžařská střediska. „Ministr (Karel) 
Havlíček a lidé z ministerstva průmyslu a obchodu udělali 
kus dobré práce a přesto, že kompenzace jsou jen ve výši 
50 procent nákladů, tak skiareálům kompenzace jistě po-
mohou,“ uvedl Knot.

Skiareály podle Knota také téměř jistě zůstanou letos 
bez vlastních tržeb. Fungovat mohly jen mezi 18. a 26. pro-
sincem. Vláda na mimořádném jednání prodloužila nouzo-
vý stav, který bude platit do 11. dubna. Zpřísnila některá 
opatření, omezila volný pohyb a redukovala výjimky ze zá-
kazu maloobchodu a služeb.

Tatra Trucks a Tatra Defence Vehicle
Kopřivnické firmy Tatra Trucks a Tatra Defence Vehicle 
(TDV) se budou podílet na zakázce na 879 vojenských vo-
zidel pro belgické ozbrojené síly, kterou získala nizozem-
ská společnost DAF Trucks. Automobilka Tatra Trucks vyro-
bí podvozky, TDV dodá pro část vozů pancéřované kabiny. 
Pro české podniky jde o zásadní referenční projekt, který 
jim může pomoci k dalším zakázkám na vyspělých zahra-
ničních trzích. Hodnotu zakázky firma neuvedla. Pro Tat-
ru a TDV jde o nejvýznamnější armádní zakázku v posled-
ních letech. „Dodávka prvních vozidel je plánována na rok 
2022, přičemž výroba posledních vozidel by se měla usku-
tečnit v roce 2025.

Tatra Trucks dodá české armádě 71 vozidel za více než 
půl miliardy korun. Podvozky vojenských modelů řady CF 
mají unikátní koncepci s hnací soustavou disponující cen-
trální nosnou rourou a nezávislým zavěšením výkyvných 
polonáprav. Jsou výsledkem úzké spolupráce DAF s Tatrou.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální au-
tomobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní 
sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. 
Tatra Trucks má přes 1 000 zaměstnanců, dalších víc než 
600 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. Patří do 
skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada.

Tatra Defence Vehicle se specializuje na vývoj, výro-
bu, generální opravy a modernizace převážně obrněných 
a speciálních vozidel pro ČR i zahraničí. Zabývá se napří-
klad také vývojem a produkcí obrněných vozidel využí-
vajících podvozky Tatra nebo se společností Tatra Trucks 
spolu pracuje na výrobě obrněných vozidel typu Titus.
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V představenstvu Škody poprvé usedne žena
V představenstvu automobilky Škoda Auto usedne po prvé 
žena – Maren Gräfová, novým členem se stává také Čech 
Martin Jahn. Gräfová vystřídá nyní jediného Čecha v před-
stavenstvu Bohdana Wojnara, který je zodpovědný za lid-
ské zdroje. Martin Jahn se do představenstva automobil-
ky vrací po třinácti letech, nahradí Alaina Faveye, který byl 
zodpovědný za prodej a marketing. Změny jsou platné od 
1. března. ČTK o tom informovala Škoda Auto.

Martin Jahn odchází z vysoké funkce ve Volkswagenu. 
Spekupuje se, že by mohl vést Škodovku. Favey bude v blíz-
ké době pověřen novými úkoly v koncernu Volkswagen, 
Wojnar bude nadále prezidentem Sdružení automobilo-
vého průmyslu. Svou pozici se rozhodl opustit po dese-
ti letech. Wojnar sehrál podle předsedy představenstva 
Thomase Schäfera významnou roli v pokroku, kterého 
auto mobilka dosáhla za posledních deset let. „Tento roz-
voj se mimo jiné odráží v růstu počtu zaměstnanců, kon-
krétně z 26 000 na začátku jeho působení na téměř 42 000 
k dnešnímu dni,“ uvedl Schäfer.

Maren Gräfová je podle Schäfera uznávanou odbor-
nicí na lidské zdroje s mezinárodními zkušenostmi. „Jejím 
úkolem bude nyní posunout tuto oblast na novou úroveň. 
Naším cílem je nabídnout všem škodovákům zaměstná-
ní s dlouhodobou perspektivou, výrazně posílit a rozšířit 
naše odborné znalosti v oblasti e-mobility a softwarových 
řešení a současně podporovat rozmanitost rodiny auto-
mobilky Škoda ve všech oblastech a na všech úrovních,“ 
řekl Schäfer.

Martin Jahn strávil více než dvanáct let v zahraničí. 
„Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit další digitalizace ob-
lasti prodeje, vývoj nových obchodních modelů pro spo-
lečnost Škoda Auto, rozvoj našeho podnikání prostřednic-
tvím pronikání na nové trhy a další posílení naší orientace 
na zákazníky,“ uvedl předseda představenstva.

Od loňského 3. srpna převzal vedení firmy Thomas 
Schäfer, dřívější vrcholný manažer Volkswagenu v jižní Af-
rice. Nahradil Bernharda Maiera, který skončil v čele spo-
lečnosti po necelých pěti letech. Christiana Strubeho zod-
povědného za technický vývoj nahradil od letošního 1. led-
na v představenstvu Škody Auto Johannes Neft. Loni se 
vyměnil také člen představenstva zodpovědný za nákup, 
Die tera Seemanna nahradil Karsten Schnake.

Gräfová je právnička, v koncernu Volkswagen svoji ka-
riéru zahájila v roce 1999 ve společnosti Volkswagen Im-
mobilien, nejprve v právním oddělení a poté jako asistent-
ka výkonného ředitele. V listopadu 2018 byla jmenována 
vedoucí oboru lidských zdrojů vrcholového managementu 
koncernu VW. Gräfová je také členkou dozorčí rady spo-
lečnosti Wolfsburg AG.

Jahn v letech 2006-2008 působil jako člen předsta-
venstva společnosti Škoda Auto pro oblast lidských zdro-
jů. Poté byl jmenován výkonným ředitelem společnosti 
Volkswagen Group NSC v Moskvě, kde byl odpovědný za 
prodeje koncernových značek. V letech 2010-2016 působil 
jako výkonný ředitel společnosti Volkswagen Group Fleet 
International v německém Wolfsburgu a jeho hlavní od-
povědností bylo řízení světových firemních prodejů kon-
cernu Volkswagen.

V roce 2016 se přestěhoval do čínského Čchang-čchu-
nu, kde převzal pozici výkonného viceprezidenta pro pro-

Investice pro Rohlik Group
On-line prodejce potravin Rohlik Group získal od investo-
rů 190 miliónů eur (asi pět miliard Kč). Finance firmě po-
mohou k rychlejší expanzi na stávajících trzích, pro pláno-
vaný vstup do Německa, ale i v pokračování investic do 
technologií a zlepšování služby. Společnost o tom infor-
movala v tiskové zprávě.

Hlavními investory jsou fond Partech, který vznikl v San 
Franciscu a Paříži, a globální společnost Index Ventures. Ta 
podporuje například potravinářské a logistické start-upy 
jako Deliveroo, Just Eat a Good Eggs. Dále investice do 
Rohlik Group poskytly Evropská banka pro obnovu a roz-
voj (EBRD), J&T Banka, nezávislý globální investor Qua-
drille Capital, česká rodinná investiční kancelář R2G a do-
savadní investor Enern.

„Očekáváme, že naše aktivity rozhýbou trh a přinutí-
me všechny hráče na retailovém trhu zrychlit. Na rozdíl 
od ostatních hráčů v on-line doručování potravin se nesou-
středíme pouze na omezený výběr položek a jejich rychlé 
dodání, ale chceme uspokojit skutečné potřeby rodin na-
příč Evropou,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Rohlik To-
máš Čupr.

Rohlik Group uplynulý finanční rok uzavře s obratem 
přes 300 miliónů eur (7,8 miliardy Kč), což je roční nárůst 
o více než 100 procent, a 750 tisíc zákazníků. Rohlik.cz 
funguje v České republice od roku 2014, předloni vstoupi-
la společnost na maďarský trh, loni v prosinci do Rakous-
ka a v následujících měsících zahájí pod značkou Knuspr.
de prodej v sousedním Německu.

On-line supermarket Rohlik je součástí společnosti Vel-
ká pecka, ve které většinový podíl vlastní podnikatel Tomáš 
Čupr. Partnerem je investiční skupina Miton.

Česká zbrojovka expanduje do USA
Prostřednictvím Coltu se staneme dodavateli americké ar-
mády, říká šéf České zbrojovky o koupi slavné firmy. Ame-
rický průmyslník, vynálezce a tvůrce ikonických zbraní Sa-
muel Colt by se v 19. století asi hodně divil, že necelých 
190 let po jeho patentu na bubínkový revolver získá slav-
ného výrobce koltů, ale následně třeba i automatické puš-
ky M16, firma z jakési malé středoevropské země. Přesně 
to se nyní stalo. Česká zbrojovka koupila americký Colt, za 
ikonickou značku zaplatí téměř pět milliard korun.

Česká zbrojovka Group, skupina s loňským obratem 
odhadovaným na 289 miliónů dolarů (přibližně 6,6 mi-
liardy korun), oznámila akvizici Colt Holding (příjmy loni 
zhruba 255 miliónů dolarů). Češi ovládnou o něco men-
ší Colt za v přepočtu 220 miliónů dolarů (4,7 miliardy ko-
run) a za 1 098 620 nově vydaných kmenových akcií CZG. 
„My se tedy prostřednictvím Coltu mimo jiné staneme do-
davatelem americké armády a dalších ozbrojených složek 
po celém světě,“ komentuje ojedinělou akvizici v rozhovo-
ru pro Lidovky.cz Lubomír Kovařík, prezident a předseda 
představenstva CZG – Česká zbrojovka Group. Celá akvi-
zice bude financována ze stávajících hotovostních zdro-
jů společnosti, včetně finančních prostředků získaných 
v rámci IPO, a z předpokládané emise dluhopisů skupiny 
CZG. Musím ale připomenout, že celá transakce ještě pod-
léhá schválení regulačních orgánů. A vypořádání se očeká-
vá v první polovině letoška.
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dej a marketing a výkonného ředitele značky Volkswagen 
ve společnosti FAW-VW.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes milión aut. 
Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí 
v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřed-
nictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Ka-
zachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na 
více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39 000 lidí, z toho 
v ČR skoro 34 000.

Škoda Auto dodala loni kvůli pandemii téměř o pětinu 
aut méně. Nejvyšší propad měla Fabia.

Mladá fronta už patří Albatrosu
Firma Albatros Media koupila za 14 miliónů korun kniž-
ní divizi vydavatelství Mladá fronta, které je v konkurzu. 
Smlouvu s insolvenční správkyní je uzavřená, cena je již 
zaplacená. Souhlas k prodeji dal věřitelský výbor, zajiště-
ný věřitel Crane Constancy Investments, námitky neměl ani 
soud. Součástí transakce je právo dál využívat značku Mla-
dá Fronta na knižní produkci. „Nejdřív musíme řádně pře-
dat a pak to bude definitivní, ale v zásadě je proces spuš-
těný. Doufáme, že se nám ho podaří úspěšně dokončit,“ 
řekla správkyně. Nakladatelství Mladé Fronty se tak sta-
ne sedmnáctým nakladatelstvím skupiny Albatros Media.

Divize mnoho měsíců nevydala novou knihu, odešla 
i řada autorů. Albratros Media ale věří, že je možné divi-
zi obnovit. Prioritní bude udržet klíčové autory a díla. Pro-
dukce skupiny Albatros Media pokrývá přes 17 procent na-
kladatelského trhu v Česku; každoročně vydá asi 2 500 no-
vých knih.

Mladá fronta končí po více než sedmadvaceti letech, 
zaměstnancům dluží mzdy od října. V lednu se prodala 
On-line divize včetně ochranných známek tištěného časo-
pisu Euro, koupila ji společnost Internet Info za 15,8 mi-
lió nu korun. Zhruba týden poté se vydražily některé časo-
pisy téměř za 4,2 miliónu korun. Z vydavatelství odešlo 98 
procent zaměstnanců. Členství Mladé frontě ukončila Unie 
vydavatelů a organizace ABC ČR, která ověřuje náklad tis-
ku. Mladá fronta vydávala ekonomický týdeník Euro a dal-
ší časopisy. Divize On-line provozovala ekonomický web 
Finance.cz a dalších dvanáct titulů.

Šéf Avastu Vlček se ženou založili 
jednu z nejbohatších nadací v Čechách
V Česku vznikla jedna z největších nadací. Generální ředi-
tel antivirové firmy Avast Ondřej Vlček spolu s manželkou 
Katarínou založili rodinnou nadaci, do které vložili 1,5 mi-
liardy korun. Fond pod názvem Nadace rodiny Vlčkových 
bude pomáhat rodinám zasaženým závažným onemocně-
ním jejich dítěte a chce vybudovat dětský hospic, oznámi-
li v tiskové zprávě.

Až třetina hospod krizi nepřežije
Předloni v květnu otevřel na pražské Hanspaulce restaura-
ci U Matěje. Podnik založený na poctivé domácí ku chyni je 
stejně jako ostatní zavřený. „Je to tvrdá zatěžkávající zkouš-
ka, ze které nikdo nevyjde jako jednoznačný vítěz,“ říká Jan 
Punčochář, známý šefkuchař a hvězda televizní kuchařské 
show MasterChef. Aktuálně vaří se Zdeňkem Pohl reichem 

obědy pro hasiče, záchranou službu a městskou policii. 
Punčochář je názoru, že zavřením restaurací a hospod vlá-
dou kvůli koronaviru se česká gastronomie určitě se posu-
ne úplně jinam a rozhodně ne směrem vpřed. Pro některé 
podniky to bude bohužel likvidační, další to donutí přeor-
ientovat se na jinou cílovou skupinu, budou muset úplně 
otočit svou strategii. Každopádně pro všechny půjde o vel-
mi tvrdou zatěžkávací zkoušku, ze které nikdo nevyjde jako 
jednoznačný vítěz. Tipuje, že 20-30 procent gastro provozů 
z celé České republiky to jednoduše nezvládne.

Co si myslí o digitalizaci gastronomie – on-line prodeji? 
„Pokud se ukáže, že on-line prodej funguje, věřím, že ně-
které restaurace část svého byznysu přenesou do tohoto 
prostoru. Je důležité si ale uvědomit, že dovoz jídla bude 
kvalitou vždy nesrovnatelný s tím, co dostanete přímo v re-
stauraci. Jídlo nevypadá hezky, je nutné si ho například ješ-
tě ohřát, což třeba zredukuje omáčku, pokrm bude slaněj-
ší a podobně.“ A právě kvůli neodpovídající kvalitě se Jan 
Punčochář zatím k žádným rozvozům nepřipojil.

Punčochářovi je bližší koncept moderní české kuchyně 
připomínající nedělní rodinný oběd, kdy se doprostřed sto-
lu postaví hrnce a pekáče a každý si nandá, co je mu libo. 
U toho se povídá, cinkají příbory a škopky od piva. Také 
říká o sobě, že má extrémně silně vyvinutou slabou vůli, že 
nedokáže žádnému jídlu odolat. K tomu dodává, že je nej-
větší odborník na diety ve střední Evropě, ale ne praktic-
ký, spíše teoretický. Ví jak zhubnout, ale nikdy k tomu na-
konec nedojde. Ne proto, že by se vyloženě jídlem cpal, 
ale je takzvaně zobacím typem. „Tady ochutnám, tu zob-
nu…“ Po dle něj neexistuje špatné jídlo, jen to, které je špat-
ně udělané. Taktéž neholduje novém trendu gastronomie, 
červům a jedlému hmyzu.
Jan Punčochář se vyučil se v pražském hotelu Ambassa-

dor, po škole sbíral 
zkušenosti v restaura-
cích Rybí trh nebo Zla-
tá Praha. Absolvoval 
stáže v michelinských 
restauracích Tim Raue 
v Berlíně a Hangar 7 
v Salcburku. Kuchař-
skou praxi získal také 
v renomovaném švý-
carském restauran-
tu Häberli’s Schüt-
zenhaus na předměs-
tí v Bernu. Po návra-
tu ze zahraničí se stal 
šéfkuchařem restaura-
ce Le Ter roir, kde pra-
coval deset let a získal 
michelinské ocenění 

Bib Gourmand, které patří restauracím nabízejícím „výji-
mečné jídlo za rozumnou cenu“. Podílel se na konceptu re-
staurace Grandhotelu Pupp v Karlových Varech nebo gast-
ro provozů Pohostinec Monarch a Pohostinec Karlín. Té-
měř pět let působil jako šéfkuchař pražského Grand Cru 
Restaurantu, během nichž se stal trojnásobným vítězem 
ankety Zlatý kuchař. Předloni v květnu otevřel v Praze hos-
podu U Matěje, zaměřenou na tradiční českou kuchyni, 
a později v září menší degustační restauraci Stůl Jana Pun-
čocháře, kde se podává menu s puncem Francie a Itálie.
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ka Retroviry u domácí drůbeže
Česko-dánský tým vědců popsal, jak vnikají do buněk nej-
častější retroviry, které ohrožují domácí drůbež. Zjistili, že 
ptačí leukózní viry (AVL) využívají stejný receptor jako vi-
tamin B12. ALV mohou u kuřat způsobit například rako-
vinu. Akademie věd (AV) o výzkumu informovala v tisko-
vé zprávě.

Kuřecí virus ALV (avian leukosis virus) je důležitým mo-
delem ve výzkumu zejména rakovinotvorných účinků virů. 
Vědci z Ústavu molekulární genetiky (ÚMG) AV ho zkou-
mají přes padesát let. Na souvislost s vitaminem B12 přišli 
až nedávno. Odborníci určili funkci jeho receptoru, tedy 
molekuly na povrchu buněk umožňující vniknutí viru do-
vnitř a jeho následné množení. Zjistili, že virus využívá stej-
ná vstupní místa do buněk jako vitamin B12.

Vědci sledovali vstup radioaktivně či fluorescenčně zna-
čeného vitaminu do kuřecích a lidských buněk. Infikované 
buňky měly zpracování vitaminu B12 narušené, protože 
viry obsadily dostupné receptory, na které se pak již vita-
mín nedovedl navázat. Naopak podáním velkého množství 
vitaminu vědci dosáhli blokování následné virové infekce.

„Studie obdobného receptoru pro vitamin B12 u sav-
ců například naznačují, že nádorové buňky mají zvýšenou 
spotřebu tohoto vitaminu. Pokud by se v budoucím výzku-
mu podařilo prokázat, že kuřecí retroviry si takto dovedou 
vybírat nádorové či obecně metabolicky aktivní cílové buň-
ky, byl by to důležitý krok k pochopení vztahu viru s hosti-
telskou buňkou,“ dodal vedoucí výzkumného týmu ÚMG 
Daniel Elleder. Buněčné receptory jsou první místo, které 
je v kontaktu s virem snažícím se o průnik do buňky. Liší se 
mezi různými organismy a nejsou produkovány ve všech 
tkáních jedince. Spoluurčují tak, které živočišné druhy jsou 
ke konkrétnímu viru citlivé a do jakých orgánů se dostane.

Například virus HIV přes svůj receptor vniká do klí-
čových buněk lidského imunitního systému. Virus chřip-
ky zase skrze různé varianty svého receptoru míří na po-
vrch dýchacího systému u savců, u ptáků však napadá trá-
vicí trakt. Podle vědců tudíž výzkum vlastností receptoro-
vých molekul přispívá i k poznatkům o průběhu virových 
onemocnění.

Na výzkumu se podíleli také vědci z laboratoře Cyri-
la Bařinky z centra BIOCEV ve Vestci u Prahy a Univerzity 
v Aarhusu v Dánsku. Studii o poznatcích publikoval časo-
pis Journal of Virology.

Kynolog: Přesnost psů při testování 
covidu je přes 90 procent
Přesnost psů při testování na covid-19 je přes 90 procent. 
Řekl to při ukázce testování covidu pomocí psů v Základní 
škole Trojská v Praze kynolog Gustav Hotový. Spolu s tý-
mem Search and Rescue Czech Republic vycvičil Hoto-
vý psy, kteří čichem rozpoznají, který vzorek patří infiko-
vanému člověku. Uvedl, že metoda by v budoucnu moh-
la pomoci právě při testování školáků, v domovech senio-
rů nebo ve firmách. Do ukázky testování se zapojilo něko-
lik desítek dětí. Na výzkumu spolupracuje s Thomayerovou 
nemocnicí v Praze, Fakultní nemocnicí Olomouc i praktic-
kými lékaři. Výzkum, který podle Hotového stále pokraču-
je, začal loni v dubnu.

vZpomínka

Bohumil Kučera
16. dubna 2021 uplyne sto let od úmrtí vynikajícího první-
ho českého jaderného fyzika Bohumila Kučery.

Bohumil Kučera se naro-
dil 22. března 1874 v Semi-
lech. V letech 1893-1897 stu-
doval na pražské filozofické 
fakultě a ještě během studií se 
stal asistentem prof. Strouha-
la. V roce 1898 dosáhl hod-
nosti doktora filozofie, kte-
rá tehdy zahrnovala i obo-
ry přírodovědné. V následu-
jícím roce studoval v Cury-
chu a roku 1900 se odebral 
do Darmstadtu, kde pod ve-
dením profesora Scheringa 

se zapracoval do tehdy se rozvíjejícího oboru experimen-
tálních metod. V Darmstadtu se stal Kučera soukromým 
docentem a jeho habilitace mu byla po návratu do Prahy 
přenesena na Karlovu univerzitu. Na základě těchto úspěš-
ných prací zde v krátké době uzavírá svou činnost v obo-
ru elektrokapilárních jevů a v roce 1905 velkoryse přechá-
zí do nového, tehdy právě se rodícího oboru – experimen-
tálního výzkumu radioaktivity.

Okolnostmi byl přinucen k činnosti organizační, peda-
gogické a publikační. Jeho organizační činnost spočívala 
v účinné spolupráci s prof. Strouhalem při budování a zaři-
zování nového fyzikálního ústavu na Karlově, v zavedení fy-
zikálních praktik a vybavení příslušných laboratoří. Pro pří-
pravu posluchačů konal každoročně přednášky „Úvod do 
praktika“ a zavedl též speciální přednášky z experimentální 
fyziky. Když se po odchodu prof. Strouhala stal ředitelem 
fyzikálního ústavu, převzal po něm také základní přednáš-
ky z fyziky, které kromě fyziků navštěvovali také ostatní pří-
rodovědci a medici. Byl to Kučera, kdo přivedl svého žáka 
Heyrovského na myšlenku zabývat se využitím elektrokapi-
larity ve fyzikální chemii, a dal tak první podnět k Heyrov-
ského dlouholetému úsilí, které jej nakonec přivedlo k za-
ložení nové úspěšné metody polarografické, za kterou byl 
vyznamenán poctou nejvyšší: Nobelovou cenou.

Kučera působil v řadě různých vědeckých společností. 
Byl členem výboru JČMF, redaktorem fyzikální části Časo-
pisu a dal popud k vydávání Přehledu pokroků fyziky, na 
kterém se sám ve značné míře podílel. Od roku 1903 byl 
členem České akademie, tajemníkem matematicko-příro-
dovědecké třídy Učené společnosti a později členem Čsl. 
vědeckého ústavu vojenského. Zřejmě nemohl plýtvat ča-
sem, a proto dveře své pracovny opatřil nápisem: „Návště-
vy jen velenutné! Čas jsou peníze republiky!“

Tato mnohostranná a náročná činnost mu v posled-
ních letech života nedovolovala uplatňovat nadále vyni-
kající schopnosti a nadání ve vědecké práci. Ale i tak měl 
velký vliv na vývoj české vědy. Byl prvním českým radiolo-
gem a svými styky s Marií Curie umožnil tehdejšímu po-
sluchači F. Běhounkovi studium radioaktivity v její labora-
toři na Sorbonně.

Prof. Kučera předčasně zemřel 16. dubna 1921 ve věku 
pouhých sedmačtyřiceti let.
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Trocha hIsTorIe

1771-1772 byly v Praze vydávány Prager gelehrte Nach-
richten, první pražský kritický vědecký časopis. Byl tribu-
nou osvícenských vědců soustředěných kolem mineraloga 
Ignáce Borna, který spolu s Františkem Josefem Kinským 
a dalšími pražskými osvícenci založil počátkem sedmdesá-

tých let 18. století Učenou společnost, předchůdkyni Krá-
lovské české společnosti nauk.
1. 5. 1841 byl v Praze-Karlíně spuštěn na Vltavu první čes-
ký kolesový parník Bohemia.
16. 4. 1911 zemřel Josef richard vilímek st., publicista, 
knihkupec a nakladatel (* 1. 4. 1835).
13. 5. 1911 uskutečnil Jan Kašpar let z Pardubic do Prahy, 
jenž je považován za symbolický začátek českého letectví.

ZDraví & žIvoTní prosTřeDí

Nový ročník ankety Strom roku
Zájemci už mohou přihlásit své oblíbené stromy do jubi-
lejního 20. ročníku ekologické ankety Strom roku. Veřej-
nost v ní vybírá nejsympatičtější strom v Česku. Přihláš-
ky lze podávat do 22. dubna, porota vybere dvanáct fina-
listů. V tiskové zprávě to oznámil za pořadatelskou Nada-
ci Partnerství David Kopecký. Titul Strom roku 2020 zís-
kala jabloň u hostince U Lidmanů v Machově na Náchod-
sku. Nejpopulárnější strom postoupí do celoevropského 
kola soutěže.

Za dobu konání ankety již navrhli lidé, školy nebo růz-
né spolky na ocenění 1 531 stromů.

Na světě roste přes šest miliónů druhů hub
Vědci z Česka spočítali, že na světě je přes šest miliónů 
druhů hub. Popsány jsou přitom jen desítky tisíc. Dosud 
odborníci odhadovali, že existují dva až čtyři milióny dru-
hů hub, informovala za Akademii věd ČR v tiskové zprávě 
Eliška Zvolánková.

Houby jsou po hmyzu druhou skupinou organismů 
s nejvyšší odhadovanou rozmanitostí druhů. Celkový po-
čet je podle odborníků možné odhadnout díky znalosti je-
jich biologie – například počtu hostitelských rostlin.

Tým Petra Baldriana z Mikrobiologického ústavu AV vy-
užil k dalšímu výzkumu globální databázi hub Global Fungi, 
která čítá více než 27 tisíc pozorování. Vědci tak zjistili, že 
existuje minimálně 6 280 000 druhů hub.

Databázi složení houbových společenstev GlobalFungi 
představila AV ČR loni v létě. Pokrývá všechny suchozem-
ské oblasti světa, třicet vědců na ní pracovalo tři roky. Vět-
šinu tvoří vřeckovýtrusé houby čítající desítky tisíc druhů, 
v této skupině jsou například lanýže a kvasinky. Další jsou 
houby stopkovýtrusé, k nimž patří řada známých hub, kte-
ré tvoří nadzemní plodnice – například hřib, muchomůr-
ka nebo žampion.

Podle vědců je nejvíce druhů hub ve vzorcích půdy 
a v rostlinném odpadu, mnohé se však skrývají i v koře-
nech, listech nebo v tlejícím dřevě.

Olomoučtí vědci vyvinuli nový 
nanovlákenný materiál nejen pro roušky
Olomoučtí vědci vyvinuli nový nanovlákenný materiál 
vhodný do ochranných roušek, respirátorů a v budouc-
nu třeba i pro filtraci vody nebo krytí ran včetně popále-
nin. K ukotvení nanočástic stříbra, které jsou účinným po-
mocníkem v boji s bakteriemi i viry (včetně nového typu 

koronaviru), výzkumníci využili inovativní technologie, 
čímž výrazně zjednodušili budoucí výrobu těchto materiá-
lů a usnadnili jim cestu do praxe. Zájem o ArgeCure aktiv-
ní filtry projevil již například i významný český producent 
nanovláken, informovali ve zprávě zástupci Univerzity Pa-
lackého. Materiál podle odborníků nejenže zničí patogeny 
z vnějšího prostředí, ale zabrání také růstu bakterií a plísní 
při delším použití. Bojuje tak i s kožními problémy způso-
benými těmito patogeny, které u citlivých jedinců při noše-
ní ochranných prostředků mohou vznikat. Současně mate-
riál vykazuje vysokou životnost, uvedli zástupci univerzity.

Saunový vagón
Světový prototyp saunového vagónu vznikl za necelé čtyři 
měsíce pod rukama dobrovolníků sdružených kolem pro-
jektu VlakFest. Přestavbě vagónu věnovali přes 3 000 ho-
din práce. Světový unikát už prošel testovacím provozem. 
Až skončí opatření proti koronaviru, otevře se veřejnosti. 
Za nápadem na saunový vagón stojí vedoucí projektu Vlak-
Fest, dobrodruh a podnikatel Albert Fikáček. „Napadá mě 
spousta blbostí, troubím je do světa, a když se někdo chyt-
ne, tak je realizujeme. Já vím co a oni vědí jak,“ říká o svých 
hlavních spolupracovnících.

Nejde tu o peníze, říká autor nápadu Albert Fikáček. 
„Všichni pracují za pizzu a pivo. Mnoha lidem se líbí pra-
covat na něčem zajímavém.“ Na saunovém vagónu ještě 
zbývá dodělat ochlazovací záď. Při testovací jízdě totiž vy-
užili sníh kolem trati.

Saunový vagón ale není jediný, na kterém dobrovolníci 
pracují. Kromě něj postupně vzniká koncertní vagón a re-
konstruují se dva lehátkové vozy, které by měly být hoto-
vé do léta. Parta VlakFest s nimi chce na začátku červen-
ce vyrazit na 3. ročník hudebně-cestovatelského festivalu 
ŽiWELL Express.

Rekonstrukce vagónů není právě levná záležitost, pro-
to VlakFest uspořádal veřejnou sbírku. Zájemci si mohou 
koupit například píšťalku strojvedoucího, lehátko ve vlaku 
nebo si předplatí vstup do sauny.

VlakFest je skupina nadšenců z Brna. Nejznámější vla-
kovou akcí je hudebně-cestovatelský festival ŽiWELL Ex-
press a pravidelné silvestrovské výpravy na Ukrajinu. Mají 
v plánu jet vlakem do Bosny, drezínou do Íránu a objet 
svět trolejbusem.

Sňatky za 150 let z módy nevyšly, ale…
Svatby, z nichž ta úplně první občanská se v Čechách ode-
hrála 5. března 1871 na Staroměstské radnici, prošly za 
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150 let své existence různorodým vývojem. Jejich počty 
v různých obdobích stoupaly a klesaly, aktuálně jich v sou-
vislostí s pandemií covid-19 také znatelně ubylo.

Rekordní počet svateb se odehrál v roce 1973. Do 
manželství tehdy vstoupilo téměř 100 000 dvojic. Na začát-
ku nového století počet sňatků stagnoval mezi 52 a 53 ti-
síci, poté dál klesal k minimu, jehož bylo dosaženo v roce 
2013. Koncem druhého desetiletí ale sňatky začaly zase 
přicházet do módy. V roce 2018 se už v Česku uskutečnilo 
52 567 svateb, nejvíc za posledních deset let. Pak ale při-
šla pandemie koronaviru.

Mění se také věk, kdy lidé do manželství vstupují. Od 
počátku šedesátých do konce osmdesátých let minulého 
století se ženy poprvé vdávaly v průměru v 21 letech, jejich 
vyvolení byli o 3 roky starší. V polovině devadesátých let 
muži vstupovali do manželství v průměru v 26 letech, ženy 
ve skoro 24 letech. Na přelomu tisíciletí bylo ženichům 
skoro 29 let a nevěstám přes 26 let. V roce 2009 muži po-
prvé říkali své „ano“ ve 32 a ženy ve více než 29 letech.

Tendr na přístavbu Dukovan
Expertní tým prezidenta Miloše Zemana jednomyslně do-
poručil, aby bylo zahájeno vyhlášení výběrového řízení na 
výstavbu bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Na twitteru 
o tom informoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zároveň 
po jednání informoval ministr průmyslu a obchodu Karel 
Havlíček (za ANO), že transformace teplárenství v podo-
bě přechodu na plyn a biomasu si u centrálního vytápění 
v následujících letech vyžádá 50 miliard korun a dotkne se 
1,7 miliónu domácností, což je zhruba 3,5 miliónu obyva-
tel. Expertní tým podle Ovčáčka též jednomyslně podpo-
řil uhelnou komisi a její odborné doporučení ukončit vy-
užívání uhlí v roce 2038. Podle Havlíčka se také expertní 
tým shodl, že soutěž na stavbu nového bloku by se měla 
obejít bez vyřazování možných uchazečů. Schvalování zá-
kona o stavbě nového bloku dukovanské elektrárny Sně-
movna opět přerušila, protože opozice chce uzákonit bez-
pečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby 
a stanovit její maximální cenu.

Další rána pro Karvinsko
OKD ukončil provoz v dolech Darkov a ČSA, bez práce 
bude přes 1 200 lidí. Horníci již vyvezli symbolický posled-
ní vozík černého uhlí z karvinského Dolu Darkov a učinili 
totéž také v nedalekém Dole ČSA. Firma doly postupně za-
vírá, protože už se tam těžba nevyplatí. V provozu jsou od 
března už jen doly ČSM-sever a ČSM-jih, které bude spo-
lečnost OKD dál provozovat jako jeden důl. OKD bude 
mít od března už jen okolo 2 800 vlastních zaměstnanců 
a zhruba 800 dodavatelských pracovníků. Ještě před třice-
ti lety v dolech OKD pracovalo více než 100 000 lidí. Po 
zavírání neefektivních provozů po roce 1989 měl v polo-
vině devadesátých let minulého století podnik 50 000 za-
městnanců, před deseti lety v dolech pracovalo ještě zhru-
ba 17 000 lidí. OKD je jediným producentem černého uhlí 
v Česku. Od roku 2018 je jejím majitelem prostřednictvím 
své společnosti Prisko stát. Náklady na útlum dolů OKD 
do roku 2035 mají dosáhnout zhruba 15,6 miliardy korun.

V černouhelných dolech společnosti OKD, které zůsta-
nou v provozu, těžba určitě neskončí v letošním roce. Nej-

bližší termín je konec příštího roku. Na tiskové konferen-
ci to uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Ka-
rel Havlíček.

„Necháváme ten termín otevřený, rozhodně ne letos. 
Nejbližší možný termín je konec roku 2022, to není ješ-
tě úplně definitivně stanovené, bude o tom určitě diskuse 
v následujících měsících. Bude to rozhodně záviset na vý-
voji cen uhlí i na celkových ekonomických výsledcích spo-
lečnosti,“ řekl Havlíček.

Analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak uvedl, že 
pokud by se mělo brát čistě ekonomické hledisko těžby, 
tak těžba uhlí v ČR měla skončit už před několika lety. 
„Důvodem jsou vysoké provozní náklady, které jsou z vel-
ké části fixní a nelze je při poklesu těžby významně snížit. 
Při nízké těžbě je jejich dopad na hospodaření firem velmi 
negativní,“ sdělil. Předpokládá, že cena uhlí bude v nejbliž-
ších letech stagnovat.

Propuštění zaměstnanci mají nárok na státní příspěvek 
ke zmírnění sociálních dopadů útlumu hornictví. Pro haví-
ře pracující pod zemí činí 8 000 korun měsíčně, pro ostat-
ní 5 300 korun měsíčně. Podporu mohou dostávat až pět 
let v závislosti na odpracované době a věku pracovníka.

Z aktuální statistiky ministerstva průmyslu a obchodu 
vyplývá, že loni se v Česku vytěžilo dosud nejméně uhlí, 
čísla jsou nejnižší od roku 1965, odkdy jsou údaje k dispo-
zici. Meziročně podle ní výrazněji klesla právě produkce 
černého uhlí, která se proti roku 2019 snížila o 37,6 pro-
centa na 2,1 miliónu tun. Podle analytiků jde o pokračová-
ní dlouhodobého trendu, který zčásti zvýraznily dopady 
pandemie koronaviru.

Za dobu existence bylo v dole vytěženo celkem 
144 418 264 tun uhlí. „Stejně jako u Dolu Darkov, tak i a za 
existence dolu ČSA byly vyraženy stovky kilometrů chodeb 
a těžilo se v hloubce až 1 200 metrů pod povrchem. Ty nej-
hlubší sloje tam byly uloženy v podobné hloubce,“ uvedl 
výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Důl ČSA se zapsal i do československé filmové historie, 
když se tam v polovině sedmdesátých let minulého století 
natáčely scény pro komedii Parta hic s Vladimírem Menší-
kem, Josefem Dvořákem či Petrem Nárožným.

Včely kvůli teplému počasí vylétly už v únoru
Hmyzí opylovači mizí ze světa alarmujícím tempem. Zda-
leka nejde jen o včelu medonosnou. Ohroženy jsou tisíce 
druhů blanokřídlého hmyzu. Při opylení rostlin sehrává vý-
znamnou roli nejen včela medonosná, ale také její počet-
né volně žijící příbuzenstvo čítající na dvacet tisíc druhů. 
Různé druhy samotářských včel, čmeláků, stepnic, medo-
nosek, pelonosek, zdobenek a dalších opylovačů z řad bla-
nokřídlého hmyzu svou činností významně přispívá k úro-
dě 85 procent zemědělských plodin využívaných pro pro-
dukci potravin. Plodin, které jsou závislé na opylení hmy-
zem, pěstují zemědělci čím dál tím víc a „poptávka“ po opy-
lení proto roste.

Chovy včely medonosné ničí cizopasný roztoč varroa 
destructor. Ten navíc roznáší infekční choroby, které pak 
chovy včel dál decimují. Včely trpí také znečištěním život-
ního prostředí. O tom, jak se vede tisícům druhů volně ži-
jících, víme mnohem méně. O nápravu se pokusili argen-
tinští vědci Eduardo Zattara a Marcelo Aizen z Národní 
univerzity Comahue v Bariloche. Provedli globální inven-
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turu volně žijících blanokřídlých opylovačů a ve studii pu-
blikované ve vědeckém časopise One Earth došli k závě-
ru, že v posledních desetiletích mizí tento hmyz ze světa 
alarmujícím tempem. Tradiční výzkum změn v četnosti růz-
ných druhů se opírá o dlouhodobá systematická sledová-
ní. Ta se ale dají provádět jen na omezeném území a často 
jsou zaměřena jen na úzký výsek z celkové druhové škály.

Vědci Zattara a Aizén se proto rozhodli využít údaje 
z databáze Global Biodiversity Information Facility. Nachá-
zejí se v ní data o nových přírůstcích v muzejních sbírkách 
nebo o pozorování nejrůznějších organismů za více než sto 
let. Přispívají do ní nejen významná světová muzea, ale tře-
ba i jednotliví privátní sběratelé. Ačkoli se do databáze rok 
co rok ukládá stále více údajů, spektrum druhů, kterých se 
tato data týkají, se v poslední době citelně zužuje. V obdo-
bí mezi roky 2006 a 2015 klesl počet druhů včel, jichž se 
týkaly nové záznamy v databázi Global Biodiversity Infor-
mation Facility, o celou čtvrtinu. Oba vědci si dali velkou 
práci s pátráním po příčinách tohoto úbytku. Profesionál-
ní i amatérští entomologové se o včely zajímají více než dří-
ve. Setkávají se ale se stále prořídlejším spektrem včelích 
druhů. Sestupný trend začal být patrný už v devadesátých 
letech minulého století a neustále zesiluje. Včely doplácejí 
na tři globální trendy.

Tím prvním jsou člověkem způsobené změny krajiny, 
kde nenarušená příroda ustupuje zemědělství, městské zá-
stavbě, těžbě surovin či nově budovaným komunikacím. 
Včely tak přicházejí o prostředí, v němž dokážou přežít.

Druhou metlu představují nejrůznější „vetřelci“. Mů-
žou to být invazní druhy rostlin, které vytlačí původní fló-
ru a připraví tak včely o potravu. Jako invazní druh se ale 
může chovat i včela medonosná. V oblastech, kde není 
doma a kam ji člověk dovezl, mohou domácí včely medo-
nosné vytlačovat původní druhy hmyzích opylovačů i z pla-
ně rostoucích rostlin.

Na včely také tvrdě dopadají změny klimatu. Řada dru-
hů volně žijících včel má životní cyklus pevně svázaný s ve-
getační sezónou. Jakýkoli posun v nástupu kvetení pak pro 
ně znamená fatální komplikaci. V době, kdy včely potře-
bují nejvíce potravy pro odchov potomstva, trpí hladem.

Podle Eduarda Zattary si lidstvo zoufalou situaci včel 
zatím plně neuvědomuje a ochranu volně žijících hmyzích 
opylovačů trestuhodně zanedbává. „Musíme si uvědomit, 
že když hovoříme o včelách, mluvíme o dvaceti tisících dru-
hů hmyzu. Nikoli jen o včele medonosné,“ varuje Zattara 
v rozhovoru pro časopis The Scientist.

Většina akcí vedených pod heslem „Zachraňme včely!“ 
podle něj cílila na chovy včely medonosné. „To je, jako kdy-
byste vyhlásili, že budete chránit druhovou pestrost ptac-
tva, a potom jste se to pokusili realizovat podporou chovu 
drůbeže,“ vysvětluje entomolog.

Dřevo z městských stromů
Vědci z brněnské Mendelovy univerzity prozkoumají dře-
vo z více než desítky pokácených lip, které musely ustou-
pit rekonstrukci Lesnické ulice. Očekávají, že získají více 
informací o stabilitě stromů v městském prostředí. Věd-
ci získali vzorky dřeva ze čtrnácti pokácených lip, které šly 
k zemi kvůli úpravám tramvajové trati a chystané výstavbě 
inženýrských sítí. Z pokácených stromů odebrali dvoume-
trové výřezy a tenčí příčné sekce. Výřezy převezli do uni-

verzitního Výzkumného centra Josefa Ressela v Útěchově, 
kde je podrobí analýze. Výsledky budou k dispozici zhru-
ba za rok.

Počty šelem v Beskydech
Ochránci přírody s dobrovolníky začali znovu mapovat vý-
skyt velkých šelem v Beskydech. Už po sedmatřicáté hle-
dali v pohoří stopy rysů, vlků a medvědů. Výsledky mapo-
vání budou využity při ochraně šelem. „Podle stop ve sně-
hu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či ko-
řist, zjišťujeme, kolik šelem se v území pohybuje. Sleduje-
me také, které lokality šelmám aktuálně vyhovují a jaké mi-
grační trasy využívají při svém pohybu krajinou,“ uvedla 
koordinátorka akce Dana Bartošová ze Správy CHKO Bes-
kydy. Po dle posledních odhadů ochránců přírody se v ob-
lasti Beskyd včetně přilehlé pohraniční oblasti Slovenska 
vyskytuje kolem deseti rysů. „Převážně na slovenské stra-
ně Javorníků se zdržuje větší vlčí smečka, zatímco na úze-
mí CHKO Beskydy se nadále pohybují spíše jednotliví vlci,“ 
uvedla Bartošová. O medvědici Emě, která se přesunula 
z Beskyd na Slovensko, nemají ochránci zprávy. „Na jaře 
2020 byly zaznamenány dva případy medvědích škod na 
včelstvech ve Veřovických vrších a ve východní části Morav-
skoslezských Beskyd. Později byl výskyt medvěda potvrzen 
na slovenské straně Javorníků. Je možné, že kvůli stále čas-
tějšímu vyrušování lidmi se medvědi zdržují v nejodlehlej-
ších lokalitách, kde unikají pozornosti,“ doplnila Bartošová.

První mapování výskytu velkých šelem v Chráněné kra-
jinné oblasti (CHKO) Beskydy se uskutečnilo v roce 1984. 
Zatímco vlka a rysa mohou lidé v tuzemsku spatřit i jin-
de, medvěda lze pravidelně vystopovat jen v lesích Bes-
kyd, kam přichází ze sousedního Slovenska. Rys ostrovid, 
medvěd hnědý a vlk obecný jsou v České republice chrá-
nění. Kvůli jejich výskytu je CHKO Beskydy zařazena mezi 
evropsky významné lokality velkých šelem.

Vlci na hranicích
Před více než dvěma stoletími byli vlci na Broumovsku 
vyhubeni, v současné době se pomalu do přírody vrace-
jí a mění tak životy mnoha lidí. Zajímavý dokument Mar-
tina Páva zachycuje jejich problematické přijetí: zatímco 
pro jedny znamenají naději na ozdravení krajiny, pro jiné 
ztělesňují nepřítele vraždícího bezbranná zvířata farmářů, 
proti kterým není žádná účinná obrana.

Dokument Vlci na hranicích vypráví příběh o návratu 
vlků do české krajiny a obecněji také o rozpolceném vztahu 
lidí k přírodě. Na Broumovsku byli vlci vyhubeni před více 
než dvěma sty lety a začali se postupně vracet až v posled-
ní době. V tomto kraji se také vyskytuje nejvíce ovcí v celé 
České republice.

Film sleduje příběhy konkrétních lidí – ekologické far-
mářky, starosty jedné z obcí nebo velkochovatele ovcí. Těm 
všem do života zasáhli vlci. Veřejnost se rozdělila do dvou 
skupin, na jedné straně stojí statkáři a další obyvatelé, kteří 
se cítí ohroženi a chtějí se vlků zase zbavit, a na straně dru-
hé jsou ti, kteří je považují za přirozené predátory nasto-
lující rovnováhu v přírodě. Podle nich by se lidé měli vzdát 
absolutní nadvlády nad přírodním prostředím a měli by tak 
zcela změnit svůj způsob přemýšlení o lidské bezpečnosti 
a majetku. (mk)
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České dráhy chtějí snížit mzdy 
700 zaměstnancům, část propustí
Důvodem jsou miliardové ztráty během koronakrize. Čes-
ké dráhy loni kvůli krizi ztratily jen na tržbách přes čtyři mi-
liardy korun. Celková ztráta skupiny ČD, kam patří osob-
ní i nákladní dopravce, bude za loňský rok zřejmě v řá-
dech několika miliard korun. České dráhy mají více než 
500 lokomotiv, dále až tisícovku ucelených souprav a přes 
2 000 vozů. 

Nových 33 motorových vlaků pro kraje
České dráhy vlaky koupí od polského výrobce PESA Byd-
goszcz SA, za které zaplatí téměř tři miliardy korun. V pří-
padě zájmu krajů pak mohou dráhy v budoucnu postup-
ně odebrat až 160 těchto vlaků. Státní dopravce to ozná-
mil v tiskové zprávě. Nové vlaky jsou typově podobné vla-
kům stejného dodavatele, které v ČR jezdí pod označením 
RegioShark.

Dráhy budou nové vlaky nasazovat postupně od jízdní-
ho řádu pro rok 2023, kdy by měly začít přicházet z výroby. 
Používat je budou především v krajích Středočeském, Par-
dubickém, Jihočeském, na Vysočině a v Praze.

České dráhy jednají o změně smluv o regionální dopra-
vě, důvodem jsou ztráty tržeb. „Je nutné držet naše slo-
vo dané krajům a Praze a postupně nahradit vozidla, do 
nichž už kupříkladu nelze instalovat evropský zabezpečo-
vač ETCS a dávno nevyhovují současným nárokům zákaz-
níků na komfort cestování. Nahradíme je moderními vlaky, 
které pomohou motivovat veřejnost k častějšímu využívání 
železniční dopravy,“ uvedl šéf Českých drah Ivan Bednárik.

Bezbariérové vlaky tak budou vybaveny zařízením 
ETCS, které umožňuje zastavit vlak na dálku. Jejich kapa-
cita bude 115 míst k sezení, ve výbavě bude dále klimati-
zace, wi-fi nebo zásuvky na dobíjení drobné elektroniky. Ve 
vlacích by měl být také prostor pro handicapované, kočár-
ky, objemná zavazadla, přebalovací pult či jízdní kola. Ma-
ximální rychlost jednotek bude 120 km/h.

Nejde o první kontrakt Českých drah s polským výrob-
cem. Od roku 2014 v krajích provozují jednatřicet jedno-
tek RegioShark, což jsou motorové jednotky řady 844. 
Podle generálního ředitele PESA Bydgoszcz SA Krzysztofa 
Zdziar skiho budou nové vlaky novou generací typově po-
dobných vlaků.

Dopravce RegioJet
Soukromý dopravce RegioJet chce letos pořídit vagony 
a lokomotivy pro dálkové vlaky zhruba za dvě miliardy ko-
run. Aktuálně uspěl ve výběrovém řízení na odkup 29 oje-
tých vozů německého železničního dopravce Deutsche 
Bahn, které mohou jet rychlostí až 200 kilometrů v hodi-
ně. Před nasazením do provozu na linkách v České republi-
ce a dalších zemích střední Evropy je čeká úprava inte riéru. 
V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí společnosti Aleš 
Ondrůj. Nákup starších vozů by měl být postupně na ústu-
pu. „Do budoucna se hodláme ještě více zaměřit na poři-
zování zcela nových vozů pro své vlaky. Ve druhém polo-
letí letošního roku by mělo flotilu vozů rozšířit dalších šest 
vozů typu Astra. Lokomotivní park letos doplní celkem pat-
náct nejmodernějších vícesystémových lokomotiv Bombar-
dier TRAXX MS 3. První dvě jsme převzali na začátku le-
tošního roku,“ uvedl Ondrůj.

RegioJet spustil předprodej jízdenek, kromě Rijeky po-
jede i do Splitu a Záhřebu. Vlaky RegioJet letos nově vy-
jedou například do Polska. V létě opět zamíří do Chorvat-
ska. Za prvních deset dnů prodeje jízdenek jich dopravce 
prodal 10 000.

Kapacita železniční sítě
Rakousko usiluje o obrat v dopravě, do roku 2025 se má 
podíl železnice v nákladní přepravě zvýšit ze současných 
32 na 40 procent. Rovněž v tzv. Bílé knize Evropské komise 
jsou stanoveny podobné cíle – do roku 2030 se má ze sil-
niční nákladní dopravy při přepravě nad 300 km přesunout 
30 procent na železnici, do roku 2050 dokonce 50 procent.

Předpokladem pro dosažení těchto cílů je ovšem dosta-
tečná kapacita železniční infrastruktury. Rakouská Hospo-
dářská komora proto zadala studii zabývající se touto pro-
blematikou. V této studii se počítá s nárůstem osobní a ná-
kladní dopravy o dvě procenta ročně a vyplynulo z ní, že 
existuje celá řada úseků s nedostatečnou kapacitou, kde 
hrozí přetížení a zahlcení. Patří mezi ně i úsek Gänsern-
dorf – Břeclav (Nordbahn) a ve Vídni most přes Dunaj 
(Stadlauer Brücke), který už nyní vykazuje téměř stopro-
centní zatížení a s dokončením modernizace tratě Wien – 
Marchegg – Bratislava se situace ještě zhorší.

Vzhledem ke stále delším přípravným termínům při plá-
nování a realizaci projektů ke zvýšení kapacity železniční 
sítě je tedy nejvyšší čas k zahájení těchto prací, pokud ne-
mají stanovené cíle přesunout nákladní dopravu ze silnice 
na koleje zůstat pouze na papíře. Jiří Zajíček

Konec transferu uhlíku z podzemí na oblohu
„Nejsme zde proto, abychom si hráli s autíčky či vláčky. 
Jsme zde proto, abychom vytvořili moderní dopravu, kte-
rá umožní zapojit celé území státu do společného systému 
tvorby a spotřeby hodnot.“ Deník Zdopravy.cz přináší prv-
ní z řady článků uznávaného odborníka na mobilitu a do-
pravního vizionáře Jiřího Pohla. (Jiří Pohl zastává pozici Se-
nior Engineer v tuzemské společnosti Siemens Mobility.)

Doprava

Nové polské motorové vlaky (vizualizace)
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798 miliónov eur pôjde 
na plán obnovy školstva
9. marca oznámil minister rezortu Branislav Gröhning 
detaily plánu obnovy školstva. „Na reformy inkluzívne-
ho vzdelávania má smerovať 150 miliónov eur, na vzde-
lávanie pre 21. storočie 448 miliónov eur a na zlepšenie 
výkonu vysokých škôl ďalších 200 miliónov eur. Minister-
stvo financií SR dalo návrh Plánu obnovy a odolnosti SR 
do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom je 
podľa ministra podporiť diverzifikáciu, profiláciu, inklúziu 
a spoluprácu škôl so zahraničím a súkromným sektorom,“ 
píše sa v predloženom materiáli. Minister kladie dôraz aj 
na internacionálne renomé vysokých škôl. Cieľom investí-
cie z dlho dobého hľadiska je, aby sa aspoň jedna sloven-
ská univerzita umiestnila medzi najlepšími 500 univerzita-
mi sveta v renomovaných akademických rebríčkoch a ďal-
šie univerzity sa pravidelne umiestňovali v najlepších 1000 
na svete.

Sčítanie obyvateľov úspešne pokračuje
Od začiatku sčítania obyvateľov, ktoré bolo spustené 
15. marca, je elektronicky sčítaných 58 percent obyvate-
ľov Slovenska. O priebežných údajoch sčítania informo-
vala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 
Jasmína Stauder. Najviac sčítaná je Banská Bystrica s viac 
ako 62 percentami sčítaných obyvateľov. V závese je Bra-
tislava, ktorá má sčítaných takmer 60 percent obyvateľov. 
Samoobslužné a jednoduché elektronické sčítanie potrvá 
do 31. marca. Asistované sčítanie je plánované od aprí-
la do konca októbra. Aktuálne sčítanie obyvateľov sprevá-
dzajú aj tradične netradičné až úsmevné zadania obyva-
teľov. „Recesisti hlavne pri otázkach vierovyznania alebo 
národnosti mali tendenciu vždy uvádzať rôzne na tie časy 
populárne humorné odpovede. Samozrejme, stretávame 
sa s hutnou recesiou aj dnes,“ povedala Jasmína Stauder. 
Patria sem podľa jej slov odpovede v otázke vierovyznania, 
kde sa obyvatelia hlásia k Svedkom Liehovovým alebo Ry-
tierom Jedi. „Zatiaľ nemáme tieto odpovede vyhodnotené, 
takže to, či kampaň Svedkov Liehovových bola úspešná, sa 
dozvieme až po sčítaní,“ uviedla Stauder.

Slovenské zavinenie v prípade 
únosu Vietnamca bolo vylúčené
V júli 2017 údajne došlo k únosu vietnamského podnika-
teľa a funkcionára vietnamskej komunistickej strany Trinh 
Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu. Thanha požiadal 
v Nemecku o azyl a teda bol chránený nemeckými úrad-
mi. Nemecké orgány sa v tejto súvislosti zaujímali o sloven-
skú stopu a podozrenie zo zneužitia slovenského vládneho 
špeciálu. Generálna prokuratúra (GP) po preskúmaní po-
tvrdila záver uznesenia vyšetrovateľa Sekcie kontroly a in-
špekčnej služby z roku 2018. V uznesení bola zamietnu-
tá časť trestných oznámení podávateľov vo veci podozre-
nia z trestného činu zneužívania právomoci verejného či-
niteľa. GP prišla k záveru, že žiadna relevantná skutočnosť 
neodôvodňuje vedomú spoluprácu občanov SR na úno-

se vietnamského občana. K zavineniu zo slovenskej strany 
na únose nedospeli ani nemecké súdy, ktoré právoplatne 
rozhodli o odsúdení jedného obžalovaného vietnamské-
ho občana. Strana Smer-SD, na čele s predsedom Róber-
tom Ficom, na tlačovej konferencii 5. marca uviedla, že zá-
very GP vidí ako objektívne, nezávislé a spravodlivé. Fico 
po ukázal na medializované vyjadrenia o vtedajšom minis-
trovi vnútra za Smer-SD Robertovi Kaliňákovi v čase od-
halenia kauzy. Výsledky označil Fico za zadosťučinenie pre 
Smer-SD, médiá pri informovaní o kauze podľa neho po-
škodili aj obraz Slovenska v zahraničí. Fico kritizoval nedo-
statočné a disproporčné medializovanie výsledkov kauzy 
v porovnaní s počiatočnou medializáciou v neprospech 
Kaliňáka. Podľa Fica stále nie je dôkaz, či bol niekto pre-
vádzaný cez Slovensko. Po vyjadrení GP očakával od mé-
dií ospravedlnenie.

Registrácia na očkovanie proti koronavírusu 
má byť jednoduchá a dostupná
Po mnohých týždňoch, kedy sa občania snažili zaregistro-
vať seba alebo rodinných príslušníkov na vakcináciu ne-
úspešne, prisľúbilo Národné centrum zdravotníckych in-
formácií vylepšenie registračného formulára on-line. Už od 
spustenia portálu bolo evidentné, že záujem ľudí prevyšuje 
jednak kapacity portálu a taktiež dostupnosť vakcín na Slo-
vensku. Stalo sa tak po tom, čo centrum zverejnilo spuste-
nie nových očkovacích termínov on-line. Minúty po spus-
tení bol portál natoľko preťažený, že registrácia bola pre 
mnohých nedostupná. Na základe tejto skúsenosti a ape-
lu prezidentky Zuzany Čaputovej sa centrum rozhodlo ko-
nať. Verejnosť nebude musieť „striehnuť“ na voľné očkova-
cie termíny. Sľubuje to Ministerstvo zdravotníctva SR, kto-
ré pripravilo novú aplikáciu, ktorá má slúžiť ako „čakáreň“ 
na očkovanie. Pre TASR to povedala hovorkyňa rezortu 
zdravotníctva Zuzana Eliášová. „Čakáreň sa bude vypúšťať 
napríklad podľa veku, čiže vždy najstarším vekovým skupi-
nám sa pošle pozvánka na očkovanie. Pracujeme aktuálne 
na finalizovaní detailov, budeme následne komplexne in-
formovať,“ uviedla Eliášová.

Národné centrum zdravotníckych informácií podľa jej 
slov v súčasnosti tiež pracuje na zmenách registračného 
formulára, ktoré by mali zjednodušiť registráciu na očko-
vanie. „Súčasné nastavenie formulára na očkovanie má ob-
medzené možnosti a keďže sme chceli urýchliť očkovanie 
najzraniteľnejších skupín osôb, otvorili sme na registrač-
nom formulári možnosť pre nahlasovanie práve osobám, 
ktoré dosiahli vekovú hranicu 60, respektíve 70 rokov,“ 
upresnila Eliášová. Zároveň sa pripravuje úprava prihlaso-
vacieho formulára, aby sa súčasne mohla registrovať sku-
pina zdravotníckych pracovníkov bez obmedzenia veku, 
rovnako ako občania s obmedzením veku nad 60 rokov. 
Nasadenie nového formulára je plánované na 15. marca.

Premiérov utajený nákup vakcín 
Sputnik V prehĺbil koaličnú krízu
Premiér Igor Matovič čelí ostrej kritike za utajený nákup 
dvoch miliónov dávok ruskej vakcíny proti covid-19 Sputnik 
V. Nákup vakcín oznámil začiatkom marca na sociálnej sie-
ti. Proti nákupu sa ostro ohradila koaličná partnerka a mi-
nisterka investícií, regionálneho rozvoja a in formatizácie 
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a SR Veronika Remišová (Za ľudí). Uviedla, že očkovanie ne-

registrovanou vakcínou je v rozpore s európskymi predpis-
mi a dáva Slovensko do zložitej diplomatickej situácie. Pre-
miér však argumentoval tým, že záchrana ľudských životov 
je preňho dôležitejšia ako „politikárčenie“. Kauza onedlho 
nabrala medzinárodný rozmer. Rusko vraj ponúklo, že zru-
ší objednávku Sputniku V bez sankcií. Opäť o tom infor-
moval Matovič na sociálnej sieti. „Včera [3. 3. 2021, pozn. 
red.] neskoro večer som dostal od výrobcu vakcíny Sput-
nik V oficiálnu ponuku, že v situácii, keď má byť ich vakcína 
na Slovensku predmetom takej nenávisti, že koaliční part-
neri hrozia až rozpadom vlády, sú ochotní ešte dnes zrušiť 
celú zmluvu na zabezpečenie 2 000 000 vakcín. Bez akých-
koľvek sankcií voči Slovensku a s dovetkom, že 40 krajín, 
ktoré na Sputnik V čakajú, sa o vakcíny určené pre ľudí na 
Slovensku pobijú,“ napísal Matovič.

Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Matovičovho 
nominanta Mareka Krajčího však odmietlo samotnú zmlu-
vu zverejniť. Keď v pondelok podvečer doviezlo vojenské 
lietadlo prvú dodávku vakcíny, Matovič povedal, že v prie-
behu nasledujúceho mesiaca by malo prísť celkovo mi lión 
kusov, v máji a júni ďalší milión. „Slovensko bude môcť 
v nasledujúcich mesiacoch zrýchliť tempo očkovania o viac 
ako 40 percent,“ skonštatoval premiér. Cena oboch dá-
vok vakcíny je podľa Matoviča 19,95 dolára, teda približ-
ne 17 eur. „Osobne ich plne chápem, ak by som bol na 
ich mieste, tiež by mi bolo nepríjemné, ak by môj liek, kto-
rý zachraňuje životy, niekto zneužíval na politické zápasy. 
Tým dupľom, ak 40 iných krajín prosí o čím skoršie dodáv-
ky,“ upozorňuje Matovič v ďalšom zo statusov. „Tak po-
prosím kolegov, nech sa rýchlo (ešte dnes) vyjadria, a ne-
závislé médiá, nech umožnia svojim čitateľom tiež vyjadriť 
názor,“ toľko Matovičova výzva koaličným kolegom a mé-
diám. „Váš názor? Môj? Bola by to najväčšia chyba, akú by 
sme mohli spraviť,“ pokračoval.

Matovičov nákup sprevádzali aj viaceré škandály. Mé-
dia i politická obec kritizovali Matovičovo veľkolepé víta-
nie príchodu vakcín na košickom letisku. Údajne šlo o ne-
vhodné gesto, nakoľko predošlé dodávky od firiem Astra-
Zeneca a Pfizer/Moderna sa rovnakého uvítania nedočka-
li. Matovič to vysvetlil tým, že v situácii, v akej sa Slovensko 
momentálne nachádza, je každá dodávka vakcín dôvodom 
na oslavu. V relácii rádia Express na otázku, čo Rusom za 
vakcíny sľúbil, premiér odpovedal pokusom o vtip a uvie-
dol, že sľúbil Zakarpatskú Rus. Diplomatická katastrofa na 
seba nedala dlho čakať a nasledovali oficiálne i neoficiál-
ne verejné ospravedlnenia slovenských politických špičiek 
kolegom z Ukrajiny.

Odstúpil minister zdravotníctva Marej Krajčí
Koaličné strany OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí rieši-
li vládnu krízu, ktorá kulminovala utajeným nákupom vak-
cíny Sputnik V. Kríza medzi koaličnými partnermi začala 
už v októbri minulého roku, keď mnohí poslanci nesúhla-
sili s povinným celoplošným testovaním. Nasledovali ob-
vinenia premiéra Matoviča na adresu ministra hospodár-
stva Richarda Sulíka (SaS). Ten mal údajne sabotovať ná-
kup antigénových testov na ďalšie povinné testovania. Su-
lík sa bránil tým, že mu kompetentní dodali správne za-
dania na nákup až na piaty pokus a po viac ako troch týž-
dňoch naliehania. Matovič Sulíka verejne nazval „idiotom“, 

obvinil ho z úmrtí tisícok covidových pacientov a poslal ho 
„kopať hroby“.

V januári toho roku si napriek protestom strán SaS 
a Za ľudí Matovič opäť presadil povinné testovanie, na-
koľko sa pandemická situácia opäť zhoršovala. Prestrelky 
medzi Matovičom a Sulíkom na sociálnych sieťach a samo-
statných tlačových besedách boli takmer na dennom po-
riadku. Napätie v koalícii sa rozšírilo i medzi ostatných po-
slancov. Čoraz častejšie rezonovala požiadavka odstúpe-
nia premiéra ako aj ministra zdravotníctva Mareka Krajčí-
ho (Oľano). Sulík dokonca neprozreteľne navrhol, že sám 
povedie rezort zdravotníctva, a tým vzťahy s Matovičom 
posunul do absurdnej roviny. Zlom nastal oznámením ná-
kupu ruskej vakcíny Sputnik V, ktorú na vlastnú päsť zorga-
nizoval sám premiér. Proti nej sa postavila najmä Veronika 
Remišová (Za ľudí). Tým sa pridala do Sulíkovej opozície 
proti Matovičovej Oľano. Boris Kollár, štvrtý z koaličných 
partnerov a šéf strany Sme rodina, sa snažil si tuáciu zmier-
niť tým, že sa ponúkol ako mediátor. Remišová a Sulík vy-
hlásili, že pociťujú nutnosť „rekonštrukcie koalície“ a na-
šli podporu aj u hlavy štátu. Po niekoľkodňových rokova-
niach, ktoré sa často tiahli do neskorých večerných hodín, 
koalícia ohlásila dohodu, ktorú chceli spoločne odprezen-
tovať na tlačovej konferencii nasledujúci deň. Všetky štyri 
strany avizovali dosiahnutie konsensu.

Zlom však nastal na menovanej tlačovej konferencii, 
ktorú zahájil premiér Matovič. Ohlásil, že koaliční partneri 
žiadali odstúpenie Mareka Krajčího a ministra označil za 
„rituálnu obeť“ a povedal, že zo strany koaličných partne-
rov bola požiadavka na jeho odchod amorálna. Premiér 
vravel, že Krajčí odíde postupne, ešte niekoľko týždňov 
mal pomáhať novému šéfovi rezortu. Pre Matoviča to mala 
byť poistka, aby sa začalo s vakcináciou Sputnikom V, ešte 
kým je Krajčí vo funkcii. Tieto vyjadrenia však pobúrili jak 
SaS, tak stranu Za ľudí. Obaja partneri účasť na spoločnej 
tlačovke zrušili a odobrali sa do svojich straníckych centrál. 
SaS v médiách odkázali, že tým sa dohoda anulovala a ro-
kovania sú opäť „na nule“.

V piatok 12. marca, len pár hodín po výstupe premiéra, 
podal minister zdravotníctva Marek Krajčí demisiu s tým, 
že nechce byť prekážkou v konštruktívnom fungovaní koa-
lície. Prezidentka Krajčího demisiu prijala. Rezort zdravot-
níctva provizórne povedie minister financií Eduard Heger 
(Oľano). Koaličná kríza však nie je zďaleka zažehnaná. Po-
litológovia sa zhodujú na tom, že nastanú viaceré zmeny 
na rôznych postoch. Okrem koaličnej krízy totiž čelí stra-
na Za ľudí vnútornému exodu členov a v prípade odcho-
du SaS z koalície by mohla nastať patová situácia v podo-
be menšinovej vlády. Opozičná strana Smer-SD, na čele 
s Róbertom Ficom, v medzičase nazbierala 300 tisíc z po-
trebných 350 tisíc petičných podpisov na zahájenie proce-
su predčasných volieb.

Európska lieková agentúra žiada 
od premiéra Matoviča ospravedlnení
Premiér Igor Matovič (Oľano) v jednom zo statusov na 
sociálnej sieti uviedol, že by uvítal, keby Európska lieková 
agentúra (EMA) schvaľovala nové vakcíny rýchlejšie. Bola 
to jeho reakcia na odporúčanie Christy Wirthumerovej-
Hocheovej zo správnej rady EMA členským štátom Európ-
skej únie (EÚ), aby zatiaľ neočkovali vakcínou Sputnik V.
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„Všetci by sme boli veľmi radi, aby ste si v EMA na nasle-
dujúce mesiace zmenili pracovnú dobu na 24 hodín denne 
a sedem dní v týždni – a neschvaľovali tak nové vakcíny tri 
mesiace, ale tri týždne. Ide totiž o život. A nie jeden,“ od-
kázal Matovič predstaviteľke EMA na sociálnej sieti. Chris-
ta Wirthumerová-Hocheová zo správnej rady EMA v roz-
hovore pre rakúsku ORF 7. marca uviedla, že krajinám EÚ 
odporúča nedať Sputniku štátne povolenie na núdzové po-
užitie, kým ho neudelila sama EMA. Tá posudzuje bezpeč-
nosť a účinnosť ruskej očkovacej látky. Proces priebežné-
ho hodnotenia naštartoval začiatkom marca a má pokra-
čovať dovtedy, kým nebude k dispozícii dostatok dôkazov 
pre formálnu žiadosť o povolenie vakcíny Sputnik V v EÚ. 
Výrobcovia vakcíny Sputnik V na základe tohto odporúča-
nia spochybnili nestrannosť EMA a požadovali od EMA ve-
rejné ospravedlnenie.

Maďarsko pomáha s nedostatkom 
dýchacích prístrojov
Maďarská vláda darovala na pomoc zahraničnej maďarskej 
komunite a nemocniciam na južnom Slovensku 17 dýcha-
cích prístrojov. Dar prijali zástupcovia občianskeho zdru-
ženia Kukkonia v Dunajskej Strede. Mesto ako prvé dosta-
ne počiatočných šesť respirátorov. Zvyšné prístroje zdru-
ženie rozdelí medzi jednotlivé nemocnice. Zástupcovia 
združenia uviedli, že ďalších 11 dýchacích prístrojov do-
dajú nemocniciam v Leviciach, Komárne, Nových Zám-
koch, Rimavskej Sobote, Rožňave, Michalovciach, Lučen-
ci, Kráľovskom Chlmci, Revúcej, Trebišove a Veľkom Krtíši.

Veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku Tibor 
Pető uviedol, že rovnako ako pri predchádzajúcich dodáv-
kach protipandemickej pomoci (ochranné pomôcky, rúš-
ka) bola aj táto pomoc motivovaná najmä vzájomnou ná-
rodnou spolupatričnosťou. „Vzhľadom na mimoriadne váž-
nu epidemiologickú situáciu na Slovenku sa maďarská vlá-
da rozhodla darovať dýchacie prístroje tunajším nemoc-
niciam. Tomuto rozhodnutiu predchádzal prieskum, kde 
sme zisťovali, koľko prístrojov potrebujú jednotlivé nemoc-
nice, aby sa dokázali postarať o svojich pacientov. Dúfam, 
že aj táto forma pomoci napomôže k odľahčeniu nápo-
ru na nemocnice,“ povedal. Za pomoc sa poďakovala zá-
stupkyňa občianskeho združenia Réka Világi. Na sociál-
nej sieti sa k nej pridal aj minister zahraničných vecí Ivan 
Korčok (nominant SaS). „Chcem sa touto cestou úprim-
ne poďakovať za ďalšiu pomoc, ktorú nám Maďarsko po-
skytlo,“ uviedol.

Nemecko prevzalo dvoch pacientov 
zo Slovenska
V sobotu 6. marca boli do nemeckého mesta Dortmund 
letecky prevezení dvaja pacienti zo západného Slovenska, 
ktorí boli diagnostikovaní chorobou covid-19. TASR o tom 
informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuza-
na Eliášová. Pripomenula, že ide o medzinárodnú pomoc 
v rámci európskej solidarity, ktorú už využili viaceré európ-
ske krajiny vrátane Holandska či Francúzska.

„Európa si vzájomne pomáha aj s vakcínami. Slo-
vensko dostane 15 000 očkovacích látok od spoločnos-
ti Astra Zeneca ako dar od Francúzska. V rámci európ-
skeho systému solidarity môže naša krajina tiež počítať 

so 100 000 vakcínami od spoločnosti Pfizer/BioNTech,“ 
uvied la Eliášová. Okrem Severného Porýnia-Vestfálska po-
núkli pomoc v podobe možnosti prevziať na liečenie slo-
venských pacientov aj Bádensko-Württembersko a Ba-
vorsko. Informoval o tom minister zahraničných vecí Ivan 
Korčok na jednej zo sociálnych sietí. Okrem Nemecka po-
mohlo aj Poľsko. Do Gorlíc poputovali prví pacienti tak-
tiež začiatkom marca. Poľsko a Nemecko ponúkli Sloven-
sku pomoc desať lôžok s možnosťou umelej pľúcnej venti-
lácie. V rámci európskej pomoci pomáhajú na Slovensku 
aj lekári a zdravotné sestry z Rumunska.

Francúzsko darovalo Slovákom 
15 tisíc dávok vakcín
Veľvyslanec Francúzskej republiky v SR Christophe Léon-
zi vyjadril verejne poľutovanie nad momentálnou vážnou 
pandemickou situáciou na Slovensku. „Aj my sme sa v ťaž-
kých fázach pandemickej krízy viackrát obrátili na solida-
ritu našich európskych kolegov v rámci EÚ a naši partneri 
vždy reagovali na naše prosby. Práve z tohto dôvodu sme 
sa my ako Francúzsko rozhodli na vašu prosbu o solidari-
tu zareagovať,“ uviedol. Súčasnú krízu Léonzi označil za 
„skutočne hroznú“. EÚ sa podľa neho musí zachovať soli-
dárne. Súdržnosť je totiž podľa jeho slov najlepší spôsob, 
ako pandémiu poraziť.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu 
3. marca kontaktoval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú 
a premiéra Matoviča. Informoval ich o tom, že Francúz-
sko sa rozhodlo zareagovať na výzvu a žiadosť o solidari-
tu. Prezidentka sa za dar poďakovala, rovnako tak aj minis-
ter zdravotníctva Marek Krajčí (Oľano). Matovič sa Fran-
cúzsku za vakcíny poďakoval, označil ich za „veľmi užitoč-
ný, sympatický dar“. Pripomenul, že Francúzsko apelova-
lo aj na to, aby Slovensko prostredníctvom Európskej únie 
dostalo pohotovostnú dávku 100 000 vakcín od Pfizer/ 
BioN Tech. „Pevne verím, že dnes sa na Slovensku nachá-
dzame v zlomovej situácii, keď sa to začne už len zlepšo-
vať,“ povedal premiér.

Pápež prijal pozvanie prezidentky
Pri tlačovej konferencii počas spiatočného letu z návšte-
vy Iraku sa pápež František nechal počuť, že zvažuje náv-
števu Slovenska. Na otázku, kam plánuje cestovať v blízkej 
budúcnosti, odpovedal jasne menujúc aj Bratislavu, kto-
rú možno navštívi po eucharistickom kongrese v hlavnom 
meste Maďarska. V Budapešti sa pápež František chce zú-
častniť na záverečnej omši Medzinárodného eucharistic-
kého kongresu. Tá sa bude konať v nedeľu 12. septem-
bra o 11. hodine na Námestí hrdinov v Budapešti.

Cesta na Slovensko ešte nie je oficiálne potvrdená, no 
pápež nahlas zvažoval vzdialenosti oboch hlavných miest 
a pozitívne okomentoval, že ich delia len dve hodiny ces-
ty autom. „V septembri pôjdem do Maďarska na závereč-
nú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu, nie 
na štátnu návštevu, ale iba na omšu. Ale Budapešť je len 
dve hodiny cesty autom od Bratislavy, tak prečo neurobiť 
návštevu Slovenska?“ povedal pápež pri rozhovore s no-
vinármi.

Prezidentský palác potvrdil, že pápež informoval pre-
zidentku Zuzanu Čaputovú o svojom úmysle prísť na 
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a Slo vensko. „Veľmi sa teším, že Svätého Otca budeme môcť 

privítať na Slovensku, jeho návšteva bude určite symbolom 
nádeje, ktorú tak veľmi potrebujeme,“ uviedla prezident-
ka. Prezidentka pápeža pozvala na návštevu počas osob-
nej audiencie vo Vatikáne v decembri minulého roka. „Zá-
ujem prísť má naozaj úprimný,“ povedala vtedy Čaputová 
s tým, že František pozvanie prijal, no uvidí, ako mu prices-
tovať dovolí situácia vo svete.

Minister Ivan Korčok ocenil päť žien
Medzinárodný deň žien je od roku 1977 medzinárod-
ne uznávaným sviatkom, pripomínaný ako deň solidari-
ty a podpory úsilia žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, 
mier a rozvoj. Bol ustanovený Organizáciou spojených ná-
rodov pri príležitosti výročia štrajku newyorských krajčírok 
pre zlé pracovné podmienky a protestov za volebné prá-
vo žien v roku 1908.

Rezort slovenskej diplomacie pri tejto príležitosti pri-
pravil sériu podujatí venovaných ženám v medzinárodnej 
politike pod názvom Týždeň žien v diplomacii. Podujatia 
sa zamerali na ocenenie práce a zviditeľnenie zastúpenia 
žien v slovenskej diplomacii, v medzinárodných organizá-
ciách, ako aj v rámci rozvojových a humanitárnych projek-
tov vo svete. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (SaS) 
udelil rezortné ocenenia piatim mimoriadnym ženám, kto-
ré markantným spôsobom prispelo k rozvoju medzinárod-
nej spolupráce a šíreniu dobrého mena Slovenska v zahra-
ničí. Ocenenia udelil v rámci otvorenia série podujatí Týž-
deň žien. TASR o tom informoval tlačový odbor Minister-
stva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Bolo mi cťou dnes udeliť ocenenia rezortu diplomacie 
piatim mimoriadnym ženám. Nesmierne si cením ich skve-
lú reprezentáciu našej krajiny a ich osobný vklad do spo-
ločného úsilia medzinárodného spoločenstva na zabezpe-
čenie mieru, stability a udržateľného rozvoja vo svete. Oce-
neným patrí moje poďakovanie za ich úsilie a obetavosť pri 
plnení náročných úloh, často vo veľmi náročnom prostre-
dí v zahraničí,“ uviedol Korčok. Medailu za zásluhy o slo-
venskú diplomaciu si prevzala Mária Krásnohorská, Zla-
tou plaketou ministra zahraničných vecí a európskych zá-
ležitostí boli ocenené Katarína Mathernová a Erika Kvapi-
lová. Danici Olexovej udelil minister Korčok Zlatú plaketu 
ministra in memoriam, pričom ocenenie prevzala jej mama 
Anna Olexová. Striebornú plaketu ministra zahraničných 
vecí a európskych záležitostí obdržala Dária Kimuli.

Slovensko čaká reforma 
zdravotnej starostlivosti
Na plánovanú reformu smerujúcu k dosiahnutiu moder-
nej a dostupnej zdravotnej starostlivosti má z európske-
ho nástroja na obnovu ekonomiky Slovensko vyhradených 
celkovo 1,1 miliardy eur. Prioritou sú výstavba nemocníc, 
digitalizácia a dobudovanie záchrannej zdravotnej služby. 
Ministerstvo financií SR dalo návrh Plánu obnovy a odol-
nosti SR do medzirezortného pripomienkového konania. 
Cieľom reforiem je vytvoriť modernú, dostupnú a efektív-
nu sieť nemocníc, atraktívne prostredie pre personál a pa-
cientov, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Nutné je 
tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby a po-
silniť prvotnú starostlivosť.

Ministerstvo plánuje investície do systému centrálneho 
riadenia najväčších nemocníc, medicíny na diaľku v rám-
ci vybraných nemocníc v Bratislavskom a Košickom kra-
ji a tiež investície do ďalších digitálnych riešení, ako naprí-
klad banka anotovaných rádiologických vyšetrení. „V zdra-
votníctve výrazne optimalizujú medicínske aj prevádzkové 
procesy, čo zvýši kvalitu starostlivosti a uvoľní časové a ľud-
ské zdroje. Výstavba a obnova budov nemocníc bude pre-
biehať v súlade s kritériami energetickej efektívnosti a za-
staví súčasné výrazné energetické straty z dôvodu zastara-
nosti budov,“ uvádza sa v pláne obnovy.

Modernizácia nemocníc, čo podľa dokumentu zname-
ná modernizáciu budov, zavádzanie moderných klinických 
procesov a zlepšenie vybavenia nemocníc, má podporiť 
zníženie odlivu zdravotníkov do zahraničia. „Posilnenie po-
stavenia všeobecných lekárov v procese starostlivosti a fi-
nančná podpora pri otváraní a rozvoji ich praxe má za cieľ 
prilákať viac lekárov do ambulancií aj v menej atraktívnych 
oblastiach krajiny,“ upresňuje plán obnovy. Reformy majú 
priniesť aj zefektívnenie prvotnej starostlivosti a zníženie 
regionálnych rozdielov v prístupe obyvateľstva ku kvalit-
nej a časovo dostupnej zdravotnej starostlivosti. „Pandé-
mia naplno odhalila nevyhovujúcu infraštruktúru ústavnej 
starostlivosti na Slovensku a zvýraznila nedostatočné ka-
pacity primárnej starostlivosti. Centralizáciou riadenia naj-
väčších nemocníc bude sieť schopná flexibilnejšie reagovať 
na nečakané potreby,“ uvádza sa v dokumente.

Medzi reformy rezort financií zaradil vylepšenie siete 
nemocníc, reformu prípravy investičných projektov v zdra-
votníctve, centralizáciu riadenia najväčších nemocníc, op-
timalizáciu siete akútnej zdravotnej starostlivosti, novú de-
finíciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti a reformu po-
skytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a do-
rast. Investície podľa plánu obnovy majú smerovať do vý-
stavby, rekonštrukcie a vybavenia nemocníc, digitalizácie 
v zdravotníctve, tiež do výstavby a obnovy staníc záchran-
nej zdravotnej služby, do obnovy jej vozového parku či do 
podpory otvárania nových ambulancií primárnej starostli-
vosti v nedostatkových oblastiach.

kulTúra

Natáčania filmu Slovo pokračujú
Romantická Banská Štiavnica je mesto s výnimočnou atmo-
sférou a čarovnými zákutiami. Česko-slovenský štáb, kto-
rý v meste počas februárového víkendu natáčal nový film 
režisérky Beaty Parkanovej Slovo, odohrávajúci sa v šesť-
desiatych rokoch minulého storočia, sa rozhodol toto uni-
kátne čaro využiť. Film prezentuje príbeh manželov Václa-
va a Věry Vojířovcov poznačený rokmi 1968 a 1969. Pár si 
sľúbil, že budú stáť pri sebe v dobrých aj zlých časoch. Dali 
si sľub, že budú mať pevné presvedčenie a neprekročia ur-
čité morálne a spoločenské hranice. Doba a okolie ich však 
vystavujú náročným skúškam. Václav odmieta vstúpiť do 
komunistickej strany a tlak, ktorý je naňho vyvíjaný po au-
guste 1968, ho doženie do psychiatrického ústavu. Dodr-
žať dané slovo je pre neho stále náročnejšie.

Scenár k filmu si režisérka Beata Parkanová napísala 
sama, pričom príbeh bol inšpirovaný jej starými rodičmi. 
Starý otec Beaty Parkanovej, ktorý pracoval ako štátny no-
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tár, podobne ako hlavný hrdina snímky Václav odmietol 
vstúpiť do komunistickej strany a neustály tlak režimu po-
značil jeho i jeho manželstvo

Aj pri svojom úspešnom celovečernom debute Chvilky 
vychádzala režisérka z vlastnej životnej skúsenosti a jeho 
hlavná postava Anežka má mnohé autobiografické črty. 
„Natáčať filmy, ktorých príbeh či pocity postáv vychádza-
jú zo mňa alebo z mojich blízkych, je pre mňa jeden zo 
základných kľúčov, ktorými vstupujem do scenára a filmu. 
Všeobecné pocity vyznievajú všeobecne. Verím, že je to 
práve rýdzosť a pravdivosť, presnosť v nuansách, čo vedie 
k možnosti, ako sa dotknúť sŕdc divákov,“ opisuje svoj prí-
stup Beata Parkanová.

Film Kamily Šebestovej o Kuciakovi online
Keď maltskej investigatívnej novinárke Daphne Caruano-
vej Galiziovej 16. októbra 2017 vybuchla v aute bomba, 
jej syn Matthew vybehol z domu hneď po tom, ako počul 
explóziu. O pár mesiacov na Slovensku zastrelili reporté-
ra Jána Kuciaka so snúbenicou Martinou Kušnírovou. Za 
poslednú dekádu vo svete zomrelo viac než 579 noviná-
rov. Krátky bilingválny dokumentárny film Kamily Šebes-
tovej zachytáva príbehy dvoch výnimočných investigatív-
nych reportérov Jána a Daphne. Prostredníctvom rozho-
vorov s ich kolegami či blízkymi približuje divákovi, ako 
svet ovplyvnili brutálne zásahy do slobody slova. Film hľa-
dá odpoveď na zatiaľ nezodpovedanú otázku: zvíťazí bez-
trestnosť, či pravda? Film nájdete na https://www.youtu-
be.com/watch?v=JlKYH7DFnvI&feature=youtu.be.

Zomrel spevák Robo Kazík
Vo veku 73 rokov zomrel legendárny spevák Robo Kazík. 
Informáciu zverejnila na sociálnej sieti obec Topoľčianky, 
odkiaľ umelec pochádzal. Robo Kazík sa narodil 11. mája 
1947 v obci Topoľčianky neďaleko Zlatých Moraviec, kde 
neskôr aj pracoval. Slováci ho poznajú najmä ako speváka, 
ktorý v 90. rokoch účinkoval tiež v hudobnej relácii Repe-
te. Preslávil sa hitmi Marína, Toto sólo patrí nám, Srdce ti 
napovie či Jesenné lístie. V rokoch 2006-2010 pôsobil ako 
viceprimátor v Banskej Bystrici. Bol ženatý, spolu s man-
želkou Marienkou mali dvoch synov.

Umelci sa chcú zapojiť do pomoci s očkovaním
Chcú pomôcť s logistikou, hladkým priebehom a orga-
nizačným zabezpečením očkovania. Kultúrne združenia 
a asociácie pripravili v spolupráci s organizátormi festivalu 
Pohoda výzvu „Želáme Slovensku na zdraví“, ktorej cieľom 
je dosiahnuť čo najrýchlejší a najplynulejší priebeh vakci-
nácie proti ochoreniu covid-19. „Sme si vedomí, že niekto-
ré činnosti musia realizovať odborníci spomedzi zdravot-
níkov a epidemiológov. Vďaka našim dlhoročným skúse-
nostiam s logisticky často náročnými podujatiami však do-
kážeme pomôcť s prípravou a realizáciou procesov, ktoré 
očkovanie vyžaduje, ako je pomoc s logistikou, s ľudským 
a produkčným zabezpečením, s komunikáciou a propagá-
ciou očkovania. Od marca 2020 sme viackrát vyzvali vlá-
du na pomoc, teraz pomoc ponúkame. Chceme vyjadriť 
podporu plánu očkovania na Slovensku a zároveň chce-
me ponúknuť naše skúsenosti a zručnosti k tomu, aby oč-

kovanie prebehlo čo najrýchlejšie a najplynulejšie,“ uvá-
dza sa vo výzve.

Umelci veria, že vďaka ich pomoci by sa mohol celý 
proces urýchliť, čo by v konečnom dôsledku pomohlo aj 
ťažko skúšanému kultúrnemu priemyslu. „Veríme, že exis-
tuje dostatok priestoru na zapojenie ľudí zo živej kultúry 
a ďalších oblastí do procesu očkovania. Aj v prípade, že 
našu ponuku nevyužijete, prajeme celému procesu čo naj-
úspešnejší priebeh, aby sme si mohli už na jar symbolic-
ky popriať »na zdravie« na našich podujatiach a spoloč-
ných stretnutiach.“

Komunikačný semafor 
Slovenského národného divadla
Slovenské národné divadlo prechádza od januára transfor-
máciou, ktorú si vyžiadalo viacero faktorov. Nové vedenie 
SND prebralo divadlo v čase vrcholiacej pandémie. Zatvo-
rili sa sály, no umelci neprestali pracovať. Divadlo pracu-
je najmä na nových hracích plánoch, ale aj na pláne eko-
nomickej a personálnej obnovy, racionalizujeme výdavky 
a celú energiu venuje tomu, aby Slovenské národné diva-
dlo bolo kultúrnou inštitúciou 21. storočia schopnou ob-
stáť v európskom kontexte. Naďalej sú k dispozícii predsta-
venia on-line na stránke navstevnik.online.

Princíp živého umenia, ktoré stojí na osobnom kontak-
te so svojím divákom, zaznamenal v poslednom roku váž-
nu ruptúru. Preto divadlo hľadá nové cesty, ako divákom 
ostať čo možno najbližšie. Od marca je pripravený nový ka-
nál podcastov Slovenského národného divadla, ako aj di-
vadelné noviny s celoslovenským pokrytím. Národné diva-
dlo totiž patrí divákom rovnako v Hnúšti ako v Žiline alebo 
v Bratislave. Novinkou je aj komunikačný semafor, v kto-
rom sa bude odratúvať čas až do obnovenia umeleckej pre-
vádzky. Vedenie rozdelilo čas transformácie na 3 farebne 
odlíšené fázy (červenú, oranžovú, zelenú), podľa toho, čím 
Slovenské národné divadlo práve prechádza.

knIžné TIpy

Juraj karpiš: Ako na zlato – Peniaze pre neveriacich (Baj-
kal, 2021)
Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o zlate. Juraj Karpiš, au-
tor populárnej knihy o finančnej kríze Zlé peniaze, vás krok 
po kroku prevedie dôvodmi a technickými aspektmi spo-
renia kúpnej sily v zlate. Zlato je unikátnou poistkou voči 
zlým politickým, ekonomickým a finančným scenárom. 
Prečo vlastniť zlato? Aké funkcie plní zlato v majetku a aká 
časť vášho majetku by mala byť v zlate? Čo od zlata neča-
kať? Kedy, kde a v akej podobe ho nakupovať? Čoho sa 
pri nákupe alebo predaji zlata vyvarovať, aby ste ho nekú-
pili draho a zle? Odpovede na tieto a mnoho ďalších otá-
zok nájdete v tomto praktickom a zrozumiteľnom sprie-
vodcovi. 

eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín (Spo-
lok slovenských spisovateľov, 2021)
Vedeli ste, že Slovensko bolo chápané ako osobitné úze-
mie už v stredoveku, že Matej Korvín si písal s našou de-
dičnou šľachtou v slovenskom nárečí, že Osmanská ríša 
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a že existenciu Slovenska vnímal aj jeden z najväčších fyzi-
kov všetkých čias Isaac Newton? Kniha je fascinujúcou re-
konštrukciou podielu slovenského etnika na dejinách štá-
tu na území Slovenska od najstarších čias až po vznik ná-
rodného hnutia. Presvedčivo dokazuje, že Slovensko nie je 
umelý útvar vymyslený v 20. storočí, ale geograficky, histo-
ricky, politicky i kultúrne špecifické územie, ktorého identi-
ta sa formovala od najstarších čias. Je zároveň cenným prí-
spevkom k pochopeniu filozofie slovenských dejín a zmys-
lu slovenskej štátnosti. Autorom knihy je Eduard Chmelár, 
historik, politický analytik, publicista, scenárista a mierový 
aktivista. Napísal knihy Uhorská tlačová politika (1998), 
Rozprava o zjednotení ľudstva (2001) a Svet nie je na pre-
daj (2003). Na margo publikácie Prof. Martin Homza na-
písal: „Nejde iba o suchý výpočet historický osobností, dát, 
dejov, ale o hlbšie historicko-filozofické zamyslenie sa nad 
tým, ako identita Slovákov vznikala, ako sa menila a kam 
asi smeruje.“ A doc. Ladislav Hohoš poznamenal: „Pod-
netné sú kapitoly o dejinách uhorského štátu. Nazdávam 
sa, že by pre študentov mohli byť lepšou pomôckou než 
niektoré učebnice dejepisu.“

vladimír Palko ml.: Ostro sledovaná hranica. Spravo-
dajská zložka 11. brigády pohraničnej stráže v rokoch 
1951-1989 (Ústav pamäti národa, 2021)
Vedecká monografia Vladimíra Palka ml. mapuje metó-
dy a prax spravodajskej ochrany štátnej hranice 11. brigá-
dou Pohraničnej stráže Bratislava. Represívna činnosť Po-
hraničnej stráže sa vzťahovala najmä na úseky štátnej hra-
nice s Nemeckou spolkovou republikou a Rakúskom. Jej 
úlohou bolo zastavenie politicky aj hospodársky motivo-
vaných útekov na jednej strane a ochrana štátnej hranice 
pred „vonkajším nepriateľom“ na druhej strane. 11. brigá-
da pohraničnej stráže bola útvarom zabezpečujúcim fy-
zickú a spravodajskú ochranu slovenského úseku česko-
slovensko-rakúskej a čiastočne československo-maďarskej 
štátnej hranice. Monografia zaznamenáva jej represívne, 
rozviedne a kontrarozviedne pôsobenie počas takmer ce-
lého trvania komunistického režimu. Hlavnou úlohou spra-
vodajských zložiek 11. brigády PS bolo zhromažďovanie 
a vyhodnocovanie informácií o osobách plánujúcich útek 
do zahraničia. S tým súviselo budovanie agentúrnej sie-
te spomedzi obyvateľov kolaborujúcich s režimom v zve-
rených úsekoch pohraničného pásma. Získavanie tajných 
spolupracovníkov, dôverníkov a operatívne rozpracová-
vanie podozrivých osôb sa uskutočňovalo podľa podzá-
konných noriem, ktorými sa riadila kontrarozviedka Štát-
nej bezpečnosti. Súčasťou publikácie sú aj prílohy obsahu-
júce organizačný vývoj spravodajského oddelenia a spra-
vodajských skupín 11. brigády Pohraničnej stráže Brati-
slava, vrátane zverejnenia mien a tvárí jej spravodajských 
dôstojníkov. 

kol. aut.: Čierne diery: Sochy Piešťan (Čierne diery, 2021)
Ako každá kniha združenia Čierne diery, aj táto je expe-
rimentom. Je prehliadkou unikátneho množstva sochár-
skych diel, ktoré sa zachovali v kúpeľnom meste Piešťany. 
Je vytlačená z troch farieb (žltej, modrej a červenej) s pou-
žitím vlastného písma s názvom Socha. Fotografie zachytá-
vajú 125 umeleckých diel vo verejnom priestore. Za tie naj-
kvalitnejšie vďačia Piešťany najmä podujatiu Socha pieš-

ťanských parkov, ktoré sa konalo od roku 1967 za účasti 
popredných umelcov svojej doby.

Projekt Sochy Piešťan v roku 2020 prvýkrát zostavil sú-
pis existujúcich diel. Niektoré ukryté plastiky opäť vracia 
do verejného priestoru.

eva Hanzelyová: Bylinková škola (Ikar, 2021)
Bylinková škola, dielo známej slovenskej bylinkárky, lieči-
teľky a učiteľky Ivety Henzelyovej, nie je obyčajnou knihou 
o liečivých bylinkách. To, čo z nej robí jedinečnú publiká-
ciu, je spojenie klasickej fytoterapie a tradičného liečiteľ-
stva s čínskou medicínou. Bylinková škola na jednej strane 
prináša rozsiahle informácie o rastlinnej ríši, prírodnej me-
dicíne i o fungovaní ľudského tela, takže sa naučíte rastli-
ny nielen poznať, ale aj pripravovať z nich liečivé prostried-
ky a aplikovať ich pri rôznych ochoreniach. Na druhej stra-
ne vás čínska medicína poučí, že ľudské telo treba chá-
pať komplexne a ukáže vám, ako sa treba preventívne sta-
rať o jednotlivé orgánové celky, ako si počas roka vybu-
dovať silnú imunitu a ako predchádzať fyzickým i psychic-
kým ochoreniam. V tejto príťažlivo ilustrovanej knihe na-
vyše nájdete príbehy o neuveriteľných schopnostiach rast-
lín, o ich múdrosti, sile a vytrvalej schopnosti prispôsobiť 
sa a meniť. Dvadsať liečivých byliniek sa stane vašimi pria-
teľmi a sprievodcami na ceste k fyzickej a duševnej harmó-
nii. Naša nádherná planéta k nám prehovára prostredníc-
tvom rastlín. Ak porozumieme ich reči a dokážeme vnímať 
ich posolstvo, naučia nás nielen ako prežiť, ale hlavne, ako 
žiť v pokoji, láske a vzájomnom porozumení. To je hlavným 
mottom knihy Bylinková škola.

kol. aut.: Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny (Ikar, 2021)
Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny je pútavý a podmanivý kniž-
ný sprievodca viac než osemdesiatimi z tých najslávnej-
ších, najvzácnejších a najdôležitejších písomných diel sve-
ta od Zvitkov od Mŕtveho mora po Denník Anny Franko-
vej, vrátane ručne iluminovaných rukopisov, zásadných tla-
čených kníh a niektorých z najlepších príkladov ilustrova-
nej literatúry. Prekrásne spracované kapitoly sledujú vývoj 
jednotlivých významných diel a dedičstvo, ktoré po sebe 
zanechali. 

robert elger: Permakultúra pre začiatočníkov (Ikar, 
2021)
Pri permakultúrnom spôsobe záhradkárčenia sa používa-
jú všetky dostupné prírodné zdroje tak, aby podporova-
li rozvoj autonómnych a udržateľných ekosystémov. Jed-
noducho povedané, minimálna investícia s maximálnym 
ziskom. Recyklácia odpadu a vody, používanie solárnej 
energie, dôsledné nastielanie, pestovanie vo vyvýšených 
či v štvorcových záhonoch, vrstvenie. Táto kniha vám vy-
svetlí základy permakultúry tak, aby ste ich mohli okamži-
te uviesť do praxe. Zoznámte sa s podmienkami pestova-
nia a vlastnosťami viac než 80 druhov zeleniny, ovocia, by-
liniek a jedlých kvetov a založte si trvalo udržateľnú, úrod-
nú a výživnú záhradu bez hnojenia a pri úplnom rešpekto-
vaní životného prostredia. 

Martina Majzlíková: Šťastné vzťahy (MAFRA Slovakia, 
2021)
Konečne odhaľte tajomstvo šťastných vzťahov – vďaka 
kombinácii motivačných cvičení, inšpiratívneho príbehu 
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zo života a najlepších rád, návodov a manuálov na medi-
táciu. Pýtate sa niekedy, prečo sú vzťahy také komplikova-
né? Túžite aj vy žiť v harmónii? Životný príbeh Kláry a jej 
rodiny vám pomôže odkryť tajomstvá spletitých ľudských 
prepojení, rozuzľovať poznanie, ktoré k nám práve vďaka 
nim prichádza.

Klára sa hnevala na seba, na mamu aj na otca. Za to, 
ako žili. Stratila smer, hnevala sa sama na seba. Nenávi-
dela sa. Náš život je plný vzťahov. Sme deti, rodičia, part-
neri, kamaráti či kolegovia. Všetko toto nás môže napĺňať 
šťastím, alebo nás oň oberať. O prínose každého vzťahu 
pre nás však rozhodujeme my sami. Nájdite kľúče od dve-
rí k šťastiu a staňte sa tými, ktorí na ňom vedome pracu-
jú, učia sa a vnútorne rastú. Súčasťou knihy sú aj praktic-
ké cvičenia, ktoré vám pomôžu uplatniť nové poznatky vo 
svojom živote. Novinka z edície balansoviek, ktorú sa opla-
tí mať v knižnici aj v živote.

Dušan Čupka: Krížovky na relax 6 (Ikar, 2021)
Kniha ponúka lúštiteľom 228 švédskych krížoviek. Tajnič-
ky ukrývajú nadčasové výroky slávnych osobností, zaují-
mavosti z ríše zvierat, z oblasti prírody, minerálov a magic-
kých kameňov, ako aj pointy zo sveta rozprávok a humoru. 

Peter valo: Čierny humor v bielom plášti 3 (Ikar, 2021)
Dve zbierky humorných až neuveriteľných historiek zo ži-
vota známych i menej známych slovenských lekárov Čierny 
humor v bielom plášti 1 a Čierny humor v bielom plášti 2 
od Petra Vala vyvolali veľký čitateľský záujem. Autor pre-
to pripravil tretiu knihu s úvodom profesora Jána Štencla. 
Tentoraz ponúka viac ako štyri desiatky skutočných prí-
behov z ambulancií a nemocníc, v ktorých opäť vystupu-
jú skutočné osobnosti našej medicíny, od legendárneho 
športového lekára profesora Alexandra Binovského až po 
mladého banskobystrického chirurga Martina Sirotňáka. 
Peter Valo sa s mnohými lekármi osobne pozná z čias, keď 
ako novinár písal reportáže z operačných sál. Zaznamenal 
ich svedectvá, ale aj spomienky spolupracovníkov. Niekto-
rí z jeho hrdinov už nežijú, ale ich zážitky zostávajú v živej 
pamäti okolia, pacientov či kolegov.

emily D. Beňová: Pravá tvár šťastia (BESTSELLER, 2021)
Pravda konečne vyplávala na povrch! Natáliin svet sa v je-
dinom okamihu otočil hore nohami. Už nič nemohlo byť 
ako predtým, a ona vedela, že je načase otočiť list a vykro-
čiť vpred tou správnou nohou. No čo je naozaj správne? 
Poslúchnuť prianie rodiny a ísť neľútostne vpred, a neob-
zerať sa do minulosti? Alebo počúvnuť volanie srdca, kto-
ré nevyhaslo ani po rokoch? Jared a ona sú si súdení, to 
vedia obaja, no podarí sa im získať to, čo im bolo kedysi 
vzaté? Podarí sa im prekonať rokmi živenú nenávisť ich ro-
dín a nájsť konečne svoje šťastie? Alebo ich rodina opäť 
rozdelí?

Peter Derňár: Škrabot (Lindeni, 2021)
Štyridsiatnik Peter má krátko po rozvode a chce skúsiť te-
rapiu tmou – nechá sa na týždeň zavrieť do miestnosti bez 
okien, aby sa postavil vlastným strachom, prekonal ich 
a mohol vstúpiť do novej etapy života s čistým štítom. To-
máš je filmár a už má po krk natáčania priblblých televíz-
nych seriálov. Po nezrealizovanom projekte sa v ňom nie-
čo zlomí. Lenže keď sa životy dvoch mužov pretnú, ani je-

den z nich nehovorí celú pravdu a v hĺbke duše schováva 
nejedno nepekné tajomstvo.

Dana Hlavatá: Denník chaotickej matky (Naše vojsko, 
2021)
Ak si niekto myslí, že materská dovolenka je med lízať, kru-
to sa mýli. Stres od štvrtej rána, kedy dieťa kričí od hladu, 
a to jednu ženu môže rozdrapiť, keď sa jej niekto spýta: 
A čo si celý deň robila? Materská sa dá zvládnuť ľavou zad-
nou. Tou pravou, prednou, by ste mu zasiahli píšťalu pra-
vej nohy. O materstve vie svoje aj hlavná hrdinka, ktorá si 
všetko píše do denníka. Prečo? Aby raz deťom mohla do-
kázať, že nepotila len krv pri ich výchove, ale zalievali ju aj 
slzy šťastia a nádherného materstva plného prešľapov, hu-
morných situácií a lásky. 

viktória Dominová: S úctou, Priateľ (Naše vojsko, 2021)
Andrea od života nečaká veľa. Za najdôležitejšiu považuje 
fľašu s alkoholom, vďaka ktorej nemusí čeliť démonom mi-
nulosti. Po zmiznutí dcéry jej skrachovalo manželstvo a zo-
stala úplne sama. Polícia pátranie dávno ukončila, preto-
že chabé stopy nikam neviedli. To všetko sa však zmení, 
keď na nočnom stolíku jedného dňa nájde jednoduchý od-
kaz. Slová, ktoré osamote veľa neznamenajú, no vo vetách 
majú obrovskú silu. Neznámy, ktorý sa nepozorovane do-
stal k Andrei domov, jej napíše, že vie, čo sa stalo s jej je-
dinou dcérou a pomôže úbohej žene odhaliť pravdu. An-
drea vsádza všetko a vydáva sa na nebezpečnú cestu za 
poznaním pravdy. Získa naspäť stratenú nádej a postaví 
sa opäť na nohy?

kol. aut.: Celkom (ne)obyčajné veci izolovanej doby (Lin-
deni, 2021)
19 príbehov z karantény je zbierka jedinečných výpovedí 
o tom, ako sa známe osobnosti i obyčajní ľudia vyrovnáva-
li s jarným lockdownom. Všetky naše plány na ten rok sa 
razom ocitli v domácej izolácii spolu s nami. Hoci politici 
vypli krajiny, naše životy sa nezastavili. Matka sa naďalej 
pripravovala na príchod druhého dieťaťa. Vedec neváhal 
a pustil sa do práce na vývoji vlastných testov. Maliarka bo-
jovala so zákernou chorobou. Lekárka ošetrovala pacien-
tov s dovtedy neznámou chorobou. Horolezcov sen o pr-
vovýstupe sa rozplynul v návale nových obmedzení. Oni 
a mnohí ďalší hľadali možnosti, ako sa vyrovnať s novou 
realitou. Strachy, nádeje, optimizmus i praktické riešenia. 
Všetci prežívame radosti i trápenia unikátnym spôsobom. 
V tejto knižke ponúkame čitateľom pohľady do mnohých 
sfér spoločnosti, od vedy cez sociálnu prácu, politiku, kul-
túru, šport až po biznis a jedinečné osobné príbehy. To 
všetko optikou devätnástich zaujímavých ľudí. 

eva Sobinkovičová: Rozvíjajúce hrové činnosti pre deti 
v kolektíve (Vnímave deti, 2021)
Nová publikácia plná hrových a činnostných námetov na 
komplexnú stimuláciu a rozvoj detskej osobnosti. Námety 
sú vhodné pre 2- a 3-ročné deti navštevujúce jasle, detské 
centrá a materské školy, pre deti vývinovo oslabené alebo 
oneskorené, ktoré potrebujú stimuláciu schopností a zruč-
ností založenú na zmyslovom, motorickom a činnostnom 
prístupe, pre deti a ich rodičov v domácom prostredí, aj 
ako príprava dieťaťa na nástup do materskej školy. Prípra-
va a realizácia popisovaných námetov nepotrebuje drahé 
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a hračky a nákladné pomôcky, a preto ich veľmi rýchlo a jed-

noducho môžete každodenne využívať pri práci s deťmi. 
„Publikácia vám pomôže dosiahnuť zámer, ktorý v nej au-
torka vytýčila. Rešpektuje základné didaktické zásady cie-
ľavedomosti, postupnosti, primeranosti aj názornosti. Tak, 
ako povedal J. A. Komenský, na dobrom začiatku všetko 
záleží. S touto knihou budú začiatky malých detí krajšie, 
lepšie a zmysluplnejšie. Pomôže vám prekonať počiatoč-
né obavy a stane sa vhodnou inšpiráciou na každý deň.“ 
PaedDr. Monika Miňová, Ph.D.

ivana Novotná: Logopedické maľovanky (Albatros, 2021)
Precvičte si s deťmi výslovnosť ťažkých hlások pri zábav-
nom maľovaní. Logopedické maľovanky sú určené predo-
všetkým predškolákom a školákom, ktorým robí problémy 
správna výslovnosť niektorých hlások. Maľovanky môžu vy-
užívať nielen rodičia, ale aj učitelia v materských a základ-
ných školách a špeciálni pedagógovia. Nácvik prebieha 
najskôr pomocou slov, viet, opisu deja na obrázku, potom 
sa deti naučia básničku a nakoniec urobia grafomotorické 
cvičenie, ktoré sa vzťahuje k básničke.

Michal Belšán: Zvierací záchranári: Poranený sokol 
(Fragment, 2021)
Krásny príbeh z našej prírody o ľuďoch s dobrým srdcom, 
ktorí pomáhajú zachraňovať zvieratká. Koniec školského 
roka sa blíži a Ferko myslí len na prázdniny. Cestou z par-
ku však začuje podivnú ranu, a tak sa jedno veľké dob-
rodružstvo začína už teraz. Pri presklenej protihlukovej 
bariére nájde ležať poraneného sokola. Čo robiť? Ferko 
to vidí jednoducho. Zachráni sokola, a keď vyzdravie, sta-
nú sa z nich kamaráti. Zdravotný stav poraneného dravca 
sa však začne zhoršovať. Treba privolať odborníkov zo zá-
chrannej stanice. No prídu včas? Je ešte nádej, že sa sokol 
uzdraví a bude znova lietať? Krásny príbeh z našej príro-
dy o ľuďoch s dobrým srdcom, ktorí pomáhajú zachraňo-
vať zvieratká.

Marek Zákopčan: Zvonením sa všetko začína (Ikar, 
2021)
Život za múrmi strednej školy prebieha podľa vlastných 
pravidiel. Mladá profesorka Lívia Smolná nastúpila na 
nové pracovné miesto a už od prvého dňa čelí skúške tr-
pezlivosti. Nie, študenti ju zatiaľ neničia, stala sa však tŕ-
ňom v oku kolegovi v kabinete. Slovenčinára Daniela Rie-
čana dráždi jej nadšenie, pokladá ho za prehnané. Štu-
denti ho síce zbožňujú, ale on si drží profesionálny od-
stup. Ako dlho potrvá dvom pedagógom, kým zložia zbra-
ne a začnú sa navzájom tolerovať? Podarí sa im to vôbec? 
V maturitnom ročníku študuje Líviin brat Marko. S priateľ-
mi zažíva vzostupy aj pády, ale napriek občasným zakop-
nutiam príbehy každého z nich potvrdzujú známu prav-
du, že najkrajšie roky života prežíva človek práve na stred-
nej škole. Marko a jeho najlepší kamarát Lukáš sú miláčik-
mi dievčat. Mirka je do Marka už dlhšie zamilovaná a ani 
vo sne by jej nenapadlo, že to bude práve ona, kto mu po-
môže zvládnuť náročné rodinné problémy. Alkoholizmus 
žien, nedorozumenia, narušené vzťahy, tínedžerské lásky, 
vynucovanie autority, priateľstvo, význam vzdelania či pod-
ceňovanie druhých sú len zlomok tém, ktorým sa Marek 
Zákopčan venuje.

Knihe nechýba humor a Zákopčanov príslovečný zho-
vievavý pohľad na študentov, ktorí sú iba o máličko mlad-
ší než on. 

Michal Belšán: Zvierací záchranári: Zvedavá líštička 
(Fragment, 2021)
Baška má dve veľké lásky – atletiku a zvieratá. Keď cestou 
z tréningu začuje, ako sa partia chuligánov dohovára, že 
pôjde vyplašiť netopiere zimujúce v chodbách za mestom, 
rozhodne sa im plán prekaziť. Na spiatočnej ceste spolu 
s kamarátmi natrafí na čiernu skládku odpadu a pri hroma-
de harabúrd zazrie červený tieň. Keď prídu bližšie, nájdu 
tam ležať zranené líščie mláďatko. Sami mu však pomôcť 
nedokážu. Je čas privolať zvieracích záchranárov! 

Oetz
Dle dohody s jednotou Mnichov a s Župou švýcarskou 
Rakouská župa znovu přebírá organizaci setkání v Oet-
zu. Svatodušní svátky jsou letos od 22. do 24. května. Za-
tím nebylo rozhodnuto, zda se setkání v Oetzu bude moct 
uskutečnit. Vzhledem k okolnostem bude rozhodnuto 
teprve těsně před datem setkání. Kvůli covidu-19 je limi-
tovaný provoz, je nutné dopředu se informovat.

vZpomínka

Karel Pipich (21. 4. 1894, Zlonice – 28. 3. 1921, Chru-
dim)
Karel Pipich byl český právník, sokolský funkcionář, orga-
nizátor hudebních a divadelních představení a mladočeský 
politik. Od roku 1874 působil jako advokát v Chrudimi. Za-
pojil se tam do kulturního života; mimo jiné zvýšil úroveň 
místního ochotnického divadla a pěveckého spolku, uspo-
řádal vystoupení předních umělců a jeho zásluhou získa-
lo město přezdívku „Athény východních Čech“. Působil 
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Župní družstvo volejbalu (vedoucí odboru Anton Florián, tel. 01/586 86 86)
23, anton-baumgartner-strasse – kulatá hala alt-erlaa

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

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

 Středa 19:00 – 21:00 stolní tenis

Župní zdravotní cvičení
17, steinergasse 7 – sokolovna

 Úterý 16:00 – 17:30 ženy a muži

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

 Úterý 19:30 –  rekreační volejbal

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

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

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

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

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

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

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

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

Sokol Vídeň XVI/XVIII
17, steinergasse 7 – sokolovna, tel. 01/480 14 55

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

Sokolská župa rakouská
1010 Wien, Drachengasse 3/5

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

Starosta: 
dr. Thomas FREY-MATERNA

E-mail: materna@aon.at

Tel./fax: ++43 1 604 87 04

Sokol informuje
Jako tělovýchovný spolek 
s dlouholetou tradicí Vám 

Sokol nabízí sportovní hodiny 
vedené školenými vedoucími 

s velkou praktickou zkušeností. 
Přijďte se podívat, 

srdečně Vás zveme!

náčelnictvo a cvičitelé 
sokolské župy rakouské

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

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

Sokolský adresář:
www.sokol-wien.com

Česká obec sokolská
Tyršův dům – Újezd 450,

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

www.sokol.eu

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičíme 

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

Mag. I. MüHLBERGEROVÁ
tel.: 480 49 14
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la, 1887 náměstek starosty východočeské župy, 1889 člen 
výboru České obce sokolské, 1896 starosta východočeské 
župy). Dlouhodobě zasedal v chrudimském zastupitelstvu 
a městské radě, tři volební období byl rovněž poslancem 
českého sněmu za mladočeskou stranu. Příležitostně psal 
divadelní hry a básně. Na celostátní úrovni byl oceňován 
jako příklad venkovského intelektuála, který obětavě pro-
vádí drobnou práci pro národ. Na jeho počest byla pojme-
nována východočeská sokolská župa (1921) a chrudimské 
divadlo (1934).

Pippich byl autorem článků v sokolském tisku, příle-
žitostných básní, divadelních her a textů k písním, např. 
Vlasty skon – dramatická báseň o třech jednáních, urče-
ná pro drama hudební (1885, později zhudebnil Otakar 
Ostrčil), Praporu sokolskému – slavnostní sbor pro muž-
ské hlasy (hudba: František Picka), Dva sokolské mužské 
sbory (1920, hudba: Jindřich Emanuel Siegl) aj.

sporT

Loučení biatlonisty Ondřeje Moravce
Ondřej Moravec, legenda českého biatlonu, se rozloučil 
s reprezentační kariérou. Smíšená štafeta dvojic v Novém 
Městě na Moravě byla jeho posledním závodem v roli pro-
fesionálního sportovce.

Moravec je trojnásobným olympijským medailistou 
ze ZOH 2014 v ruském Soči, kde získal dvě stříbra (ve stí-
hacím závodě a ve smíšené štafetě) a jeden bronz (v závo-
dě s hromadným startem). I díky tomu se ujal role vlajko-
noše české výpravy na závěrečném ceremoniálu. Největ-
šího úspěchu se dočkal na mistrovství světa v Kontiolahti 
2015, kde společně s Veronikou Vítkovou, Gabrielou Sou-
kalovou a Michalem Šlesingrem získal zlato. Nejen svými 
sportovními úspěchy, ale i chováním a přístupem k trénin-
ku se zapsal hluboko do paměti i srdcí fanoušků a lidí, kte-
ří s ním velkou část jeho kariéry prožili.

Koulař Staněk je halovým mistrem Evropy
Koulař Tomáš Staněk je halovým mistrem Evropy. O svém 
vítězství na šampionátu v Toruni rozhodl v páté sérii, v níž 
si vylepšil sezónní maximum na 21,62 metru a posko-
čil z průběžného čtvrtého místa do čela soutěže. Vyhrál 
o 15 centimetrů před polským obhájcem titulu Michalem 
Haratykem. Bronz získal Chorvat Filip Mihaljevič.

„Je obrovský rozdíl mít jen medaile a zlato, protože ví-
těz je jenom jeden. Jsem strašně rád, že jsem si posunul 
nejlepší výkon, co jsem dal na velké akci. V tom mém zdra-
votním stavu je to úctyhodné,“ řekl novopečený šampión 
při on-line tiskové konferenci s ČTK a Právem. Kromě pro-
blémů se stehenním svalem měl ještě poraněný ukazová-
ček.

Kvitová vyhrála turnaj v Dauhá
Petra Kvitová podruhé v kariéře vyhrála turnaj v Dauhá. 
Ve finále si třicetiletá česká hráčka poradila 6 : 2 a 6 : 1 
s Garbiñe Muguruzaovou ze Španělska. Světová desítka 
Kvitová potvrdila, že se jí v Dauhá daří. Ve finále katarské-

ho turnaje si zahrála potřetí za sebou a získala druhý titul. 
V roce 2018 porazila Muguruzaovou ve třech setech, poté 
v Dauhá nestartovala a loni ve finále podlehla Aryně Saba-
lenkové z Běloruska.

„Cítím se tady trochu jako doma. Mám ráda kurt, vyho-
vuje mi jeho rychlost a lidé jsou tu velmi milí. Prostě mi to 
tady sedí,“ řekla v televizním rozhovoru na kurtu Kvitová, 
která si připsala 28. titul v kariéře, čímž překonala bilanci 
Hany Mandlíkové. Z českých rodaček je před ní jen Marti-
na Navrátilová s nedostižnými 167 tituly.

Úspěch juniorských biatlonistů
Biatlonisté Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Jonáš Ma-
reček a Mikuláš Karlík získali na mistrovství světa juniorů 
bronz ve štafetě. České juniorky obsadily 13. místo.

Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála potřetí 
v řadě smíšenou čtyřhru na Australian Open
Stejně jako předloni zvítězila s Američanem Rajeevem Ra-
mem. Šestí nasazení ve finále porazili domácí dvojici Sa-
mantha Stosurová, Matthew Ebden jasně 6 : 1 a 6 : 4 za 
59 minut.

Krejčíková má již pátý grandslamový titul. V mixu 
v Melbourne uspěla dvakrát s Ramem a loni s Chorvatem 
Nikolou Mektičem. S Kateřinou Siniakovou ovládly v roce 
2018 čtyřhru na Roland Garros a ve Wimbledonu.

Rekord v plavání pod ledem Davida Vencla
Český freediver a reprezentant ve volném potápění Da-
vid Vencl se postaral o zápis do Guinnessovy knihy rekor-
dů v plavání pod ledem. V zatopeném lomu Vápenka v La-
hošti na Teplicku uplaval v předepsaných podmínkách bez 
neoprenu, čepice a závaží 80 metrů. Dosavadním rekord-
manem byl Dán Stig Severinsen, který v roce 2013 upla-
val 76,2 metru. Nové maximum ještě podléhá posouzení 
a potvrzení organizace Pure Apnea.

Vencl rekordní vzdálenost urazil za minutu a 35 se-
kund. Před pokusem předpokládal, že poplave o deset se-
kund déle. Pro uznání zápisu do Guinnessovy knihy rekor-
dů musí mít led minimálně 30 centimetrů. Podle Vencla byl 
silnější, upozornil ale, že tloušťka ledu nemá na výkon žád-
ný vliv. „Ta voda je vždycky stejně studená,“ doplnil.

Reprezentant ve volném potápění má na kontě pátá 
místa z mistrovství světa a Evropy.

Ester Ledecká absentovala 
na mistrovství světa ve snowboardingu
Ester Ledecká kvůli nespecifikovaným zdravotním problé-
mům nestartovala na mistrovství světa ve snowboardin-
gu. Na šampionátu se měla představit po čtyřech letech, 
předloni boj o medaile kvůli lyžím vynechala. A měla patřit 
k favoritkám. V paralelním obřím slalomu je olympijskou 
vítězkou i mistryní světa, zlato ze světového šam pio nátu 
má i v paralelním slalomu. V Rogle v minulosti vyhrála pět 
závodů seriálu SP. Je tak otázkou, v jakém dalším závo-
dě Ester uvidíme startovat. Uvedla ale, že se bude snažit, 
aby mohla závodit ve finále SP v alpském lyžování v Len-
zehrheide.
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Martina Sáblíková si v novém roce 2021 
zatím příliš nezabruslila
Kvůli přetrvávající koronavirové pandemii byly zrušeny zá-
vody SP v rychlobruslení v únoru a březnu. Tudíž rychlo-
bruslařská sezóna 2021 Martiny Sáblikové už skončila. Je-
jím posledním závodem bylo 5 000 m na MS 2021 v Hee-
renveenu, kde se umístila na 5. místě.

V letošním roce získala bronzovou medaili na ME ve ví-
ceboji 2021 a stříbrnou medaili v závodu na 3 000 m rych-
lobruslařského mistrovství světa 2021. Vzhledem k malé-
mu počtu závodů v letošním roce je to vynikající výkon.

Zemřela bývalá úspěšná běžkyně 
na 400 a 800 metrů Helena Fuchsová
Medailistka z halových i venkovních atletických šampioná-
tů podlehla zákeřné nemoci. Bylo jí pětapadesát let. O je-
jím skonu informoval na webu Český atletický svaz.

Prvním velkým mezinárodním úspěchem rodačky z Tá-
bora bylo štafetové stříbro z halového mistrovství světa 
1995 v Barceloně, kde byly jejími parťačkami Naďa Košto-
valová, Hana Benešová a Ludmila Formanová.

O dva roky později získala na halovém mistrovství světa 
v Paříži bronz v individuálním závodě na 400 metrů. Stej-
ný cenný kov si odvezla z halového mistrovství Evropy v le-

tech 1998 a 2000. V létě 1998 se stala v Budapešti vicemis-
tryní Evropy pod otevřeným nebem.

Pak přešla na osmistovku, která jí přinesla páté mís-
to z olympijských her 2000 v Sydney a bronzovou medai-
li z halového MS o rok později. Aktivní kariéru Fuchsová 
ukončila v roce 2004. Pak pracovala jako kondiční trenér-
ka.

Jak asi vypadáme před svými předky?
k památce Jana Sokola, franze Jalicse a stavu postnímu
„Žijem si jako prasata v žitě a pořád se navzájem děsíme 
řečněním o krizi,“ opakoval Jan Sokol v posledních létech 
před covidem často. Filosof holt nemusí papouškovat, co 
ze sebe ždímají média. Může si dopřát ten luxus a říci za 
sebe, že vidí kolem sebe lidi, kteří se dožívají stále vyššího 
věku, pohodlně bydlí a můžou si koupit, na co si vzpome-
nou, a přitom furt nemají dost. Ne že bychom už tehdy ne-
zažívali osobní tragédie, ale naši předkové čelili nesrovna-
telně těžším nemocem, válkám, katastrofám, krizím, hla-
du a neměli k dispozici ani naše zdravotnictví, ani práva, 
ani svobody. Srovnání s dneškem je nasnadě – před rokem 
(covidem) jsme si mysleli, v jaké že to nejsme krizi, a dnes 
se zas odevšud ozývá, že jsme za hranicí sil, ale nic jako 
mor nebo světová válka nás nepostihlo.

Nemluvte mi o krizích, říkal, bavme se o tom, čím blb-
neme a hloupneme.

David Bartoň, Redakce Přítomnosti

P. Anselm Grün k pandemii
Redaktor: Omezení kontaktů a svobody pohybu, nižší pří-
jmy kvůli „kurzarbeitu“, stoupající nezaměstnanost, je vů-
bec možné mluvit na pozadí těchto faktů v postní době 
o odříkání?
P. Anselm: Mnoho lidí si musí dnes mnohé odříkat. Bylo 
by kontraproduktivní, kdybychom teď ještě i my vyžado-
vali odříkání. Já bych letos zdůraznil zcela jiné aspekty: na 
prvním místě obrácení, tj. zcela jiný způsob jednání, a také 
změnu myšlení. Přesně toto po nás koronakrize chce. Za-
druhé: v postní době nejde jenom o očistu těla, ale hlavně 

o očistu ducha a emocí. Kvůli lockdownu došlo k zpřehá-
zení druhů emocí. Musíme pracovat na tom, aby se naše 
vnímání neznečistilo negativními vlivy různých emocí.

Redaktor: Bylo snad období posledních dvanácti měsíců 
koronavirové krize příliš dlouhou „postní dobou“? Anebo 
snad lidem schází síla a ochota přijmout ještě i skutečnou 
postní dobu?
P. Anselm: Chybí dobrovolnost. Postní doba by ale měla 
být především čímsi uzdravujícím, a to jak pro jednotliv-
ce, tak také pro celou společnost, dokonce i pro celou ze-
měkouli.

Redaktor: Co byste věřícím lidem poradil? Jak by měli le-
tošní postní dobu prožívat?
P. Anselm: Jednou z možností by mohlo být naučit se ne-
mluvit o jiných. Právě v konfrontaci s tolika konspiračními 
teoriemi by bylo dobré zdržet se kritiky. Teď bychom měli 
dělat něco se sebou samými, a ne posuzovat, co by měli 
udělat jiní.

Redaktor: Někteří lidé se utíkají v postní době více k Bibli. 
Mohl byste doporučit, co by měli číst?
P. Anselm: Jednou z možností by bylo přečíst si např. ně-
které stati z proroka Jeremiáše, doporučuji kapitoly 12, 15, 
20 a hlavně kapitolu 31 o naději, že Bůh chce tvořit cosi 
nového.

Redaktor: Postní doba je přípravou na Velikonoce. V čem 
je Vaše naděje pro letošní velikonoční svátky?
P. Anselm: I já mám samozřejmě velikou naději, že bude-
me moci slavit Velikonoce při společných veřejných bo-
hoslužbách v kostele, což nebylo minulý rok možné, a že 
zmizí restriktivní opatření. Velikonoce jsou ale především 
duchovními svátky: šíří naději ve vzkříšení, v nový život, 

úvahy a postřehy
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y přechod do vyšší formy životaschopnosti. V postní době 
jsme konfrontováni s utrpením, zatímco Velikonoce zvěs-
tují naději, že nebudeme ovládáni bolestí a utrpením, 
nýbrž že dokážeme čerpat z naděje sílu do dalšího života.

Redaktor: Co dělá koronavirová krize s naší vírou? Mno-
zí v ní vidí prst Boží.
P. Anselm: Krize nás staví před otázku, čím je pro nás Bůh. 
On je důvodem veškerého bytí, na tom musíme stavět. Je-
žíš ale také říká, že bychom se měli naučit rozpoznávat 
znaky doby, protože to vede ke změně myšlení a ke změ-
ně způsobu žití. Šíření viru odhaluje také lidská selhává-
ní, jako příklad uvedu např. globalizaci s jejími nepřízni-
vými důsledky, kvůli nimž je dnes nakažený celý svět. Veli-
kou výzvou je uvědomit si vzájemnou propojenost a odpo-
vědnost. Začít žít jinak. Postní doba by mohla být dobrou 
příležitostí k tomu, abychom se nenechali infikovat virem, 
ale abychom jeden druhého infikovali pozitivními myšlen-
kami a city. My sami jsme zodpovědní za to, s jakými po-
city ráno vstupujeme do nového dne, jestli se necháme in-
spirovat hořkostí a agresí, anebo snahou o spolucítění, od-
pouštění a pokoj. Tím dostává víra sílu, aby dokázala svět 
pozitivně ovlivnit.

Redaktor: V dubnu letošního roku vyjde nová kniha Va-
šich vybraných textů Jeder Tag ein Weg zum Glück (Kaž-
dý den cesta ke štěstí). Měli bychom si dělat dlouhodobé 
plány do budoucnosti, anebo se raději soustředit na pro-
blematiku přítomných dnů?
P. Anselm: Každý den můžeme navzdory těžkostem a pro-
blémům udělat podle svých možností něco pro to, aby-
chom navenek vyzařovali naději. Naděje není jen jakýsi 
pasivní optimismus, ale uvědomění, že i z ruin může po-
vstat nový život. To bychom měli předávat dál a přinášet 
tak i v této postní době uzdravující posilu pro blaho cel-
ku. Postní doba není jen cosi posvátného pro samotného 
křesťana, ale je zároveň i dobou uzdravování celé společ-
nosti. Když dokážeme my, křesťané, vysílat navenek sig-
nál naděje, tak se postní doba stane skutečnou požehna-
nou dobou.

Kirchenzeitung Diözese Linz (Církevní 
noviny diecéze Linec), č. 7, 21/2 2021, str. 3

Překlad z němčiny: Peter Žaloudek, Vídeň

100 let od prvního vydání Švejka
Loša je členem poradního sboru a opravdu se velice stará 
o dnešní obyvatele Podkarpatské Rusi a Ukrajiny, kteří po-
cházejí z ČR. Dostal také vyznamenání od prezidenta Hav-
la, které si, na rozdíl od mnohých ostatních, plně zaslouží.

Vážení přátelé,
dnes je to právě 100 let od 

prvního vydání světoznámého 
románu Jaroslava Haška Osudy 
dobrého vojáka Josefa Švejka za 
světové války!

Román byl přeložen do ne-
uvěřitelných šedesáti jazyků!

Nejbližší překlady k originá-
lu jsou v ukrajinštině od Stepa-
na Masliaka a v polštině od Pavla 
Hůlky-Laskov ského!

Дорогі друзі!
Сьогодні виповнилося 100 років з дня першого ви-

дання всесвітньо відомого роману Ярослава Гашека При-
годи доброго вояка Швейка під час світової війни!

Роман було перекладено 60ти мовами! 
Найближчі до оригіналу переклади українською мо-

вою Степана Масляка і польською мовою Павла Гулки-
Лясковского!

Alexandr Drbal
Praha, Česká republika
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Nedělní mše na Rennwegu
Každou neděli v 10 hodin ráno se setkává česká katolic-
ká komunita na nedělní mši v českém kostele Nejsvětější-
ho vykupitele na Rennwegu. Obec české duchovní služby 
v kostelech na Rennwegu a Maria am Gestade vede nyní již 
rok a půl mladý kněz, člen rytířského řádu křižovníků s čer-
venou hvězdou, pan páter Ing. Mgr. Václav Sládek O.Cr.

V neděli 21. února byla mše mimořádná. Byla to prv-
ní mše po Popeleční středě, a proto páter Václav udělil 
popelec také těm věřícím, kteří nemohli přijít na mši ve 
středu. Co je to popelec? „Je to symbol pokání a obrácení 
se člověka,“ vysvětluje páter, „je to pohled do sebe a po-
hled k Bohu. Měli bychom si tak uvědomit některé naše 
vlastnosti, které nám samotným vadí. Toto pokání, které 
konal podle Starého zákona již král David, má být hlubo-
ké a mělo by v člověku zanechat trvalou stopu,“ vysvětlu-
je dále páter Václav.

Mši doprovázel na varhany a zpěvem pan František 
Macek z Kroměříže, který je také úspěšným mladým di-
rigentem, a zpěvačka Markéta Schütz-Pochylová, kterou 
známe již ze sborového zpěvu, a někteří z katedry bohe-
mistiky. Po bohoslužbě uděloval páter v sakristii svátost 
smíření. V kostele se zatím konal obřad Křížové cesty, kte-
rý byl obětován Bohu jako prosba o milosti potřebné pro 
naše rodiny.

Křížovou cestou, která má, jak známo čtrnáct zastave-
ní, nás provázel pan Jiří Čech s dcerou Miroslavou Čecho-
vou a jejím synem Štefanem, kterého známe jako minis-

tranta. Štefan, který nesl kříž, se zastavoval u reliéfů po-
slední cesty Páně. Jiří Čech promlouval k zastávkám Kris-
ta a u jednotlivých zastávek připomínal rodiny, které v mi-
nulosti trpěly nebo trpí z politických důvodů, kvůli nemo-
ci, kvůli náboženské lhostejnosti... Společně s Miroslavou 
se přimlouvali za výchovu dětí v duchu křesťanství, k lás-
ce a moudré odvaze.

V dnešní době mnozí lidé nevědí, na koho se mají ob-
rátit, a často upadají do beznaděje. Je to doba, která osla-
vuje moderní, digitální technologii. Zamyšlení se nad se-
bou a uvědomění si vlastností, které nám škodí, by nám 
mohlo pomoci. Toto zamyšlení by mělo být hluboké a za-
nechat v nás trvalou stopu. To byla hlavní myšlenka, kte-
rou jsme si odnášeli z kázání pátera Václava Sládka v nedě-
li. Jsem velmi šťastná, když mně je dopřáno navštívit neděl-
ní mši v našem českém kostele. Mše celebrované páterem 
Václavem Sládkem jsou harmonické a cítím se vždy posí-
lena. Velkou pomoc pro naši křesťanskou komunitu v kos-
tele na Rennwegu sehrála v posledních desetiletích rodi-
na pana Jiřího Čecha. Mnozí z nás, českých katolíků, mají 
tento kostel velmi rádi, nemohou ale pravidelně navštěvo-
vat nedělní a jiné bohoslužby z mnoha důvodů, např. kvů-
li velké vzdálenosti. Cítíme však, že nás tam někdo zastu-
puje. Je to rodina Čechova, která zde pomáhá, reprezen-
tuje nás, modlí se také za nás. Za jejich veškeré iniciativy, 
za chrámový sbor pana Jiřího Čecha, za obřady Křížových 
cest a jejich dlouholetou obětavou práci v naší české ko-
munitě jim patří srdečné poděkování.

Pana pátera Václava Sládka práce v naší české obci 
v kostele na Rennwegu a Maria am Gestade velmi těší. 
Mladí lidé, kteří jsou budoucností naši křesťanské víry, jsou 
přijímáni s otevřenou náručí, podobně jako Vy všichni, milí 
čeští křesťané. Helena Klein-Watryczová

církevní Zprávy

Obnovení bohoslužeb
Byla obnovena tradice prvních pátků u Panny Marie Na 
Nábřeží. Mše svatá je sloužena od 18:30 vždy v první pá-
tek v měsíci, kromě letních a zimních prázdnin a svátků, 
které na tento den připadnou.
Mše svaté v českém jazyce:
 Panny Marie Na Nábřeží / Maria am Gestade,
 Salvatorgasse 12
 Neděle 8:15 hodin
 Středa 18:30 hodin
 Nejsvětější Vykupitel / Erlöserkirche, Rennweg 63
 Neděle 10:00 hodin

Veřejné mše svaté 
s dodržením hygienických opatření
Vídeňská arcidiecéze vydala nařízení, kterým se zpřísňují 
podmínky konání mší svatých. Ke stávajícím podmínkám 
byly doplněny následující:
– zákaz veškerého zpěvu laiků (zpívat smí jen sloužící kněz, 

varhaník, kantor);
– rozestupy mezi věřícími jsou nově stanoveny na 2,0 m;
– svaté přijímání je povoleno pouze na ruku;
– povinnost ústní roušky typu FFP2.Kostel Nejsvětějšího vykupitele na Rennwegu
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í Pokud nebude vyhlášen lockdown či jiná omezení, byly 
mše svaté slouženy dle následujícího rozpisu:
28. 3. květná neděle
– Panny Marie Na Nábřeží / Maria am Gestade – mše sva-

tá od 8:15 hodin.
– Nejsvětější Vykupitel / Erlöserkirche – mše svatá od 

10:00 hodin.
31. 3. Středa Svatého týdne
– Panny Marie Na Nábřeží / Maria am Gestade – mše sva-

tá od 18:30 hodin.
1. 4. Zelený čtvrtek – Památka na ustanovení večeře 

Páně
– Nejsvětější Vykupitel / Erlöserkirche – mše svatá od 

19:00 hodin. 
2. 4. velký pátek – Památka umučení Páně
– Nejsvětější Vykupitel / Erlöserkirche – velkopáteční ob-

řady od 19:00 hodin.
3. 4. Bílá sobota – vigilie ze slavnosti Zmrtvýchvstání 
Páně

– Nejsvětější Vykupitel / Erlöserkirche – mše svatá od 
20:00 hodin.

4. 4. neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
– Panny Marie Na Nábřeží / Maria am Gestade – mše sva-

tá od 8:15 hodin.
– Nejsvětější Vykupitel / Erlöserkirche – mše svatá od 

10:00 hodin.
5. 4. Pondělí v oktávu velikonočním
– Panny Marie Na Nábřeží / Maria am Gestade – mše sva-

tá od 8:15 hodin.
– Nejsvětější Vykupitel / Erlöserkirche – mše svatá od 

10:00 hodin.

Ohlédnutí: 
Týden Klementa Maria Hofbauera
15. 3. 2021 – Poutní slavnost ke cti hlavního patrona města 
Vídeň a českého rodáka Klementa Marii Hofbauera, Maria 
am Gestade, celebroval kardinál Schönborn.

Nachtasyl končí
Omezení spojená s pandemií položila po více než třiatřice-
ti letech i kultovní klub Nachtasyl, založený českými char-
tisty. Byl to zaručený tip, kam si ve Vídni mohl zajít na kon-
cert českých hudebníků nebo zajímavou výstavu, zde se 
promítaly i filmy.

Nachtasyl navštívil například při své návštěvě Václav 
Havel nebo Karel Kryl, zastavil se tu Pavel Landovský, Ka-
rel Schwarzenberg a mnoho dalších. Nyní však končí. Na 
facebookovém profilu to oznámil provozovatel Dan Les-
trade. „Už je to 344 dní, co se u nás naposledy slavilo. 
Tenkrát nikdo netušil, jak dalece nás vláda omezí a zakáže 
nám práci. Nakonec k tomu došlo. Mezitím je také jasné, 
že noční gastronomie zůstane ještě velmi, velmi dlouho za-
vřená. To je také důvod, proč už nechci pokračovat a dál 
čekat, což je finančně zcela nemožné, nehledě na psychic-
kou zátěž,“ oznámil.

Díky výhodné nájemní smlouvě mohl podnik fungovat 
navzdory četným komplikacím následující desetiletí, pod-
nik bylo ale nutno rekonstruovat. Lestrade se podnik po-
koušel zachránit ještě crowdfundingovou kampaní, bohu-
žel se to nepodařilo.

Dan Lestrade přitom převzal Nachtasyl teprve loni od 
zakladatele Jiřího Chmela. Signatář Charty 77 byl počát-
kem osmdesátých let v rámci akce Asanace donucen k emi-
graci do Rakouska. V září 1987 otevřel ve Stumpergasse 
podzemní klub Nachtasyl. První akcí byl koncert Vlastimi-
la Třešňáka spojený s vernisáží Zbyňka Benýška, autora vý-
věsního štítu. Nachtasyl se brzy stal centrem českého un-
dergroundu ve Vídni. V průběhu let zde vystupovali Psí vo-
jáci, The Plastic People of the Universe, DG 307, Jaroslav 
Hutka, Iva Bittová, Dunaj i mnoho dalších. Známý je spo-
lečný koncert Karla Kryla s Jaromírem Nohavicou. Později 
vyšlo najevo, že Nohavicu do Vídně poslala StB a on jí veš-
keré dění hlásil.

Nachtasyl přežil pád železné opony a odchod mnoha 
emigrantů z Vídně zpět do Česka. Naopak do Stumpergas-
se se začala stahovat i rakouská alternativní scéna. V roce 
1992 tak ke sklepnímu Nachtasylu přibyl i denní Tagasyl 
s vchodem na úrovni ulice, kde se pořádaly výstavy.

Vzpomínka na šperkaře Josefa Symona 
(27. 10. 1932 – 5. 1. 2021)
Zemřel sochař a šperkař Josef Symon, spoluzakladatel au-
torského šperku nejen v československém, ale i v meziná-
rodním měřítku.

V úterý 5. ledna 2021 zemřel profesor Josef Symon 
(* 1932), sochař, šperkař a vysokoškolský pedagog, autor 
objektů z vrstveného kovu. Ve své tvorbě vycházel z bra-
vurně zvládnutého řemesla a odvážného přístupu k mate-
riálu. Od samého počátku na přelomu padesátých a šede-
sátých let až do posledního tvůrčího období se v jeho díle 
setkávala pokora s experimentem.

Josef Symon v roce 1958 absolvoval Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze. Poprvé samostatně vysta-
voval v roce 1962 v pražském Divadle Na Zábradlí. Od 
roku 1963 se účastnil zásadních výstav současného české-
ho umění včetně prezentace Ateliérová bižuterie (v praž-
ské Galerii Jaroslava Fragnera), která navzdory svému ná-
zvu stála u zrodu nové kategorie šperku jako svobodného 
uměleckého vyjádření. Od téhož roku pravidelně repre-
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zentoval československou šperkařskou tvorbu na přehlíd-
kách v tehdejší Německé spolkové republice a v Rakous-
ku. Symonovy práce byly součástí československé expozi-
ce na světové výstavě Expo ’67 v Montrealu. V srpnu roku 
1968 se Josef Symon zúčastnil prvního šperkařského sym-
pozia v našich zemích, nazvaného Stříbrný šperk (v Jablon-
ci nad Nisou). Krátce po skončení této mezinárodní akce, 
do jejíhož průběhu zasáhla invaze vojsk Varšavské smlou-
vy, odešel i s rodinou z republiky. Jeho druhým domovem 
se stala Vídeň, kde od roku 1969 pedagogicky působil na 
Hochschule für angewandte Kunst.

Účast Josefa Symona na zásadních světových přehlíd-
kách šperku a umělecké práce v kovu pokračovala díky emi-
graci po celá sedmdesátá a osmdesátá léta. Zmiňme kupří-
kladu výstavy Schmuck – Tendenzen, pořádané Schmuck-
museum v Pforzheimu, nebo trienále International Jewel-
lery Art Exhibition v Tokiu. Symonovy realizace byly za-
řazeny do velkých přehledových výstav oboru, mimo jiné 
Schmuck international 1900-1980, konané v Künstlerhaus 
ve Vídni v roce 1980, či Jewelry International, uspořádané 
roku 1984 v American Craft Museum v New Yorku. V tom-
též roce se Josef Symon stal laureátem ceny Herberta Hof-

manna, udělované ve spojitosti 
s Kunsthandwerkmesse v Mni-
chově.

Od počátku devadesátých 
let se Josef Symon pravidelně 
vracel do Čech, kde často vysta-
voval a hovořil o svém díle. S au-
torovou aktuální prací se české 
publikum seznámilo již v roce 
1990 při široce koncipované 
přehlídce Kov a šperk (v praž-
ské Galerii Václava Špály), kon-
frontující díla českých tvůrců 
včetně těch, kteří v minulých de-
setiletích zvolili cestu emigrace. 
Prostor pro velkorysejší zhod-

nocení tvorby Josefa Symona formou samostatné výstavy 
poskytly v roce 1993 Uměleckoprůmyslové museum v Pra-
ze a následně Moravská galerie v Brně. Po roce 2000 uspo-
řádalo menší samostatnou výstavu Josefa Symona Rakous-
ké kulturní středisko ve výstavní síni na Jungmannově ná-
městí v Praze. Poslední samostatnou prezentací Symono-
va výtvarného díla v České republice se za autorova života 
stala výstava ve Strahovském klášteře v Praze v roce 2017. 
Prostor klášterního ambitu tehdy rozezněl dialog děl Jose-
fa Symona a jeho manželky Miroslavy, restaurátorky ob-
jektů z papíru a kůže.

Josef Symon obsáhl širokou škálu výtvarných disci-
plín od drobných objektů-šperků přes rozměrnější kovo-
vou plastiku po liturgické náčiní a funkční prvky interié-
ru. Nositelná či přenosná díla přitom nabíjel vážností ko-
morních soch. Šperkovnici majitele díky nim proměnil na 
kunst komoru, deska stolu se stala krajinou. Souhra funkč-
ní a estetické stránky objektů trvá díky schopnosti kovu 
udržet formu vštípenou umělcem. Naplnění ale Symono-
va díla docházejí až ve spojení s tělem. Autorův odkaz pak 
nesou i vzpomínky na diskuse, do nichž rád zapojoval své 
kolegy napříč generacemi.

Knihu Josef Symon – Miroslava Symon: Kov, papír, 
kůže, restaurování si můžete objednat na adrese singh@
upm.cz.

PhDr. Petra Matějovičová, 
kurátorka sbírky drahých kovů UPM

Vídeňští Češi v barvách Stanislava Struhara
„V mých povídkách vídeňští Češi nesplňují klišé primitiv-
ních nádeníků, posluhovaček nebo polehčích holek, noto-
rických ochlastů nebo zlodějů. Je o nich vyprávěno s úctou 
a respektem, se zkušeností, kterou jsem za dlouhá léta ve 
Vídni nasbíral,“ prozrazuje ke svému novému dílu Farben 
der Zukunft vídeňský spisovatel Stanislav Struhar.

Vídeň se za posledních šedesát let proměnila ze stag-
nujícího a stárnoucího města na rychle rostoucí a mla-
dou metropoli, a to především díky svým novým obyvate-
lům z celého světa. Podle statistických údajů města Vídně 
z roku 2020 byl podíl Vídeňanek a Vídeňanů s jiným než 
rakouským původem kolem 41 procent. Co okres, co ulice, 
to nespočet lidských osudů. Při malování některých z nich 
malíř barvou rozhodně nešetřil, u jiných jakoby mu barva 
došla, nebo snad jen čeká, až se každý z nás chopí svého 
štětce, aby si svou budoucnost namaloval sám.
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Farben der Zukunft – tak zní název nové knihy se tře-
mi povídkami vídeňského spisovatele Stanislava Struhara, 
která vyšla koncem ledna tohoto roku v klagenfurtském na-
kladatelství Wieser Verlag. Ve dvou z nich osobitou formou 
vykreslil příběhy několika vídeňských Čechů.

Struhar zaznamenává naši dobu a její lidské osudy s ta-
kovou precizností, že mnohým z nás jeho vyprávění roz-
hodně nebude cizí, i když jej uslyší poprvé: „Vídeňští Češi 
se v mé literatuře objevili již dříve, ale ještě nikdy jsem se 
jim nevěnoval tak intenzivně jako v těchto povídkách. Jed-
na z nich vypráví o mladém jemném Pražanovi, který po 
dlouhé době už jako dospělý navštíví svou babičku, kte-
rá bydlí ve Vídni v okrese Döbling. Dědeček již před léty 
zemřel, jeho malby a kresby ale stále zdobí stěny babič-
čina bytu. V dědečkově němčině byl slyšet český přízvuk, 
ale v jeho obrazech zůstalo srdce Vídeňana, který svůj do-
mov miloval. V druhé povídce vystupuje například Michae-
la, která doma s rodiči a sestrou mluví česky. I přesto se cítí 
jako Vídeňanka. Když se po studiu psychologie nastěhuje 
do nového bytu, seznámí se s mladým Vídeňanem, který 
je na invalidním vozíčku, a také s jeho temnou minulostí.“

Postavení Čechů a Slováků v Rakousku se od dob mo-
narchie znatelně změnilo. Dodnes někdy bývají vyobrazo-
váni jak v médiích, tak i literárně v ne právě pozitivních bar-
vách a s hluboko zakořeněnými předsudky. Postavy Stani-
slava Struhara však tyto stereotypy úspěšně boří.

Struharovy příběhy sice zrcadlí náš každodenní svět, 
ale to, co se mu nebývale daří, je, že svým jazykem doká-
že dešifrovat jeho poetiku a ukázat ji tak i svým čtenářkám 
a čtenářům.

Nová sbírka povídek spisovatele Stanislava Struhara 
Barvy budoucnosti by měla být představena mimo jiné 
i na blížícím se Mezinárodním knižním veletrhu a literár-
ním festivalu Svět knihy Praha 2021.

https://www.wieser-verlag.com/buch/farben-der-zu-
kunft/

Pavla Rašnerová, ORF Volksgruppen

Stanislav Struhar
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V Berlíně si připomněli českého 
hudebního skladatele Jaromíra Weinbergera
V Berlíně si připomněli českého hudebního skladatele Ja-
romíra Weinbergera u příležitosti 125 let od jeho naroze-
ní vydáním DVD s jeho operetou Jarní bouře.

„Poslední opereta výmarské republiky“ se vrací! Před-
stavení Jarní bouře zkomponoval mimořádně úspěšný ži-
dovsko-český hudební skladatel Jaromír Weinberger. Pre-
miéra se odehrála 20. ledna 1933 v berlínském divadle Ad-
miralspalast deset dnů předtím, než se národní socialisté 
chopili moci. V hlavních rolích vystoupili Jarmila Novotná 
a Richard Tauber. Dne 12. března 1933 naposled a navždy 
spadla opona této operety. 
Nové nastudování představení připravil Barrie Kosky.
Producent: Naxos Rights (Europe) Ltd., Německo, režie: 
Barrie Kosky, kamera: Götz Filenius.
Délka: 130 minut, rok výroby 2020.

Jaromír Weinberger (8. 1. 1896, Praha – 8. 8. 1967, St. 
Petersburg, USA)

Jaromír Weinberger 
byl synem obchodní-
ka v Praze. Jako hu-
debně velmi nada-
né dítě byl žákem Ja-
roslava Křičky a Ru-
dolfa Karla. Na praž-
ské konzervatoři ab-
solvoval mistrov-
ský kompoziční kurz 
u Vítězslava Nováka 
a klavírní hru u Karla 
Hoffmeistera. V roce 
1916 studoval krátce 
u Maxe Regera v Lip-
sku. Toto krátké stu-
dium mělo velký vliv 
zejména na Weinber-
gerovo kompoziční 

vyzrání a další tvůrčí orientaci. Silný impuls získal spolu-
prací s tehdejším režisérem Divadla na Vinohradech Kar-
lem Hilarem. Po vzniku čs. republiky v roce 1918 se sna-
žil uplatnit ve vlasti, ale dostal příležitost komponovat jen 
hudbu k činohrám. Proto roku 1922 odjel do USA, kde ve 

školním roce 1922/23 vedl teoretické oddělení hudební 
konzervatoře v Ithace a vyučoval kompozici. Roku 1923 se 
vrátil domů, přijal místo dramaturga ve Slovenském národ-
ním divadle v Bratislavě. Pod vedením tak silného šéfa ope-
ry, jako byl Oskar Nedbal, však neviděl perspektivu svého 
divadelního počínání příliš kladně, takže Bratislavu opus-
til a usadil se v Chebu jako ředitel tamní hudební školy. 
Světového úspěchu dosáhl operou Švanda dudák (prem. 
1927), která byla přeložena asi do dvaceti jazyků a prošla 
řadou zahraničních operních scén. Byla také provedena 
ve Vídni (Volksoper), slavila veliký úspěch v Berlíně. Wein-
berger je autorem operet (Frühlingsstürme / Jarní bouře, 
prem. 1933), písní, orchestrálních a jiných děl.

Po úspěchu své opery Švanda dudák se přestěhoval 
do Modřan u Prahy, v roce 1932 do Badenu u Vídně a pak 
žil nějaký čas v Paříži. Z obav před rasistickou perzekucí 
opustil definitivně Evropu a usadil se ve Spojených státech, 
nejdříve v New Yorku a od roku 1949 na Floridě ve městě 
St. Petersburg, kde žil až do své smrti.

Před deseti lety zemřel tehdy oblíbený 
a známý zpěvák a herec Peter Alexander
Oblíbený rakouský herec, zpěvák, kabaretiér, konferen ciér 
a bavič Peter Alexander se narodil jako Peter Alexander 
Ferdinand Maximilian Neumayer ve Vídni 30. června 1926. 
Všeobecně se vědělo, že se také na jeho lásce k hudbě, re-
spektive k české polce, podepsaly nejen geny jeho předků, 

Jaromír Weinberger: opereta Jarní bouře, inscenace Barrie Kosky, 2020

Peter Alexander
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ková), která pocházela z plzeňské rodiny velkoobchodníka 
s hudebními nástroji. Mladý Peter Alexander sice vyrůstal 
ve Vídni, ale maturitu složil v roce 1944 ve Znojmě.

Na sklonku války se jako osmnáctiletý v roce 1945 do-
stal do anglického zajetí, a tak čas, který trávil Alexander 
v různých zajateckých táborech, využíval k utužování své-
ho jedinečného pěveckého a „bavičského“ talentu na di-
vadelních večírcích, také formou hudebních improvizací.

Po válce se stal úspěšným zpěvákem a hercem v kome-
diích, kterých nikdy nebylo dost – a tak se v letech 1952-
1972 objevil v hlavních rolích v osmatřiceti filmech. Ve fil-
mu z roku 1963 si Peter ve Swejks Flegeljahre (Švejkova 
klackovitá léta) zahrál Švejka, který kupodivu velmi dob-
ře vystihoval tehdejší c. k. rakouskou armádu, a celou roli 
podpořil z velké míry i svým pěveckým talentem. Z rakous-
kého hlediska byl tento film považován za velice špatný, 
opakem byla česká kritika: Peter Alexander byl vedle Frit-
ze Muliara druhým rakouským hercem, který byl schopen 
zahrát roli vojáka Švejka, protože měl k tomu patřičný ta-
lent, temperament, a hlavně dokázal dát roli ten správný 
šmrnc a styl, který by odpovídal Haškovu požadavku na 
Švejkův naturel.

V Čechách byl také známý z TV přenosů. Posledních 
osm let svého života strávil Peter Alexander po smrti své 
manželky v ústraní. Navíc jej postihla nepředstavitelně těž-
ká rána, když v roce 2009 přišla o život při autonehodě 
jeho jediná dcera.

Peter Alexander zemřel ve Vídni 12. února 2011 ve 
věku pětaosmdesáti let a s ním, jak se zdá, odešla i jedna 
z žijících připomínek starých časů, klasických hudebních 
filmů a nefalšované lidové zábavy.

Smutné výročí Harnoncourtovy smrti
Před pěti lety obletěla zpráva o nečekaném, nikoliv však 
překvapivém odchodu rakouského dirigenta Nikolause 
Harnoncourta.

Harnoncourtovo úmrtí světovou hudební veřejnost za-
skočilo, protože jen dirigentovi blízcí a orchestry, s nimiž 
trvale spolupracoval, tušili, že umělcův zdravotní stav není 
dobrý. Rakouská veřejnost se s dirigentem loučila natři-
krát – děkovnými, nikoliv zádušními bohoslužbami ve Štýr-
ském Hradci a Vídni a smutečním aktem ve Velkém sále Ví-
deňského spolku Společnosti přátel hudby ve Vídni.

S občanem a sousedem Harnoncourtem ( jeho celé 
rodné jméno zní Johannes Nicolaus hrabě de la Fon-
taine a d’Harnoncourt-Unverzagt), který s oblibou ironi-
zoval svůj hraběcí původ, své habsburské i české předky, 
se v srpnu 2016 během koncertu v farním kostele sv. Jiří 
v obci St. Georgen im Attergau rozloučila Bernarda Fink 
ve Dvořákových Biblických písních. Harnoncourt je milo-
val a nastudoval je v jubilejním dvořákovském roce 2004 
hned dvakrát, v Amsterdamu s Christianem Gerhaherem 
a v Salcburku s Thomasem Hampsonem. 

Harnoncourta znají i čeští milovníci vážné hudby, a to 
nejen z rakouských koncertních síní, ale i z Prahy. V roce 
2001 byl jednou z hvězd festivalu Pražské jaro, jeho kon-
cert byl tehdy vyprodaný. Nesmíme zapomenout dirigen-
tovy zásluhy o propagaci české hudby Dvořákovy a Sme-
tanovy.

Nikolaus Harnoncourt (6. 12. 1929, Berlín, Německo – 
5. 3. 2016, Sankt Georgen im Attergau, Rakousko)

Už v dětském věku se začal učit hrát na klavír a violon-
cello, k dirigentskému pultu přešel teprve ve čtyřiceti le-
tech. Přes patnáct let byl violoncellistou Vídeňských sym-
foniků – jeden čas i pod vedením Herberta von Karaja-
na. Soubor Concentus Musicus, založený roku 1953 s cí-
lem zaměřit se na hudbu renesance a baroka, zpočátku 
řídil, pokud to bylo nutné, od cellového pultu. Dirigent-
skou kariéru odstartoval teprve začátkem sedmdesátých 
let, nej prve s Concentus Musicus, pak přišla dlouhole-
tá spolupráce s amsterdamským orchestrem Concertge-
bouw. Následovali Vídeňští symfonikové a Vídeňští filhar-
monikové a desítky vystoupení při Salcburském festivalu. 
Dvakrát dirigoval Novoroční koncert Vídeňských filharmo-
niků. Nastudoval také opery (mj. Prodanou nevěstu), kon-
certantně i scénicky. Operní provoz mu však přinášel sta-
rosti, když jím hudebně nastudované inscenace přejíma-
li jiní dirigenti. V létě 2015 slavil festival Styriarte, šitý na 
míru Harnoncourtovi, třicáté výročí. Důležité role při fes-
tivalu brzy hrály právě Concentus Musicus a Chamber Or-
chestra of Europe. V uplynulých letech se prostor festivalu 
rozšířil i mimo Štýrský Hradec a Harnoncourt se vždy po-
staral o mezinárodní senzaci.

Na výroky jako „Obvykle se to dělá takto“ reagoval Har-
noncourt vždycky rozzlobeně. Svou interpretací se starým 
zvyklostem bránil. Opačným názorům se však neuzavíral: 
„Přece vím, že skoro ke každému mínění a poznání je také 
jiné mínění a poznání, a to může rovněž souhlasit. Život 
není tak jednoduchý a já se rád z kritiky poučím.“

Nikolaus Harnoncourt na Styriarte
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Kronika vídeňského Konzerthausu zaznamenává prv-
ní vystoupení violoncellisty Harnoncourta krátce po jeho 
dvacátých narozeninách při vánočním koncertě. To už bylo 
založeno vídeňské Gambové kvarteto, které tvořili Har-
noncourt, Eduard Melkus, Alfred Altenburger a – od prv-
ní chvíle nerozlučně po boku svého příštího manžela – Ali-
ce Hoffelner. 

Harnoncourt dirigoval velké orchestry od Amsterda-
mu po Vídeň. Mnoho desetiletí ho však provázel přede-
vším soubor Concentus Musicus, který spoluzaložil. Pla-
til za doyena staré hudby a svými interpretacemi polari-
zoval mezi zapálenými stoupenci a právě takovými od-
půrci. Za své dílo byl opakovaně oceňován, mimo jiné zís-
kal v roce 2001 Grammy či v roce 2005 prestižní Kjótskou 
cenu za celoživotní dílo. Harnoncourt nepřestává chybět, 
jako všichni lidé, kteří se obětovali. Múzám a bližním.

Osobní vzpomínka 
na paní dr. Milenu Seckou 
S paní dr. Milenou Seckou, později pro mě pouze paní Mi-
lenou, jsem se pravidelně setkávala na mezinárodních kon-
ferencích Čechů žijících v zahraničí. Pro účastníky těchto 
konferencí několikrát připravila různé přednášky spojené 
s návštěvou Náprstkova muzea. Byla mj. znalkyní života 
a díla sběratele a mecenáše Vojty Náprstka a jeho ženy. 
Také ráda zpívala a byla přesvědčenou sokolkou. Byla mi 

vždy velice sympatická a jednou o přestávce, myslím, že 
v Senátu, mě pozvala k sobě do muzea, což jsem ráda 
učinila. Přišla s nápadem zájezdu Klubu amerických dam 
(byla jeho předsedkyní) do Vídně, který by byl spojen s ná-
vštěvou hrobu dr. Holuba. Nápad jsem nadšeně přijala 
a následující rok se akce realizovala.

V sobotu 19. května 2012 přijeli z Bratislavy první zá-
jemci z Klubu občanů České republiky a z Českého spol-
ku Bratislava (ČSB) a dva autobusy Vojta a Emil z Prahy 
vedené dr. Seckou. S výpravou přijela rovněž dr. Milena 
Štrá feldová z Českého rozhlasu 7 a delegace z Holic, rod-
ného města dr. Holuba, v čele se starostou.

Poté v sokolovně pohovořila zasvěceně paní Milada, 
autorka knihy Vojta Náprstek. Vlastenec, sběratel, mece-
náš, nejen o vídeňském pobytu Vojty Náprstka, ale také 
o výstavách Náprstkova muzea v Praze. Neméně fundova-
ně referoval její kolega, historik dr. Martin Šámal, o pobytu 
a usazení dr. Emila Holuba ve Vídni a o jeho plánech, bo-
hužel přerušených předčasnou smrtí. Pozornost věnoval 
i Holubově o mnoho let mladší manželce Růženě.

U hrobu cestovatele dr. Holuba paní Milena uvedla, že 
je to snad první návštěva „Náprstkova muzea“ u jeho hro-
bu, a poděkovala mu, že díky jeho sbírkám, které věno-
val svému příteli Vojtu Náprstkovi, nezůstalo u původního 
průmyslového muzea, ale vzniklo národopisné mu zeum 
asijských, afrických a amerických kultur.

To byla naše první společná akce.

Dr. Milena Secká předává dar – knihu Vojta Náprstek. Vlastenec, sběratel, mecenáš, jejíž je autorkou – předsedkyni Klubu, Vídeň 2012
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Na další návštěvu Klubu amerických dam jsme muse-
li čekat až do roku 2018. Tehdy jsme domluvily procház-
ku ve Vídni po stopě T. G. M, mecenáše a stavitele Jose-
fa Hlávky a Leoše Janáčka spojenou s přednáškou ve Slo-
vanské besedě. V tomto roce mělo jubileum mnoho čes-
kých významných osob, které měly vztah k Vídní. Byla jsem 
takřka omráčena, jakým množstvím podstatných informa-
cí nás paní Milena zásobila.

Plánovaly jsme i další společný výlet, ale k tomu již bo-
hužel nedošlo.

Paní Mileny jsem si moc vážila, obdivovala jsem její 
znalosti a organizační talent, hýřila nápady. Byla jsem s ní 
ráda, měly jsme toho vždy spoustu na povídání. Mj. sbíra-
la šicí náprstky a hrnečky od vánočního punče. Další jsem 
jí do její sbírky již nemohla věnovat.

V krátké době jsem opět ztratila vzácného člověka.
Helena Basler

PhDr. Milena Secká, CSc., vystudovala v letech 1975-
1981 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory et-
nografie a historie. Již za studia se věnovala výzkumu et-
nických procesů v českém pohraničí 20. století se zájmem 
o jednotlivé menšiny. Jako vědecká pracovnice Ústavu pro 
etnografii a folkloristiku ČSAV (1974-1993) v tomto studiu 
pokračovala, především se zájmem o Čechy a Slováky žijí-
cí mimo území své vlasti. Od roku 1993 byla zaměstnána 
v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afric-
kých a amerických kultur, kde spravovala knihovní sbírky. 
Středem jejího zájmu byla na prvním místě historie muzea 
a osobností s ní spojených především v kontextu 19. sto-
letí, ale také otázka krajanů a jejich kontakty s mateřskou 

Dr. Milena Secká a dr. Imbrová (bývalá diplomatka v Zimbabwe) 
u hrobu dr. Emila Holuba, Centrální hřbitov, Vídeň 2012

Procházka Vídni po českých stopách, která byla zakončena 
přednáškou ve Slovanské besedě, 2018, v popředí dr. Milena Secká
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hlasem, televizí, přednášky) se snažila popularizovat toto 
téma a seznamovat veřejnost s životem a dílem velkých 
osobností naší minulosti. V Náprstkově muzeu i mimo něj 
připravila více než pětadvacet výstav, z nichž některé byly 
vytvořeny speciálně pro zámoří (USA, Thajsko, africké stá-
ty). Na svém kontě má rovněž značný počet odborných 
i populárně naučných článků a statí. V roce 1996 obnovila 
při Náprstkově muzeu činnost Amerického klubu dam, je-
hož byla předsedkyní.

Americký klub dam byl jako první český ženský spolek za-
ložen z iniciativy Vojty Náprstka roku 1865. Úspěšně pů-
sobil až do roku 1948, kdy byl úředně zakázán. Mezi člen-
ky spolku, který podporoval ženskou emancipaci a vzděla-
nost, patřily např. Karolina Světlá, Renata Tyršová či Zden-
ka Braunerová. Spolek byl obnoven roku 1996, dnes se 
jeho činnost zaměřuje na kulturně historické akce.

vZpomínka

Patrik Matěj Blažek
Dieses Jahr ge-
denken wir des 
170-jährigen Ge-
burtstages von Pa-
trik Matěj Blažek, 
der am 22. Februar 
1851 in Rychnov 
nad Kněžnou als 
achtes Kind eines 
Tuchmachers ge-
boren wurde. 1861 
trat er ins Gymna-
sium in Königgrätz 
ein, musste es aber 
in der sechsten 
Klasse aufgrund 
des Todes seiner 
Eltern wieder ver-
lassen. So begann 
er zunächst eine 

Bierbrauerlehre, 
konnte aber schließ-

lich mit finanzieller Unterstützung seiner Verwandten das 
Gymnasium fortsetzen und abschließen. Hier studierten 
mit ihm unter anderem die Schriftsteller Alois Jirásek und 
Josef Lacina sowie der Journalist und spätere Direktor 
des Nationaltheaters František Adolf Šubert. Er versuchte 
dann in Prag eine Stellung bei einer Zeitung zu bekom-
men, das ihm auch gelang. So begann er für die Zeitschrift 
Humoristické listy zu schreiben, wurde aber auch Redak-
tionsmitglied der Zeitschriften Slovan und Posel z Prahy. 
Hier entwickelte sich sein nationales Bewusstsein. 1871 
gründete er in Kolín die Zeitschrift Koruna česká – pros-
tonárodní politický časopis, bei der er als Verleger und 
Redakteur wirkte. Die Zeitschrift erschien anfangs zwei, 
später sogar drei Mal wöchentlich. 

Als Zwanzigjähriger wurde er zum Militär eingezogen 
und kam 1873 als Leutnant zum 30. Landwehrbataillon 

nach Klatovy. Nach seiner Beförderung zum Hauptmann 
gründete er 1885 die Militärzeitschrift Vojenské listy, die 
bis 1895 erschien. In Klatovy gab 1882 er auch die von ihm 
ins Tschechische übersetzte Exerziervorschrift – Cvičebný 
řád cís. král. pěších vojsk – sowie 1887 das Dienstregle-
ment für die Infanterie – Služební řád c. k. pěších vojsk – 
heraus. In der Sokolbewegung fand er die tschechische 
übungs- bzw. Turnterminologie. Mit diesen schriftlichen 
übersetzungsarbeiten schuf er sich einen Platz in der 
tschechischen Militärliteratur. 

Aufgrund seiner Haltung und Propagierung des So-
kol-Gedankenguts „fiel er ungut auf“ und wurde mehr-
mals transferiert, zunächst nach Plzeň, nach zwei Jahren 
nach Vysoké Mýto und später nach Galizien, das gleich 
einer Verbannung kam. Ein österreichischer Offizier und 
böhmischer Schriftsteller und Patriot – noch dazu einer 
von Sokol – passte für die Obrigkeit nicht zusammen. Zu 
Weihnachten 1893 wurde er zur militärarztlichen Untersu-
chung vorgeladen und ein halbes Jahr später als „untaug-
lich für den weiteren Militärdienst“ pensioniert. Angeblich 
hätte der Oberkommandierende der Landesverteidigung, 
Erzherzog Ferdinand Rainer, direkt zum Ende seiner Mi-
litärkarriere eingegriffen. Danach fand Blažek Arbeit bei 
einigen Redaktion. 

Was Blažek für die tschechische Militärterminologie in-
teressant macht, ist seine Mitwirkung bei der Erarbeitung 
von Militärbegriffen in Riegrův slovník naučný, ebenso wie 
von Beginn an in Ottův slovník naučný. Er wird deshalb in 
der Literatur gemeinsam mit Emanuel Salomon Freiherr 
von Friedberg-Mírohorský als Mitschöpfer der modernen 
tschechischen Militärfachsprache bezeichnet. Blažek starb 
in Prag am 17. Juli 1905 im Alter von nur 54 Jahren und 
liegt am Ehrenfriedhof Vyšehrad begraben. Eine Gedenk-
tafel befindet sich in Prag in der Panská-Straße am Haus 
Nr. 79. 

Josef Ernst

Max Dvořák
osobnost památkové péče, jeden ze zakladatelů vídeňské 
školy dějin umění.

Univerzitní profesor 
Max Dvořák se naro-
dil 4. června 1874 na 
roudnickém zámku 
v rodině lobkowitz-
kého archiváře Maxe 
Dvořáka. Vysoko-
školská studia zahá-
jil v roce 1892 na čes-
ké univerzitě v Pra-
ze, kde navštěvoval 
seminář historie. Vý-
běr oboru do značné 
míry předurčil fakt, 
že měl nastoupit na 
otcovo místo knížecí-

ho archiváře. Během studií v Praze byl žákem významných 
českých historiků té doby, jako byl Jaroslav Goll, Antonín 
Rezek, Čeněk Zíbrt či Josef Emler. Gollovu přísnou objekti-
vitu a kritické studium pramenů využíval Dvořák i ve svých 
pozdějších uměleckohistorických studiích, takže bývá řa-
zen mezi příslušníky takzvané Gollovy školy. Na univerzi-

Pamětní deska Patrika Blažka na rodném 
domě v Rychnově nad Kněžnou
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tě se seznámil s dalšími příslušníky české inteligence, bu-
doucími historiky Josefem Pekařem, Bohumilem Navráti-
lem a zejména s Josefem Šustou. Se Šustou pojilo Dvořá-
ka celoživotní přátelství a jejich vydaná korespondence je 
jedním z nejvýznamnějších pramenů k Dvořákovu soukro-
mému a profesnímu životu. 

Po prázdninách roku 1894 odešel Max Dvořák ve 
stopách svého přítele Josefa Šusty na Institut für Öster-
reichische Geschichtsforschung do Vídně. Součástí insti-
tutu byl také kunsthistorický aparát, jehož správu byl Dvo-
řák nucen v prosinci roku 1895 převzít. Právě zde se se-
tkal s historikem umění Friedrichem Dörhöfferem a přede-
vším profesorem Franzem Wickhoffem, kteří ovlivnili jeho 
budoucí vědeckou kariéru. Dvořák svým kultivovaným vy-
stupováním a znalostmi brzy vzbudil Wickhoffovu pozor-
nost, což vedlo k jeho jmenování odborným asistentem 
na katedře dějin umění na vídeňské univerzitě. Wickhoff 
se zanedlouho stal Dvořákovým přítelem, který ho pod-
poroval nejen v akademické kariéře, ale i v osobním živo-
tě. V červnu roku 1905 byl Dvořák na vídeňské univerzi-
tě jmenován mimořádným profesorem. Proti jeho jmeno-
vání se v německém nacionálním tisku vznesla vlna odpo-
ru, podporovaná řadou absurdních obvinění, a celá záleži-
tost se dokonce projednávala na říšské radě. Zasáhl uzná-
vaný Wickhoff, který napsal do Neue Freie Presse zásad-
ní článek, v němž před veřejností rehabilitoval Dvořáko-
vy schopnosti; mimo jiné zde napsal: „Zde vykonal jediný 
muž v poměrně mladém věku to, k čemu obyčejně je za-
potřebí generací učenců.“

Po smrti Franze Wickhoffa roku 1909 byl Dvořák jme-
nován řádným profesorem a vedl část katedry dějin umě-
ní, obdržel také funkci poradce Centrální památkové komi-
se a založil rakouský místopis uměleckých památek. V Ra-
kouském institutu řídil časopis Kunstgeschichtliche Anzei-
gen, spolupracoval s Německou jednotou pro vědy a umě-
ní na vydávání sbírky Monumenta a v letech 1907-1919 
pod jeho vedením vyšlo sedmnáct svazků soupisu pamá-
tek rakouských okresů. Roku 1917 byl druhým viceprezi-
dentem Centrální památkové komise a po válce preziden-
tem Spolkového rakouského památkového úřadu.

Začátkem roku 1921 se nadmíru zhoršil jeho zdravot-
ní stav. Krátce na to se zhroutil při přednášce. Až na do-
mluvy svých přátel se odhodlal 5. února 1921 k návště-
vě Hrušovan. Při obvyklé besedě si pak pochvaloval, že 
se cítí lépe, ale za několik hodin ho našli ležet v bezvědo-
mí. I přes okamžitou lékařskou pomoc zemřel téhož dne 
8. února v 17 hodin na mozkovou mrtvici. Jeho hrob v Hru-
šovanech nad Jevišovkou zdobí krásný ze železa tepaný 
kříž v rokokovém slohu, který pochází z Rakouska a daro-
val jej princ František z Lichtenštejna. Hrob je zařazen do 
kategorie chráněných památek.

Max Dvořák: Katechismus památkové péče (Praha: 
Národní památkový ústav, 2004):

„Nejdůležitější úlohou památkové péče je činnost smě-
řující k tomu, aby staré památky zůstaly zachovány.“ 

„Když se památky svévolně změní, ztrácejí svůj histo-
rický význam a mění se ve velmi nespolehlivé svědky mi-
nulosti.“

Připomínáme
19. února 1881 vznikl v 15. vídeňském okrese krajanský 
kroužek Vlastenecká omladina pro podporu Školského 
spolku Komenský. Později se kroužek přeměnil jako čte-
nářko-zábavní a dnes je to ochotnický divadelní spolek 
Vlastenecká Omladina.

16. února 1941 zakázaly německé úřady v Rakousku čin-
nost českého krajanského spolku Školský spolek Komen-
ský a zabavily jeho majetek. To postihlo všechny jeho ško-
ly. Po válce byl spolek obnoven, vyučovalo se jen na jedi-
né škole na Sebastianplatz. Dnes je Školský spolek Komen-
ský významným krajanským spolkem, jehož starostou je 
ing. Karel Hanzel, který je i předsedou českého poradního 
sboru při úřadu rakouského kancléřství.

6. března 1966, před padesáti lety, vyhrála rakouská lido-
vá strana ÖVP volby a stala se v čele s kancléřem Josefem 
Klausem vládnoucí stranou Rakouska.

UPOZORNĚNÍ
Návštěva Slovenského inštitútu ve Vídni, jakož i dalších in-
stitucí, s nimiž Slovenský inštitút plánuje společný kulturní 
program, je podmíněna epidemiologickým vývojem. O plá-
novaném programu a jeho případných změnách informu-
je Slovenský inštitút na svém webu a facebooku, kde také 
pravidelně uveřejňuje tipy na slovenskou kulturu on-line.

4. 5. 18:30 výstava obrazov a koncert speváka Pavla 
Hammela
Spoluúčinkuje: klavirista Peter Prieložník, kurátor výstavy: 
Milan Mazur
11. 5. 12:30 Poludňajší koncert le nuove musiche
Lutnový koncert, vedúci ansámblu: Jakub Mitrík
20. 5. 18:30 Prezentácia šarišského regiónu Petrom 
kresánkom
V rámci prednáškového cyklu „Potulky naprieč Sloven-
skom – poklady strednej Európy“

25. 5. 19:00 koncert Speváckeho zboru slovenských 
učiteľov
Franziskaner Kirche, Wien

Slovenský inštitút
Slowakisches Institut in Wien
Wipplingerstraße 24-26, A – 1010 Wien
Tel.: +43 1 318 905 5291
si.vienna@mzv.sk, www.mzv.sk/sivieden
www.fb.com/SlowakischesInstitutInWien
IG: slowakisches_institut_wien

UPOZORNĚNÍ
Návštěva Českého centra Vídeň (ČCV), jakož i dalších kul-
turních institucí, s nimiž ČCV organizuje společný kultur-
ní program, podléhá aktuálně platným epidemiologickým 
opatřením. Konání živých akcí v ČCV je podmíněno vývo-
jem pandemické situace jak v Rakousku, tak v ČR – řada 

inform
ace
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e plánovaných akcí vyžaduje přítomnost českých hostů. 
O programu a jeho případných změnách informuje ČCV 
na svém webu, facebooku a instagramu, kde také pravidel-
ně uveřejňuje tipy na českou kulturu on-line.

do 20. 4. výstava: Eugen Brikcius: Umělecká cvičení 
1966-1970
Výstava je uspořádána jako připomínka dnes již legendární 
umělecké události, kterou zrealizoval pod názvem Sluneč-
ní hodiny (1970) Eugen Brikcius. Kurátorka: Zuzana Brik-
ciusová. Výstava je k vidění jak v galerii ČCV, tak on- line 
na webu ČCV.
https://wien.czechcentres.cz/program/eugen-brikcius-or-
kuenstlerische-uebungen
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien

do 21. 5. výstava: Jindřich Štreit: Village People 1965-
1990
Fotografická výstava Jindřicha Štreita představuje unikátní 
soubor černobílých fotografií ze sedmdesátých a osmde-
sátých let minulého století, jež dokumentují nepřikrášlený 
a nesentimentální život na československém venkově v ob-
dobí normalizace. Výstava je koncipovaná jako putovní, ve 
Vídni zažívá svou světovou premiéru. Kurátor: Denis Brud-
na. Výstava je k vidění také on-line, odkaz na virtuální pro-
hlídku výstavy je uveden na webu ČCV.
https://wien.czechcentres.cz/program/jindrich-streit-vil-
lage-people
AnzenbergerGallery, Absberggasse 27, 1100 Wien

do 3. 5. filmová přehlídka on-line: DocuMondays
Cyklus dokumentárních filmů českých režisérek. Každé 
druhé pondělí mohou diváci zhlédnout vybraný dokumen-
tární film on-line, a to zdarma. Seznam filmů je uveden na 
webu ČCV. Dokumenty, jež jsou součástí cyklu, se věnují 
problematice očkování, politické situaci v současném Ma-
ďarsku či proměnám monogamního soužití.
https://wien.czechcentres.cz/program/documondays
on-line

13. 4. – 30. 4. výstava: Nejkrásnější knihy Rakouska, 
Německa, Lichtenštejnska, České republiky a Nizozemí
Z hlavní městské knihovny ve Vídni se české nejkrásnější 
knihy roku 2019 přesouvají do rakouského Dornbirnu, kde 
budou k vidění do konce dubna.
https://stadtbibliothek.dornbirn.at/veranstaltung/2021-
04-13-ausstellung-die-schoensten-buecher
Stadtbibliothek Dornbirn, Schulgasse 44a, 6850 Dornbirn

22. 4. 19:00 Čtení on-line: Markéta Pilátová: S Ba-
ťou v džungli
V rámci literární řady uměleckého spolku Alte Schmiede 
Geschichte Schreiben představí Markéta Pilátová svůj ro-
mán S Baťou v džungli (v něm. vyšel v nakladatelství Wie-
ser Verlag, 2020, překlad Sophia Marzolff). Koncept a mo-
derace: Sabine Scholl. Akce bude vysílána dvojjazyčně 
z Alte Schmiede LIVE, link bude uveřejněn na webu Alte 
Schmiede i na webu ČCV.
https://www.alte-schmiede.at/programm/2021-
04- 22-1900/
on-line

27. 4. – 12. 5. výstava: Jan Patočka – filozof a „nepřá-
telská osoba“
Výstava představí Patočku prostřednictvím krátkých citátů 
a fotografií Jindřicha Přibíka jako filozofa a chartistu i „ne-
přátelskou osobu“ (výraz z dokumentu StB). Konání výsta-
vy je podmíněno vývojem pandemické situace v Rakous-
ku i ČR.
Podrobnější informace k akci budou uveřejněny na webu 
Českého centra Vídeň.
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien

5. 5. 18:30 Čtení: Stanislav StruHar & kristina kal-
lert: Verlassener Garten
Stanislav Struhar představí svůj román Verlassener Gar-
ten společně s překladatelkou románu do němčiny Kris-
tinou Kallert.
Podrobnější informace k akci budou uveřejněny na webu 
Českého centra Vídeň.
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien

27. 5. – 30. 7. výstava: Adolf Loos: 150
U příležitosti 150. výročí narození architekta Adolfa Loo-
se (10. 12. 1870, Brno) pořádá ČCV výstavu, jež představí 
tvorbu A. Loose ve vztahu k Brnu a Plzni. Konání výstavy je 
podmíněno vývojem pandemické situace v Rakousku i ČR.
Podrobnější informace k akci budou uveřejněny na webu 
Českého centra Vídeň.
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien

Pozvánka: SOVA a RSKS 2021
Na základe rozhodnutia vlády Rakúska, ale aj SR boli zru-
šené do odvolania všetky kultúrne a spoločenské poduja-
tia. Takto skončil starý a začal nový rok 2021. To, že väčšina 
z nás musí momentálne sedieť doma, neznamená, že ne-
môžeme kultúrne žiť. Slovenský školský spolok SOVA pri-
pravil pre deti (a ich rodičov) on-line podujatia.
Sobota 10. 4. 2021 v 19:00
Rôzne hudobné nástroje a ukážky zo svojej tvorby nám 
predvedie hudobník, herec a zabávač Roman Féder, kapel-
majster hudobnej skupiny Funny Fellows, ktorý je okrem 
iného aj autorom hudby nového CD pre deti s názvom Kto 
sa nehrá, z kola von! Ale nielen o tom bude náš experi-
ment. Nechajte sa príjemne prekvapiť a pridajte sa k nám 
cez známy zoom-link!
Meeting-ID: 816 117 3968, Kenncode: tne2Bg

Sobota 17. 4. 2021 v 19:00
Ani vám sa v sobotu večer o siedmej ešte nechce spať? 
Radšej si prelistujete pár strán v knihe? Tak to ste tí praví, 
ktorých pozývame na virtuálny Experiment s jazykom. Be-
sedovať budeme so slovenským spisovateľom Danielom 
Hevierom, autorom detských kníh, prekladateľom a tex-
tárom. Nakukneme spolu do jeho rozprávkového sveta, 
započúvame sa do textov básní a piesní a nebude chýbať 
ani súťaž a pekné odmeny. Pripojte sa cez nasledovný zo-
om-link!
Meeting-ID: 816 117 3968, Kenncode: tne2Bg

Aktuálne informácie sú u nás na internetových stránkach. 
Vďaka za pochopenie.
https://slovaci.us18.list-manage.com/track/
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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)

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

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
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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/

mag. pavlína löSSl
Allgemein beeidete und gerichtlich zerti-
fizierte Dolmetscherin für die tschechi-
sche Sprache Sprachtrainerin für Tsche-
chisch,
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.

ověřené překlady dokumentů aj. 
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