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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:
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,
vzhledem k současné epidemiologické situaci není možné pořádat kulturní pro-

gramy s návštěvou diváků. Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Vídni 
a dalšími institucemi pořádá spolek Alumni CZ Austria on-line besedy s různou tema-
tiku. Bohužel analogický program Vám v současné době Kulturní klub nemůže na-
bídnout. Ale kdyby se nějaký technicky vyspělý nadšenec přihlásil a byl ochoten po-
moci, začneme na tom okamžitě pracovat.

Ráda bych na tomto místě ocitovala několik vět Erika Taberyho, šéfredaktora ča-
sopisu Respekt, které mne zaujaly: „Ocitli jsme se v čase, kdy je i vyslovení snahy hle-
dat pravdu označováno za aroganci a touhu si pravdu přivlastnit. Často to říkají ti, 
kteří nemají problém lhát, a když už jsou z nepravdy usvědčeni, klidně prohlásí: »Není 

to sice pravda, ale mohla by být.« Úkolem skutečných novinářů je a bude hledat pravdu.“
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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Na přední straně obálky:
antonín CHittuSSi: Rybník Utopenec, 1887, olej, plátno, 48 × 59 cm

V pohledu na rybník Utopenec Chittussi vystavěl svažitý terén v barevných horizontálních pásech jako výsek z krajiny. Rafinovaně přitom využil vodního 
odrazu, čímž propojil dolní a horní partie krajiny; kopce na obzoru se ztrácející v deštivých mracích u samotného horního okraje plátna a obloha se zrcad lí 
v klidné hladině rybníka ve spodní části obrazu. Bohatá škála sytých zelených tónů souzní s fialovými reflexy a šedými valéry mračen a činí toto dílo jed-
nou z barevně nejkrásnějších Chittussiho prací.

Na zadní straně obálky:
Milan Paštéka: Modročierna (Abstrakcia), 1993

K životu a dílu obou umělců viz str. 7 a 10.
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Kupkovo Tryskání II se vydražilo
za téměř 231 miliónů
Za 7 551 600 liber (230,8 miliónu Kč) se v londýnském 
aukčním domě Sotheby’s vydražil obraz českého malíře 
Františka Kupky nazvaný Tryskání II (Le Jaillissement II). 
Částka výrazně překonala očekávání: Aukční síň původně 
předpokládala, že se abstraktní malba z dvacátých let mi-
nulého století prodá za 1,5 až 2,5 miliónu liber (45,8 až 
76 miliónů korun).

Obrazy křížících se diagonál připomínající velkolepou 
katedrální architekturu s názvem Tryskání vznikly v letech 
1922 a 1923 celkem tři. Jeden má ve své sbírce Národní ga-
lerie Praha. Odborník na trh s uměním Jan Skřivánek řekl, 
že jde o výjimečnou sumu za dílo českého autora. „Pokud 
mi prodej Kupkova obrazu loni v Praze, kdy se jeho Diver-
timento II prodalo za 90,24 miliónu korun, připadal nad-
hodnocený, ve světle dnešní aukce vidím cenu jako opod-
statněnou,“ uvedl Skřivánek. Divertimento II bylo až do-
sud nejdražším Kupkovým dílem prodaným v Česku i v za-
hraničí.

Konečná cena Tryskání II by se přitom mohla ještě zvý-
šit, protože nejsou započítané některé další poplatky.

Dílo Tryskání II už Sotheby’s nabízela v roce 2004 a po-
čítala s cenou 250 000 až 350 000 liber (7,6 až 10,6 milió-
nu korun) bez aukční provize, obraz se ale tehdy nepro-
dal. V té době se i v České republice Kupkovy obrazy pro-
dávaly asi čtyřikrát levněji než dnes.

O Tryskání II na aukci sehráli souboj tři dražitelé na te-
lefonu, všichni volali z Londýna a podle Skřivánka by zřej-
mě mezi nimi mohla být i česká stopa.

Abstraktní malby Františka Kupky (1871-1857) dlou-
hodobě obsazují první místa českého aukčního žebříčku. 
V první desítce jsou teď čtyři, tři příčky patří Oskaru Ko-
koschkovi a po jednom místě má Toyen, Mikuláš Medek 
a Josef Šíma.

Kupka patřil k průkopníkům abstraktního malířství, po-
dílel se na vzniku nového výtvarného směru – orfismu, kte-
rý přibližuje malířství jiným uměním jako například hudbě 
nebo poezii. Námět v jeho kompozicích ustupuje do poza-
dí a rozhodující je skladba barev a linie. (mk)

Toyen: Snící rebelka
Jeden z nejvýznamnějších kulturních projektů letošního 
roku připravila Národní galerie v Praze: mezinárodní vý-

stavní projekt Toyen: Sní-
cí rebelka byl připraven ve 
spolupráci s Hamburger 
Kunsthalle a Musée d’Art 
Moderne de Paris. 

Toyen patří k nejoriginál-
nějším a nejznámějším čes-
kým umělkyním 20. stole-
tí, zároveň se ještě za svého 
života proslavila i ve Fran-
cii, kde od roku 1947 trvale 
žila. Její výrazná tvorba i ne-

výTvarné umění

otřelé životní postoje vzbuzují po celém světě čím dál vět-
ší zájem o její osobu i dílo, málokde však měli diváci mož-
nost je zhlédnout v celé šíři.

Poslední velká výstava díla Toyen proběhla v roce 
2000 v Praze a o dva roky později ve francouzském Saint-
Etienne. V Paříži se překvapivě dosud velká retrospektiva 
nekonala a v Německu je Toyen stále téměř neznámá. Pro-
to si tento mezinárodní projekt, který vznikal ve spolupráci 
tří prestižních institucí – Národní galerie Praha, Hambur-
ger Kunsthalle a Musée d’Art Moderne de Paris – klade za 
cíl představit její dílo v co nejucelenější podobě a prostřed-
nictvím tří výstav a podrobného katalogu ve čtyřech jazy-
kových provedeních s ním seznámit evropské publikum.

První etapa se bude konat v Praze v Valdštejnské jíz-
dárně. Výstava bude koncipována chronologicky a rozdě-
lena do časových úseků v závislosti na důležitých etapách 
tvorby Toyen. Zároveň však vypíchne důležitá témata, kte-
rá se objevují průběžně v celém jejím díle, například eroti-
ku či alchymii. Ukáže nejen obrazy a kresby, ale i bohatou 
ilustrační tvorbu. Důraz bude kladen také na zásadní spo-
lupráci Toyen s přáteli jak z pražské, tak pařížské surrealis-
tické skupiny, ať už to byli malíři či básníci Jindřich Štyrský, 
Jindřich Heisler, André Breton, Benjamin Péret, Radovan 
Ivsic, Annie Le Brun a další. Díla budou zapůjčena z čes-
kých a evropských muzeí i soukromých sbírek.

Koncepci projektu vytvořily kurátorky Anna Pravdová, 
Annie Le Brun a Annabelle Görgen. K výstavě bude připra-
ven bohatý doprovodný program.

Datum konání výstavy ve Valdštejnské jízdárně bylo ur-
čeno od 9. dubna do 15. srpna 2021. Kvůli přetrvávajícím 

Toyen: Hlas lesa, 1934
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opatřením vzhledem k epidemii covid se ale zatím návštěv-
níci budou moci s výstavou seznámit jen v omezených po-
čtech. (mk)

Výstava Lubomíra Typlta 
Jsem krácen, dělen a věčně v minusu 
V pražské DSC Gallery se konala výstava Lubomíra Typlta 
nazvaná Jsem krácen, dělen a věčně v minusu. Hostem je 
německá umělkyně Simone Haack. Setkali se tu dva malí-
ři-figuralisté, jejichž tvorba se přirozeně doplňuje.

Lubomír Typlt a Simone Haack jsou dva umělci střed-
ní generace, kteří se dokážou k současnému vývoji vyjád-
řit rafinovaným a zároveň názorově vyhraněným způso-
bem a kterým se podařilo přirozeně vstoupit do meziná-
rodních souvislostí. Oba jsou figuralisté, do jejichž tvor-
by se promítá ostře kritický pohled na svět. Je pro ně pří-
značný velkorysý způsob malířského vyjádření, cit pro vý-
razné barevné kontrasty, pro psychologické vystižení pro-
měn, k nimž v současném světě dochází a k nimž se řadí 
zhrubnutí mezilidských vztahů a narůstání názorových ex-
trémů a bezohlednosti.

DSC Gallery Praha patří k těm galeriím, které se sna-
ží o propojení českého a zahraničního umění. Soustřeďuje 
se na nacházení vztahů mezi různými kulturami a význam-
ně tak přispívá k tomu, aby čeští malíři či sochaři různého 
zaměření i věku nezůstali izolováni a aby dostali příležitost 
ke srovnání v širším měřítku.

Zemřel Zdeněk Preclík
Ve věku dvaasedmdesáti let zemřel sochař a restaurátor 
Zdeněk Preclík. Preclík byl v listopadu 1989 jedním ze tří 
předsedů Svazu českých výtvarných umělců, dělal návrhy 
na rekonstrukci paláce Lucerna na pražském Václavském 
náměstí a realizace pro hotel Beránek v Náchodě. Je auto-
rem několika pamětních desek v Praze.

Narodil se 20. ledna 1949 na pražském Žižkově. Jeho 
diplomová práce, postava komunistické odbojářky Marie 
Kudeříkové v nadživotní velikosti, byla vybrána k realizaci 
jako její pomník v Brně. Jako restaurátor se podílel napří-
klad na replice alegorické sochy Praha od Ladislava Šalou-
na na budově Muzea hlavního města Prahy. Byl také auto-
rem pamětních desek architekta Josefa Fanty, malíře Pet-
ra Brandla, někdejší první dámy Hany Benešové či socha-
ře Jaroslava Horejce.

JubIlea

Iveta Dučáková (* 21. 5. 1976, Krnov)
Iveta Dučáková studovala textilní tvorbu na SPŠ v Bruntá-
le, užitou malbu na SUPŠ v Uherském Hradišti a své umě-
lecké vzdělávání završila studiem malby na Akademii vý-
tvarných umění v Praze u docenta Vladimíra Skrepla. Vy-
užívá velkého spektra obrazových možností: malba, kres-
ba, fotografie, koláž, digitální obraz atd. Námětovým těžiš-
těm jejích maleb, fotografií a koláží je lidská (ženská) figu-
ra a tvář a jejich tvarové deformace. Protagonisté děl au-
torky neproměňují jen kostým a prostorový kontext, ale ja-
koby se proměňovala i jejich těla. V současnosti se kromě 
volné tvorby zabývá i propagačním designem.

Ceny: 1999 – Ateliérová cena AVU, Praha

Bohuš Kubinský (* 20. 5. 1966, Žiar nad Hronom)
Kubinský je tvorca objektov, pedagóg, dizajnér, tvorca in-
štalácií, sochár.

Štúdium: Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, Vy-
soká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor sochár-
stva.

Od roku 2000 je odborným asistentom Fakulty archi-
tektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Brati-
slave. Je autorom rôznych postkonceptuálnych projektov.

Jeho manželka Monika Kubinská (* 1. 4. 1966, Ná-
mestovo) je predovšetkým klasická maliarka a reštaurátor-
ka. Manželia tvoria spoločne od začiatku deväťdesiatych 
rokov 20. storočia a zamerali sa najmä na intermediál ne 
projekty.

Za svoje spoločné aj individuálne výstavy boli manže-
lia Kubinskí ešte v roku 1998 prizvaní k účasti na prestíž-
nom grantovom programe Pollock – Krasner v New Yor-
ku. Bohuš Kubinský bol navyše v rokoch 1996 a 2000 fi-
nalistom Ceny Mladý výtvarník roka a TONAL (dnes Cena 
Oskára Čepana). Monika získala v roku 1992 ocenenie na 
medzinárodnom sympóziu v talianskej Carrare (1. miesto 
za maľbu).

Popri výstavnej činnosti sa roky venujú realizáciám v ar-
chitektúre a vo verejnom priestore. Bohuš Kubinský učí aj 
mladých architektov, takže má blízko aj k dizajnu. Oba-
ja umelci zdôrazňujú, že nechcú, aby ich umenie bolo od-
trhnuté od života. Prostredníctvom malieb, plastík a inšta-
lácií sa snažia rozprávať aj o zle, ktoré stále strpčuje ľud-
ské osudy.

Zdeněk Preclík v ateliéru Bohuš Kubinský: Skalný kvet, 2008, mramor
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Komorná plastika je o živote, citoch, zmysloch, snoch 
a túžbach. Častým prvkom, dotvárajúcim celkový zámer, 
sú autorské texty, niekedy zakomponované, inokedy pri-
ložené. Sú aj také, ku ktorým sa socha ešte nestihla naro-
diť a vice versa.

Ceny: Bienále komornej plastiky, Poznaň, 1987; Socha 
piešťanských parkov, 1988.

Veronika Rónaiová Filová (* 25. 5. 1951, Kremnica) – 
malířka, grafička, ilustrátorka.

Studium na SŠUP v Bratislavě – Rudolf Fila, VŠVU 
skončila v roce 1976. Kromě dlouhodobého dialogu s dí-
lem svého otce Juliána Fily, který na Slovensku reprezento-
val pop-artový přístup k malbě a jemuž pomáhala s realiza-
cemi ve veřejném prostoru pop-artem velmi ovlivněnými, 
malířka spolupracovala na obrazech s některými studen-
ty či uměleckými kolegy. Další významnou kapitolu v ma-
lířčině díle tvoří reinterpretace především vlastních star-
ších obrazů – buď formou pastiše v nových obrazech, nebo 
překreslováním a kolážováním – prostou kresbou či kres-
bou přes kopírovací papír.

Tvorba Veroniky Rónaiové vychází z principu „intertex-
tovosti“, podle tohoto principu jeden text odkazuje svými 
kulturními i významovými kódy k řadě dalších textů; „text“ 
zde nemusí být chápán nutně jako sled písmen, ale také 
jako vizuální artefakt. Díky složitým a sofistikovaným hrám 
s opakováním, vizuálními citacemi a reinterpretacemi je 
tvorba Veroniky Rónaiové velmi „konceptuální“, ovšem 
zachovává vizuální přívětivost a bohatost, což je rys, kte-

Aleš Pudil (* 1. 5. 1961, Mladá Boleslav)
Výtvarnou tvorbou se začal zabývat již v mládí, jako mno-
zí další vyšel z tradiční krajinomalby, jejímž postupným re-
dukováním na základní tvarosloví dospěl k hranicím geo-
metrického, odkud již logicky nastal přechod k čistě abs-
traktnímu geometrickému výrazu. Po počáteční etapě tvor-
by víceméně klasických geometrických kompozic s variační 
hrou barev a s proměnami uspořádání základních rozvrho-
vých struktur začal formu i obsah svých obrazů ozvláštňo-
vat aditivním vkládáním dalších lineárních prvků, od výstu-
pů jednotlivých autonomních obrazů přešel i ke kompono-
vání seriálových řad a jejich seskupování do významových 
celků, čímž tyto nabývají vyšší výpovědní modus. O uměl-
cově kreativitě, jeho nezměrné představivosti a bohatství 
obrazových sdělení vypovídá i letmý výčet názvů a forem 
některých děl v časové posloupnosti.

Od konce devadesátých let do dneška je patrný nárůst 
umělcova osobního zájmu i o metaforické poukazy k pro-
žitkům života, o tlumočení společenských otázek až v kri-
tickém pohledu, od prvních světle barevných dílčích kom-
pozic postupně tmavnutím dospívá až k černé ploše.

Dílo Aleše Pudila představuje otevření se světu výtvar-
né geometrie, světu viděnému prizmatem geometrie. Hra-
mi skladeb znaků, jejich tvarů a barev, odhalováním jejich 
jinak často marginalizované potenciality, otevírá umělec 
Pudil další možnosti vidění světa, spatření jeho podstaty.

Martin Lettrich (* 25. 5. 1951, Bratislava)
Martin Lettrich sa od skončenia štúdií (Stredná škola ume-
leckého priemyslu Bratislava 1966-1970 a Vysoká ško-
la umeleckopriemyslová Praha 1970-1976) súčasne ve-
nuje voľnej komornej plastike a sochárskemu dotvoreniu 
konkrétneho architektonického prostredia. Obe oblasti sa 
v priebehu rokov prelínajú a navzájom inšpirujú. Pre exte-
riérové diela je charakteristické interaktívne zapojenie dy-
namizujúcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do 
celkovej kompozície. Skulptúre tak dodáva nový, využiteľ-
ný rozmer. Cieľom je zmysluplný, výtvarne jedinečný po-
diel na tvorbe prostredia.

Aleš Pudil: Mandala, 2008, akryl

Martin Lettrich: Vo víre života, 2006

Veronika Rónaiová: Avionské slečny
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rým se typicky konceptuální umění nevyznačuje. Je to prá-
vě tento aspekt propojení „malby“ a „konceptu“ v Rónaio-
vé pojetí, který je pozoruhodný.

V uplynulém desetiletí se tvorba Veroniky Rónaiové 
výrazně konceptualizovala, přinesla ale i zásadní změny 
v projektování výstav. Namísto obvyklých monografických 
koncepcí, které představují chronologický či tematický prů-
řez tvorbou, povýšila tvorbu výstav na samostatný žánr za-
ložený na prolínání technik přivlastnění výstavních prosto-
rů, variant obrazových instalací, souhře analogií a kontex-
tuality děl. Vznikly tak autorské výstavy formulované jako 
jedinečné, zároveň variabilní otevřená díla, které nemají 
obdobu na domácí scéně.

vZpomínka

Antonín Chittussi (1. 12. 1847, Ronov nad Doubravou – 
1. 5. 1891, Praha) – malíř

Jeho matka byla Češka, 
rodina jeho otce po-
cházela z Itálie. Navště-
voval nejdříve Akademii 
výtvarných umění v Pra-
ze, poté ve Vídni a Mni-
chově. V roce 1878 
sloužil v armádě v Bos-
ně a Hercegovině, což 
se v jeho plátnech pro-
jevilo melancholií a de-
presivními náměty. Na 
jaře 1879 odjel do Pa-
říže, zde také začal ma-
lovat ve volné krajině. 

Chittussi se také oprostil od žánrových námětů, které byly 
dříve základem a hlavním obsahem jeho obrazových kom-
pozic. S úspěchem se zúčastnil Salonu a zapojil se do pa-
řížského uměleckého života, zařídil si zde vlastní ateliér.

Chittussi měl řadu mecenášů, kromě rodiny poslance 
říšské rady Františka Braunera jej podporovali spisovatel 
Josef Václav Frič či rodina mecenáše a vlastence Vojty Ná-
prstka. S její pomocí – a také díky častému prodeji svých 
děl – si mohl dovolit neustále cestovat. Chittussi měl velmi 
blízký vztah s malířkou Zdenkou Braunerovou.

Po návratu z Francie se usadil ve vesničce Člunku u Jin-
dřichova Hradce, později žil v Třeboni. Pracoval ve střed-
ních Čechách, u Labe v Pardubicích, v údolí Chrudimky 
nebo u jihočeských rybníků na Jindřichohradecku. Jeho ob-
razy polí, luk a pastvin byly plné světla a jasných barev a vy-
jadřovaly nálady v krajině. Historikové umění i znalci obo-
ru se shodují, že Antonínu Chittussimu se podařilo zařa-
dit české krajinářství do evropských souvislostí. Přinesl do 
české krajinomalby osobitý styl inspirovaný mistry barbi-
zonské školy s ozvuky impresionismu, které převzaly a roz-
pracovaly další generace českých krajinářů. K jeho přímým 
následovníkům patřili vedle Zdenky Braunerové také Fran-
tišek Kaván, Otakar Lebeda a Antonín Slavíček.

„Jest mi nesnesitelná myšlenka, že bych měl malovat 
vůbec jako někdo – nechť to kdokoli. Já nemyslím na to, 
jak to dělám, nýbrž jaký to má účinek, a hledím se úplně 
odloučit ode všeho tradicionelního – já chci dojmout,“ na-
psal v jednom dopise.

Celý život trpěl průduškovým katarem, který ještě zhor-
šovaly jeho časté výpravy za inspirací do krajiny. A nebylo 
mu ani čtyřiačtyřicet let, když v roce 1891 zemřel pravdě-
podobně na tuberkulózu. 

V roce 1966 vyšla velká monografie věnovaná Antoní-
nu Chittussimu, autorem je historik umění Roman Prahl 
a vydalo ji nakladatelství Academia ve spolupráci se vzni-
kající Kunsthalle Praha a aukční Galerií Kodl. Národní ga-
lerie připravila Chittussimu roku 1996 velkolepou výstavu 
ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

otakar španiel (13. 6. 1881, Jaroměř – 15. 2. 1955, Praha)
Otakar Španiel je významný český sochař, řezbář, medai-
lér; profesor na UMPRUM a Akademii výtvarných umě-
ní. Učil se na odborné rytecké škola v Jablonci nad Nisou. 
V roce 1901 absolvoval medailérskou školu vídeňské Aka-
demie u prof. Josefa Tautenhayna a v letech 1902-1904 
pokračoval ve studiu na AVU v Praze pod vedením Josefa 
Václava Myslbeka. Své výtvarné vzdělání pak završil v Pa-
říži, kde byl žákem Alexandra Charpentiera. Pobyt v Paří-
ži byl rozhodující pro utváření jeho osobitého stylu a dal-
ší zaměření tvorby. Nemenší význam pak jistě mělo přátel-
ství s Antoinem Bourdellem.

V roce 1917 se stal profesorem na Uměleckoprůmys-
lové škole v Praze a od roku 1919 byl profesorem na AVU; 
v roce 1927 se stal členem České akademie věd a umění.

Za nacistické okupace byl vězněn v koncentračním tá-
boře. Jeho bratr, čs. generál Oldřich Španiel, odešel po 
okupaci do zahraničí a v letech 1944-1946 byl přednostou 
vojenské kanceláře prezidenta Beneše.

Tvorba Otakara Španiela vychází zejména ze secese, 
v prvopočátcích se věnoval klasickému sochařství – kro-
mě tradičních aktů byly jeho častým námětem i sportov-
ci. Po návratu z Paříže je v jeho díle zřetelný vliv Bourdella. 
Jeho tvorba po první světové válce má blíže k neoklasicis-
mu; stal se téměř oficiálním státním umělcem a není divu, 
že začal převažovat jistý akademismus.

V jeho díle dominuje reliéfní tvorba, v níž dosáhl světo-
vé úrovně (věnuje se medailím, mincím, plaketám a por-
trétu). V jeho tvorbě zaujímal však nejzásadnější místo re-
liéf. Jedním z vrcholů práce v reliéfu jsou práce na reliéfech 
hlavních dveří katedrály sv. Víta (1927-1929) a návrhy čes-
koslovenských mincí (1921).

Po druhé světové válce byl jmenován laureátem státní Antonín Chittussi: Krajina ze zámkem Chantilly, 1883, olej, plátno
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ném přípa dě. Když vůbec budu někomu stát modelem, 
tak jedi ně tomu chlapíkovi, který udělal Winstona ve Ful-
tonu!“

V Londýně jsou dále k vidění Bělského díla věnova-
ná rytci Václavu Hollarovi nebo památce Jana Palacha. 
Po listopadu 1989 se vrátil do Prahy, pro kterou vytvo-
řil bustu Churchilla umístěnou u britského velvyslanectví 
a pa mátník čs. letcům působícím v Královském letectvu 
v Dejvicích.

František Bělský zemřel na rakovinu v devětasedmde-
sáti letech. Jeho druhou ženou byla sochařka Irena Sed-
lecká. Je pohřben nedaleko svého ateliéru v Oxfordském 
hrabství. Na zadní straně náhrobku je vyryt český lev.

Julián Filo (10. 5. 1921, Nižná pri Piešťanoch – 18. 10. 
2007, Bratislava)
Je predstaviteľom Novej figurácie, maliar, ilustrátor a tvor-
ca priestorových kompozícii v architektúre. Študoval ar-
chitektúru na VŠT vo Viedni, potom na Akadémii výtvar-
ných umení v Prahe a na SVŠT v Bratislave – prof. Mud-
roch a Milly. V uvoľnenej atmosfére šesťdesiatych rokov vy-
stavoval doma i v zahraničí – 1966 Londýn, Ascher Award, 
samostatná výstava v galérii C. Majerníka v Bratislave 1968 
a neskôr retrospektívna výstava v GMB v roku 1990. Za ce-
loživotné dielo mu bola udelená cena Fra Angelico v roku 
2012. „Filova maľba chcela byť surová, bezohľadne úprim-
ná, nekultivovaná, neestetizovaná, obnažujúca holú prav-
du reality“ – písal Ľubor Kára v roku 1971, ABC monogra-
fia vo vydavateľstve Pallas.

ceny, zasloužilým umělcem a získal řadu významných oce-
nění na výstavách doma i v zahraničí. Zemřel v roce 1955 
a je pohřben na vyšehradském Slavíně.

František Bělský (Franta Belsky, 6. 4. 1921, Brno – 5. 7. 
2000, Abingdon on Thames, Velká Británie) – sochař.

V šestnácti letech získal první cenu v sochařské soutě-
ži uspořádané Topičovým sochařským časopisem. V roce 
1938 začal studovat na Rotterově škole užitého umění. Po 
okupaci zbytku českých zemí v březnu 1939 se jeho rodi-
ně podařilo uprchnout do Británie. Když vypukla válka, 
přihlásil se zde dobrovolně do čs. armády. Sloužil u dělo-
střeleckého pluku. Po porážce Francie se vrátil do Britá-
nie. V dubnu 1941 zažil krátké setkání s britským premié-
rem Winstonem Churchillem. V roce 1941 mu byla uděle-
na studijní dovolená, pokračoval ve studiu na Royal Colle-
ge. Po válce se usadil i s manželkou v Praze, kde zjistil, že 
dvaadvacet židovských příbuzných z otcovy strany se sta-
lo obětí holocaustu. Tři roky zde pracoval jako nezávislý 
grafik a zároveň studoval na Akademii výtvarných umění 
u Otakara Španiela. Stal se autorem prvních českosloven-
ských poválečných bankovek. Jeho poslední pražskou za-
kázkou byla v roce 1947 tvorba pamětní desky pro chrám 
sv. Cyrila a Metoděje, která připomíná parašutisty a kněží, 
kteří zemřeli v souvislosti s atentátem na Heydricha.

V roce 1948 Bělský znovu emigroval a v Británii se do-
kázal velmi dobře prosadit. Stal se jediným sochařem, kte-
rý ve svých dílech mohl zachytit příslušníky čtyř genera-
cí britské královské rodiny. Nejprve vytvořil v roce 1962 
bustu Královny Matky, poté prince Andrewa, prince Phili-
pa (1979) a nakonec i královny Alžběty II. (1981). V roce 
1985 pak ztvárnil tříletého prince Williama.

V roce 1971 dokončil sochu Winstona Churchilla, je-
hož podoba se mu vryla do paměti během krátkého setká-
ní za války. Vytvořil ji pro univerzitu ve Fultonu, kde Chur-
chill v roce 1946 pronesl slavný projev, díky němuž se za-
čalo používat slovní spojení „železná opona“. Když býva-
lý americký prezident Harry S. Truman dostal návrh, aby 

Julián Filo: Bez sentimentality, 1969

Svatopluk Sulek (16. 3. 1921, Tábor – 9. 2. 2007, Praha)
Svatopluk Sulek je trochu pozapomenutým umělcem. Po 
válce byl v roce 1947 přijat na prestižní Académie Mo-
derne Montmartre do ateliéru Fernanda Légera v Paříži, 
kde pod vedením slavného malíře studoval tři roky. Tady 
se formoval jeho výtvarný názor a obdiv k linii a barvě. Ra-
zantní obrysová kresba důsledně obemykající a rozlišující 
v kompozici jednotlivých zobrazení a jasně barevná pole 
vyplňovaná mozaikovým způsobem připomínala sílu vlivu 
učitele Fernanda Légera v celé Sulkově tvorbě.František Bělský v ateliéru
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Po absolvování akademie odjel na Korsiku, která jej vel-
mi ovlivnila a osudnou vášní se mu stalo moře – oceán jako 
symbol svobody a nekonečnosti bez hranic. Do Čech se 
vrátil v roce 1951 a aby mu byl uznán titul akademického 
malíře, musel Sulek nastoupit studia malířství na pražské 
AVU. Jeho svérázná a svobodomyslná povaha a jeho ma-
lířský projev však nekorespondovaly s oficiálním stylem so-
cialistického realismu tehdejších let. Proto po roce studií 
AVU opustil a odjel jako brigádník na Mostecko, kde fáral 
na hlubinné šachtě dolu Vítězný únor. Po návratu do Pra-
hy opět nebyl přijat do malířské akademické obce, vrátil se 
tedy k havířině, tentokrát na Kladně. Zde utrpěl těžký úraz 
a po delším pobytu v nemocnici se na Kladno již nevrátil. 
Zamířil do jižních Čech, kde pomáhal na statku, ale hlavně 
maloval. Výsledkem tohoto pobytu bylo množství obrazů, 
které společně s obrazy z Francie, Korsiky a Prahy před-
stavil v roce 1958 v Galerii Československý spisovatel. Vý-
stava byla velice úspěšná a na tomto základě se Svatopluk 
Sulek konečně dočkal titulu akademický malíř.

Témata velké většiny jeho obrazů jsou dána osobními 
zážitky, prožitky a vjemy, které při své pouti světem Svato-
pluk Sulek zažil, ale i krásou staré Prahy a jihočeské kraji-
ny. Uspořádal řadu samostatných výstav doma i v zahrani-
čí a zúčastnil se nespočtu kolektivních výstav.

Zvláštní místo v tvorbě Svatopluka Sulka zaujímá cyk-
lus Hospody, kde velice vtipně a s nadsázkou zpodobňuje 
známé a proslulé osobnosti českých i světových dějin ve dle 
sebe, ať je to Picasso, papež a Jan Hus nebo Švejk, Čapek 
a Bohumil Hrabal.

Svatopluk Sulek byl známý jako svérázný představitel 
českého poválečného umění. V roce 2005 vyšla monogra-
fie Sulek maluje, jejímž autorem je Pavel Kosatík. (mk)

Rudolf Moško (22. 9. 1926, Dobrá pri Trenčine – 3. 5. 
2019, Trenčín)
Patril k najvýznamnejším a najvyhranenejším osobnostiam 
pôsobiacim v širšom kontexte ako trenčianskom. Po absol-
vovaní vysokoškolského štúdia oddelenia kreslenia a maľo-
vania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave sa 
celý život venoval maľbe a kresbe. Od roku 1940 žil a tvo-
ril v Trenčíne. Jeho zmyselne oblé a ladné výtvarné krivky 
pretavené do fascinujúcej podoby predovšetkým zeleno-
modrých krajiniek pútali desaťročia milovníkov výtvarné-
ho umenia mnohých generácií. Baladické zachytenie príro-
dy, zaujímavé konfigurácie domov a ich architektúry či ne-
tradičné zátišia, geometrické kompozície, akty žien i kres-
by ceruzou dominovali v tvorbe tohto uznávaného akade-
mického maliara. Výtvarné i farebne kultivované diela Ru-
dolfa Moška boli osobnou maliarskou výpoveďou o krajine 
domova i citlivými sondami do ľudského vnútra. Do auto-
rovej tvorby sa výrazným spôsobom premietlo aj plné pre-
žívanie okolitého sveta a jeho obrovská výtvarná citlivosť.
Jeho diela videli milovníci umenia na individuálnych vý-
stavách vo Francúzsku, Rakúsku, Rusku, Poľsku, na Kube, 
v Nemecku i v Maďarsku.

Okrem obrovského množstva malieb a kresieb reali-
zoval Rudolf Moško v období 1960-1988 monumentálne 
diela pre architektúru. Tvoril sgrafitá, štukolustrá, reliéfy, 
kamenné a betónové objekty i keramické mozaiky. Rudolf 
Moško vždy fascinoval nadčasovosťou a sviežosťou, pripo-
mínal krásu každodennej obyčajnosti a navádzal nás uctie-
vať si prirodzenú hierarchiu hodnôt.

Rudolf Moško: „Najhoršie je začínať. Prvé kroky pri 
vzniku obrazu sú vždy najťažšie. Niekedy aj pol dňa poze-
rám na prázdne plátno, kým sa rozbehnem.“

„Robím to, čo chcem robiť. A to čo chcem robiť, chcem 
robiť dobre. Čím má človek viac rokov, tým má menej 
času.“

Václav Kiml (19. 1. 1928, Mochov u Českého Brodu – 
27. 5. 2001, Blanička u Strunkovic nad Blanicí) – malíř, 
grafik a restaurátor.

Studoval v Praze na Škole dekorativních umění pod ve-
dením profesora Jaroslava Masáka. V roce 1947 přestou-
pil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde studoval 
v ateliéru profesora Jana Baucha, a zároveň studoval Aka-
demii výtvarných umění u profesora Emila Filly, kde také 
v roce 1952 absolvoval. Byl členem skupiny Český fond 
výtvarných umění. V roce 1960 vstoupil do skupiny s ná-
zvem Etapa. Od roku 1967 byl členem Výstavní komise 
I. pražského salónu. Roku 1991 vstoupil do Spolku výtvar-
ných umělců Mánes. V roce 1967 obdržel Cenu Minister-
stva kultury a informací ČSSR, 1969 cenu Art Centra, 1999 
získal cenu Masarykovy akademie umění.

Václav Kiml byl jako malíř velmi osobitý. Nenechal se 
ovlivnit ani strhnout různými uměleckými proudy, které se 
v jeho době velmi střídaly, ale zachovával si svůj přiroze-
ný vývoj. Vynikající schopnost pozorovatele jej dovedla ke 
krajinomalbě. Patřil k jedněm z mála poválečných uměl-
ců, kteří pracovali technikou enkaustiky (malířské technika 
antického původu, při níž základním pojivem byl vosk), se 
všemi jejími výrazovými prostředky. V práci Václava Kimla 

Rudolf Moško: Sediaca, 1963
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se objevovaly výjevy z každodenního života, které vyjadřo-
valy určité situace nebo příběhy. V jeho obrazech lze pozo-
rovat prvky skutečnosti prolínající se s prvky křesťanských 
idejí. V některých jeho obrazech můžeme pozorovat vzpo-
mínky, dojmy a pocity spojené s určitými místy, které na něj 
nějak silně během jeho života zapůsobily. Během sedm-
desátých a osmdesátých let se u něj intenzivně projevoval 
vztah k realitě a reálným předmětům. V tomto období se 
na jeho obrazech začaly objevovat vesnická stavení s typic-
kými tvarovými znaky, kostelíky a jiné křesťanské motivy.

Václav Kiml se nejvíce věnoval malbě. Vždy se ve své 
tvorbě pohyboval na jakémsi pomyslném pomezí mezi 
snem a skutečností. Svým uceleným subjektivním vnímá-
ním a originálním projevem se Václav Kiml řadí mezi kla-
sické osobnosti českého umění.

Milan Paštéka (20. 5. 1931, Trenčín – 1998, Voznica, okr. 
Žiar nad Hronom)
Milan Paštéka je slovenský ilustrátor, monumentalista, 
kresliar, maliar, keramikár, grafik. V rokoch 1950-1955 
študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 
(prof. Ľ. Fulla, J. Želibský). 

Na umeleckú scénu vstupuje koncom päťdesiatych 
a začiatkom šesťdesiatych rokov svojou expresívnou maľ-
bou charakteristickou hrubo nanášanými farbami a zá-
merne deformovanými alebo štylizovanými figúrami zasa-
denými do náznakmi určeného priestoru. Postupne strie-
da rôzne formy vyjadrovacích možností, od schematizá-
cie cez štylizáciu tvarov až po zrieknutie sa postáv a pred-
metov v maľbe, pričom sa snaží obnoviť základný princíp 
tvorby pravekého jaskynného umenia a pestovať spontán-
nu maľbu. Samotný obraz sa preňho stáva autentickou vý-
poveďou ako aj autonómnym plnohodnotným svetom, do 
ktorého sa nedá jednoznačne preniknúť (slovom alebo in-
terpretáciou diel). Cez vedome zredukované tvary s mono-

chrómnou farebnosťou prechádza k nefigurálnej maľbe.
Maliarova tvorba v sedemdesiatych a osemdesiatych ro-
koch v sebe nesie takmer všetky určujúce prvky a princí-
py jeho tvorby: figurálny výjav neurčitej skupiny ľudí v ne-
určenom priestore, ktorý vnímame ako uzavretý. Prevlá-
dajú náznaky príbehu a vzťahu medzi postavami a autor-
ská výpoveď o skúsenosti, čo sa skrýva za obrazmi. Časom 
sa však stupňuje umelcov ironický alebo skeptický postoj 
a tiež jeho túžba po tichu. Ku koncu svojej tvorby sa do-
pracoval k abstrakcii a špirálam.

Paštéka bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša 
Galandu (1957). Na prelome päťdesiatych a šesťdesia-
tych rokov 20. storočia bol za svoju tvorbu často kritizo-
vaný, ale šesťdesiate roky prežil v tvorivej pohode a s od-
borným uznaním. Od druhej polovice šesťdesiatych rokov 
často vystavoval doma i v zahraničí. V roku 1966 dostal 
Cenu Cypriána Majerníka. V roku 1972 boli členovia Sku-
piny Mikuláša Galandu podrobení ostrej kritike v zborníku 
Za socia listické umenie (Materiály zo zjazdov umeleckých 
zväzov, Slovenský spisovateľ, 1972) a vylúčení zo Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov, čo v daných historických 
súvislostiach znamenalo zákaz vystavovania a ďalšie repre-
sálie. Osemdesiate a deväťdesiate roky priniesli postupné 
uvoľňovanie umeleckej atmosféry a pre Paštéku slobodu 
tvorby, návrat na umeleckú scénu a úspech. V roku 1990 
sa zúčastnil na 44. bienále v Benátkach (s J. Kolářom), čo 
otvorilo možnosti svetovej prezentácie jeho tvorby.

Zdeňka Fibichová (Zdena Preclíková-Fibichová, 9. 12. 
1933, Praha – 17. 6. 1991, Praha) – sochařka, keramič-
ka a malířka.

Patřila mezi nejvýraznější umělkyně, které se po druhé 
světové válce v Československu prosadily v sochařství, kte-
ré bylo vnímáno jako převážně mužská disciplína.

V letech 1948-1952 studovala na Vyšší škole bytového 
průmyslu u Václava Markupa a v letech 1952-1957 na Vy-
soké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru profesora Josefa 
Wagnera. Byla členkou skupiny Trasa, s níž tvořila a také se 
účastnila společných výstav. Její sochy měly zoomorfní zna-
ky, vytvářela stylizované ženské postavy, hlavy, torza a abs-
trahované tvary velké emocionální sdělnosti.

Jejím pradědečkem byl skladatel Zdeněk Fibich. V roce 
1955 si vzala sochaře Vladimíra Preclíka. Oba jsou po-
chováni v hrobu, který nechal vytvořit ve tvaru pyramidy 
v roce 2006 Vladimír Preclík na hřbitově v Jaroměři.

Václav Kiml: Setkání

Milan Paštéka: Zviera, 1964
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v Lysé nad Labem, u architekta Pacla v Praze a u architek-
ta Bohumila Slámy. V roce 1917 rukuje jako domobranec-
ký inženýr na budování pevnůstky Barbariga u Puly v Ist-
rii, pak pracuje na inspektorátu válečných hřbitovů v Lin-
ci a ve Villachu – navrhuje památníky padlým. Jako důstoj-
ník čs. armády byl po vzniku republiky tlumočníkem fran-
couzské mise, účastnil se bojů na Slovensku, kde působil 
u štábu generála Hennocquea. Byl vyznamenán českoslo-
venským válečným křížem. V březnu 1920 byl přeložen do 
Prahy a ve službách Památníku odboje pověřen organizací 
a instalací legionářských výstav v Tróji a v Letohrádku krá-
lovny Anny na Pražském hradě.

V roce 1919 se stává členem svazu architektů, Devět-
silu a SVU Mánes. Vypracovává návrh na krematorium 
v Pardubicích. Obdržel roční stipendium francouzské vlá-
dy – v Paříži navštěvoval přednášky na École du Louvre 
a v Trocadero Cours Spécial de l’Architecture. Pracuje 
pro divadlo Champs Elysées, divadlo Comédie Montaigne 
a Švédský balet. Projektuje budovu Vojenského zeměpis-
ného úřadu v Praze – Dejvicích. Při svém dalším pobytu 
v Paříži v roce 1925 projektuje divadlo pro Mezinárodní 
výstavu L’exposition des Arts décoratifs.

Přijímá nabídku Čechoameričana Antonína Raymonda 
a odjíždí do Tokia – navrhuje spolu s ním administrativní 
budovu koncernu Shell v Yokohamě, kolonii sedmnácti ro-
dinných domů pro úřednictvo téže firmy. Navrhuje mezi-
národní misijní nemocnici sv. Lukáše v Tokiu a budovy bel-
gického a sovětského velvyslanectví v Tokiu. Spolu s archi-
tektem Kameki Tsuchiurou získává první cenu za soutěžní 
návrh obchodního domu Chikatetsu v Tokiu.

Po návratu do Prahy usilovně pracuje – účastní se řady 
architektonických soutěží, ale nedostává příležitost k rea-
lizaci svých návrhů. Levicoví avantgardisté kolem Teigeho 
mu nemohli odpustit jeho jízlivé pařížské komentáře a ze-
jména pak kritickou přednášku v Mánesu po návratu ze 
studijní cesty do Sovětského svazu. Citlivý Feuerstein v ní 
totiž zachytil velmi přesně houstnoucí atmosféru po nástu-
pu Stalina k moci.

Český architekt dostal cenu 
za restaurování hradu v Lotyšsku
Cenu za nejlepší restaurování památky dostala v Lotyšsku 
obnova věží gotického hradu Bauska, na níž pracoval český 
architekt Miloslav Hanzl (1954). Jde o třetí etapu obnovy 
památky, která má pro Lotyšsko význam srovnatelný s vý-
znamem hradu Karlštejn pro Čechy. ČTK o ocenění infor-
moval Jan Štoll, mluvčí Českého národního komitétu Me-
zinárodní rady pro památky a sídla, jehož je Hanzl členem.

Za obnovu hradu Bauska, která trvá léta, již byl oce-
něn dříve. Dokončená obnova věží získala první místo v ka-
tegorii restaurování v soutěži Lotyšské stavby roku 2020. 
Třetí etapa obnovy byla zaměřena na konzervaci a restau-
rování velké a malé věže hradu z 15. století. Hrad byl kon-
cem 17. století poničen za švédských válek a během Sever-
ní války s Ruskem v roce 1705 pak devastován ještě více. 
Následná éra Sovětského svazu se na něm podepsala ne-
citlivými opravami a dostavbami. V posledním čtvrtstole-
tí se mu za pomoci českých odborníků vrací bývalá sláva 
a důstojnost. Českou pomoc s restaurováním hradu v de-
vadesátých letech zprostředkoval tehdejší prezident Vác-
lav Havel.

Miloslav Hanzl a Václav Girsa spolu s restaurátorem 
Milošem Gavendou už v roce 2003 získali Cenu kulturní-
ho dědictví Lotyšska, udělenou Lotyšskou státní inspekcí 
pro ochranu kulturních památek v Rize a cenu EU Europa 
Nostra Award 2004 za konzervaci zříceniny hradu Bauska. 
Obnova vlastního renesančního zámku Bauska získala prv-
ní místo v kategorii restaurování v soutěži Lotyšské stav-
by roku 2016. Tehdy na obnově zámku, opět podle české-
ho projektu, pracovali převážně čeští odborníci, kteří pro-
vedli renovace renesančních historických omítek a fasád se 
sgrafity, opravy interiérů, vyrobili repliky oken, dveří s de-
korativním kováním a obnovili střechu.

vZpomínka

Bedřich Feuerstein (Frycek, 15. 1. 1892, Dobrovice – 
10. 5. 1936, Praha)
Architekturu studoval postupně na několika školách. 
V roce 1912 se zapsal k profesoru Jože Plečnikovi na praž-
skou UMPRUM, byl také posluchačem techniky a nakonec 
i AVU ve škole Jana Kotěry. Už během studia se věnoval 
malířství a přátelství s Josefem Šímou ho vedlo ke společ-
ným tvůrčím výletům do Baskicka. Patřil k prvním členům 
avantgardního spolku Devětsil. Byl také uznávaným scé-
nografem a kostýmním výtvarníkem, spolupracoval s Ná-
rodním a později i Osvobozeným divadlem. Již při studiích 
podniká se svým spolužákem Vojtěchem Kerhartem studij-
ní cestu do Petrohradu, Moskvy, Kyjeva a Lvova, obesílá 
soutěže na pomník Františka Ladislava Riegra na hoře Ko-
zákov (3. cena), na Žižkův památník na Vítkově a na po-
mníky pro spolek Krematorium (dvě 2. ceny).

Po roce 1915 postupně pracuje v kanceláři architek-
ta Josefa Gočára, u architekta a stavitele Josefa Veselého 

archITekTura & DesIGn

Bedřich Feuerstein společně s Bohumilem Slámou: 
Krematorium v Nymburce (1922-1923)
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Zabýval se i vědeckou činností – byl místopředsedou 
soupisné komise a archeologické komise České akademie 
věd. Tvořil ve stylu novorenesance, v duchu českého vlas-
teneckého vzepětí konce 19. století však tuto architektu-
ru kombinoval s prvky české renesance, bohatě členěný-
mi štíty, sgrafitem atp. Při výzdobě fasád často spolupra-
coval s Mikolášem Alšem.

Působil především v Praze, kde projektoval mj. sta-
roměstskou vodárnu – dnes muzeum Bedřicha Smetany 
(1883), arkády vyšehradského Slavína (1887), Průmyslo-
vý palác pro Jubilejní výstavu v roce 1891, budovu měst-
ské spořitelny (1891-1895) a vlastní, tzv. Wiehlův dům na 
Václavském náměstí (1895-1896). Zúčastnil se i novorene-
sanční rekonstrukce Novoměstské radnice. Působil i jako 
zahradní architekt. Navrhl úpravu židovského hřbitova 
a sadů před Hlavním nádražím.

Z hIsTorIe

24. 5. 1391 byla v Praze založena Betlémská kaple
Betlémská kaple se nachází na Betlémském náměstí praž-
ského Starého Města a je zasvěcena památce betlémských 
nemluvňátek. Původní kapli založili roku 1391 pražští měš-
ťané kramář Jan Kříž a dvořan Hanuš z Milheimu, byla po-
stavena v letech 1391-1394. V zakládající listině z 24. květ-
na 1391 oba dárci výslovně ustanovili, že kaple má slou-
žit pro kázání v českém jazyce. Betlémská kaple je místem, 
které připomíná Husovu osobnost a zde byly položeny zá-
klady českého reformního hnutí. Kázal zde mistr Jan Hus 
a další husitští kněží.

Betlémská kaple nikdy nebyla farním kostelem. I přes 
její rozlehlost byla vždy označována jen jako kaple. Její 
mimořádnost spočívala ve skutečnosti, že byla největším 
shromaždištěm lidí, vešlo se do ní až 3 000 osob.

Konec kaple nastal až v 19. století, kdy byl na jejím mís-
tě postaven obytný nájemní dům a ten zde stál až do roku 
1949.

Snaha po obnově byla záležitostí předních českých his-
toriků a Klubu za starou Prahu. 30. července 1948 došlo 
k vládnímu rozhodnutí obnovit Betlémskou kapli s využi-

Vytváří řadu skvělých scénických návrhů pro Městské 
divadlo na Královských Vinohradech (Plačící satyr, Láska 
a smrt, Věc Makropulos...), Městské divadlo Na Hradbách 
v Brně (Tannhäuser, Defraudanti...), Národní divadlo 
(Braniboři v Čechách, Dalibor, Libuše, Čertova stěna, Mi-
lenci z kiosku...) a Osvobozené divadlo (Slaměný klobouk, 
Kat a blázen, Balada z hadrů, Vždy s úsměvem...).

Jan Werich řekl: „Doma měl málo příležitostí k pořádné 
práci – házeli mu klacky pod nohy. Odjel pracovat do Paří-
že, ale oni ty klacky zatím sebrali a schovali a když se vrá-
til, tak mu je začali házet znova.“

Jedním z nejzajímavějších projektů Bedřicha Feuerstei-
na, společně s Bohumilem Slámou, je krematorium v Nym-
burce (1922-1923). Je výrazem nového chápání architek-
tury podle světových architektů v duchu purismu, pouze 
kubisticky zdůrazněná osa kříže je jistou asociací na minu-
lost, již ovládají jednoduché tvary a čisté plochy. Stavba se 
stala ikonou architektonického purismu; její reprodukce se 
objevily i v mnoha zahraničních revuích. Budova sestavená 
z prostých geometrických těles s válcovou lodí na oválném 
půdorysu působí svou lapidární monumentalitou.

V roce 1935 má Feuerstein zdravotní problémy, léčí 
se v Jeseníku, v únoru 1936 se jeho zdravotní stav opět 
zhoršuje. Ekonomická krize, nešťastná láska i postupná 
ztráta sluchu vedly nakonec architekta k zoufalému činu – 
10. května 1936 spáchal sebevraždu skokem z Trojského 
mostu do Vltavy. Po smrti si pak všichni na svého kolegu 
náhle vzpomněli; psalo se o skonu mimořádně nadaného 
umělce, vyšly desítky článků a byla mu uspořádána velká 
posmrtná výstava v Mánesu.

Antonín Wiehl (26. 4. 1846, Plasy – 4. 11. 1910, Praha)
Antonín Wiehl je český novorenesanční architekt, před-
stavitel generace Národního divadla, který navazoval na 
domácí architektonické tradice 16. století. Studoval u ar-
chitekta Zítka na polytechnice v Praze. Po ukončení stu-
dia v roce 1868 cestoval po jižní i západní Evropě a prá-
vě tam ho uchvátila renesance. Potom začal pracovat ve 
Slatiňanech u Chrudimi u Františka Schmoranze. V letech 
1871-1873 pracoval jako asistent na Českém vysokém uče-
ní technickém v Praze. Byl prvním předsedou Spolku inže-
nýrů a architektů a předsedou výtvarného odboru Umělec-
ké besedy. Navrhoval budovy, hřbitovní plastiky, ale praco-
val i jako konzervátor a restaurátor.

Antonín Wiehl: Hlavní brána výstaviště v roce 1891

Antonín Wiehl: Bývalá spořitelna královského hlavního města Prahy, 
1802-1894, dobová fotografie
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tím všech zachovaných částí a rytin zobrazujících její po-
dobu v průběhu staletí. Obnovená Betlémská kaple, která 
byla dokončena v roce 1954 podle projektu prof. ing. ar-
chitekta Jaroslava Fragnera, byla zpřístupněna včetně 
domu kazatelů návštěvníkům dne 5. července 1954 jako 
Národní kulturní památník a od roku 1993 v návazností 
na univerzitní tradice se stala slavnostní aulou pro Čes-
ké vysoké učení technické v Praze, které o tuto kapli peču-
je. Konají se zde slavnostní promoce a jednou v roce eku-

menické shromáždění na den upálení Mistra Jana Husa 
(6. 7. 1415).

Kromě akcí ČVUT jsou kaple a dům kazatelů přístup-
né návštěvníkům k prohlídce. Podzemí kaple, nazývané la-
pidárium, je přístupné jen pří konáni výstav.

9. 5. 1721 byla na Hradčanech otevřena Bruská – Pí-
secká brána. 

výsTavy

Výstava Voda / Proměny obrazu živlu 
v českém umění 19.-20. století
V klatovské Galerii U Bílého jednorožce je různé podoben-
ství vody stěžejním tématem výstavy Voda / Proměny ob-
razu živlu v českém umění 19.-20. století. Kvůli epidemii se 
však expozice zatím nedočkala návštěvníků. Ukázky z in-
stalace je možné zhlédnout na stránkách galerie nebo v ka-
talogu, kde je reprodukována většina vystavených děl od 
dvaasedmdesáti autorů. Ideou výstavy se jejím autorkám 
a kurátorkám Šárce Leubnerové a Lucii Šiklové stala stu-
die filozofa Gastona Bachelarda Voda a sny vydaná v Pa-
říži v roce 1942, rozvíjející myšlenky o obraznosti vody.

Tematiku vodního živlu zpracovávají také současní 
umělci prostřednictvím moderních médií. Třemi filmy se 
na výstavě prezentuje pohyblivý obraz, zastoupeno je i in-
teraktivní umění, tím je od Martina Janíčka Zvukový mrak, 
jenž ke svému rozezvučení potřebuje vodu.

Svou skladbou je expozice přitažlivá pro milovníky 
přírodních scenérií, alegorických a mytologických výjevů 
nebo romantických zákoutí stejně jako pro vyznavače abs-
traktního umění. Autorky výstavy i stejnojmenného kata-
logu rozdělily instalaci do pěti celků, jejich názvy předur-
čují témata děl. Jména některých autorů se objevují v ně-
kolika z nich.

Patří k nim třeba Antonín Chittussi, jehož tvorba se pro-
líná několika kapitolami. V části nazvané Voda v krajině 
dělají Chittussimu společnost vynikající krajináři od Jose-
fa Navrátila, Antonína Slavíčka, Františka Kavána po Vác-
lava Radimského. Poetisticko-surrealistický přístup ke zmí-
něné látce zastupují díla Jindřicha Štyrského a Toyen. Sou-
časné výtvarníky tvorba Olgy Karlíkové, Michala Raného, 
Oldřicha Smutného.

V tematickém okruhu Voda jako zdroj obživy exceluje 
obecně méně známý Jan Kojan, třeboňský rodák, jenž svoji 
tvorbu zasvětil rybníkům. U jiných malířů, například u Pie-
penhagena, Ullika nebo Havránka, v souvislosti s obživou 
figurují kromě rybářů také vodní mlýny.

Voda živel přináší dramatičtější pojetí obrazů, oblíbe-
né zejména kolem poloviny 19. století, v němž se objevují 
trosečníci na moři či temné mraky halící krajinu, jak vypo-
vídají díla Navrátila, Piepenhagena, Kosárka. Schikanede-
rova Utonulá pak reflektuje sociální témata konce století. 
Méně publikované a neokoukané je dílo Římský kinema-
tograf od Beneše Knüpfera zobrazující zděšení návštěvní-
ků kinosálu, sledujících, jak se z filmového plátna valí voda. 
Jinak se s námětem vyrovnávají Jitka Anlaufová (Pod hladi-
nou) nebo Marie Blabolilová (Potok). Jejich tvorba, vznik-

lá v roce 2019, je důkazem proměny vnímání vodního živ-
lu jako ohroženého zdroje života.

Ještě důraznější je video současného aktivisty Vladimí-
ra Turnera Frutti di mare. Ke konci 19. století se oblíbeným 
námětem žánrové malby stala koupel. Vystaveny jsou ob-
razy koupajících se mužů a žen od Hudečka, Jiránka, Preis-
lera, Černého, Kremličky, Muziky, Špillara a dalších. Plát-
na doplňuje plastika Po koupeli od málo vystavované čes-
ko-rakouské sochařky Mary Duras a dvě levitující plavkyně 
Kurta Gebauera. Obrazy Pavla Šmída Přátelé z roku 2018 
a Koupání Davida Franka (2019) působí jako zdařilý od-
kaz k tvorbě mistrů z 19. století.

Knüpferovy, Maroldovy či Pirnerovy nymfy a víly byly 
zařazeny do části expozice označené jako Symbol, ale-
gorie, mýtus, pohádka. Reflexe k nadpřirozeným posta-
vám vodní říše se opakuje u několika generací výtvarní-
ků. Výstava nabízí srovnání Bludiček Františka Kavána 
z roku 1897 a Bludiček Miloslava Mouchy, namalovaných 
o 111 let později.

Přestože autorky podle svých slov nechtěly koncipovat 
výstavu do explicitně ekologického rázu, její výsledná po-
doba, přes silný estetický zážitek, neutěšenou ekologickou 
situaci samovolně reflektuje.

Voda / Proměny obrazu živlu v českém umění 19.-20. 
století, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, do 6. červ-
na 2021.

Ze zavřených galerií: 
Alšova jihočeská galerie na jaře
Alšova jihočeská galerie ve svých prostorách ve Wortnero-
vě domě v Českých Budějovicích na jaro připravila dva vý-
stavní projekty. Tím prvním je výstava Severní vítr je kru-
tý současného autora Jaroslava Valečky. Druhý nese ná-
zev Ozvěny a představí českou klasiku z galerijních sbírek.

Jaroslav Valečka vystavuje od roku 1995 a má za sebou 
řadu výstav v Česku i zahraničí. Jeho obrazy jsou zastoupe-
né nejen ve sbírkách Národní galerie v Praze, ale i ve sbír-
kách mnoha dalších českých i zahraničních institucí. Jeho 
charakteristickým projevem je krajinomalba s posunutými 
významy. Většina jeho prací vznikla pod vlivem prožitých 
událostí v Sudetech.

„Valečka záměrně pracuje s literárním obsahem a nad-
sázkou, programově se navrací k nízkým formám kultury, 
které byly s nástupem postmoderny rehabilitovány,“ při-
bližuje autorovu tvorbu kurátor výstavy Adam Hnojil. „Au-
tor také běžně používá postupy, jaké byly vlastní pro pojetí 
loutkových divadel či kramářských písní 19. století.“
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ra V přízemí Wortnerova domu pak bude představen výběr 
z tvorby dalších autorů ze sbírek Alšovy jihočeské gale-
rie. Jsou v něm díla Jana Konůpka, Jana Zrzavého, Rudol-
fa Kremličky, Emila Filly, Antonína Slavíčka, Mikuláše Med-
ka, Kamila Lhotáka, Josefa Lady či Julia Mařáka. Autorem 
projektu Ozvěny je David Kubec z Alšovy jihočeské galerie.

Obě výstavy budou pro návštěvníky připraveny a otevřeny, 
jakmile budou vytvořeny podmínky k opětovným návště-
vám galerií. Galerie pevně věří, že se tak stane co nejdříve, 
uvedla vedoucí produkce galerie Paulina Skavová. Obě ex-
pozice budou k vidění do 22. srpna 2021.

(mk)

lITeraTura

Na Magnesii Literu byli nominováni 
Borkovec, Hořava nebo Špitálníková
Nominace na literární cenu Magnesia Litera 2021 byly vy-
hlášeny ve všech kategoriích. V nejsledovanější kategorii 
prózy figurují novinky Petra Borkovce Sebrat klacek či Ma-
těje Hořavy Mezipřistání.

V kategorii prózy mají nominaci ještě knihy Lucie Fau-
lerová: Smrtholka, Daniel Hradecký: Tři kapitoly, Vladimír 
Merta: Popelnicový román a Ondřej Štindl: Až se ti zato-
čí hlava.

Šanci na Literu za poezii mají Kateřina Bolechová: Sád-
rová hlava jiné Marie, Pavel Novotný: Zápisky z garson-
ky a Yveta Shanfeldová: Skromná místa nespaní. Literu za 
publicistiku mohou získat koreanistka Nina Špitálníková: 
Svědectví o životě v KLDR, Daňa Horáková: O Pavlovi či 
Petr a Petra Třešňákovi: Zvuky probouzení. Na debut roku 
jsou nominovány Lenka Elbe: Uranova, Alžběta Luňáčko-
vá: Pravý úhel a Silvie Šeborová: Jak namalovat vejce?

Z blogů mají nominaci Do Thu Trang: Asijatka.cz, Ja-
roslav Flegr: Milý Micíku a facebooková stránka Městské 
policie Přerov. Litera za knihu pro děti a mládež může pu-
tovat k titulům Tereza Horváthová: Sydney aneb My dva 
z B, Radek Malý: Rozára a Černý Petr čili O větrných mlý-
nech nebo Bogdan Trojak: Safíroví ledňáčci a Glutaman, 
litera za naučnou literaturu pak ke knihám Martin Hilský: 
Shakespearova Anglie. Portrét doby, Jaroslav Petr: Desa-
tero smyslů. Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět a Marie 
Rakušanová a kol.: Bohumil Kubišta a Evropa.

Literu za nakladatelský čin mohou získat nakladatelství 
Karolinum za knihu Václav Černý – Jiří Pelán: Italská rene-
sanční literatura I-II, Fra za Edici Česká poezie a Česká pró-
za nebo BigBoss za SPECTRUM.

Nominace získaly i tyto překlady – Joanna Batorová: 
Chmurdálie (překlad Michala Benešová), Francisco Deli-
cado: Portrét pěkné Andalusanky (překlad Jiří Holub) a Lo 
Ch’ing: Krabička zápalek (překlad Dušan Andrš).

Pořadatelé oznámili, že ceny budou vyhlášeny 8. červ-
na na programu České televize Art. (mk)

Audiokniha Vlasta Burian – Život za smích
V pátek 9. dubna uplynulo 130 let od narození slavného 
komika Vlasty Buriana a zároveň si připomínáme 90 let od 
vzniku pražské scény v Jungmannově ulici, kde jako první 
působilo Divadlo Vlasty Buriana (nyní Divadlo Komedie). 
U příležitosti těchto výročí vydává Supraphon audioknihu 
Vlasta Burian – Život za smích.

Stejnojmenná životopisná kniha filmového historika 
Pavla Taussiga v audiopodobě ožila hlasy herců Radúze 
Máchy, Václava Jílka a Vladany Broukové. Taussig se v ní 

věnuje nejen období vrcholné slávy Vlasty Buriana, ale 
i jeho krutému pádu z výšin po roce 1945, kdy zostuzený 
a zatracovaný král komiků působil jako pomocná síla na 
krkonošské boudě.

V bonusové části audioknihy máme možnost poslech-
nout si šestačtyřicet výstupů, písní a skečů Vlasty Buria-
na tak, jak zůstaly zachovány na gramodeskách Ultrapho-
nu a Supraphonu z let 1923-1957. Unikátně se tak nabízí 
příležitost vyposlechnout si činorodost hvězdného komi-
ka let třicátých a porovnat ji se zlomeným zrazeným uměl-
cem let padesátých.

Připomeneme si ikonické filmové písničky jako C. a k. 
polní maršálek, Anton Špelec – ostrostřelec, To neznáte 
Hadimršku nebo Přednosta stanice a také nejslavnější Bu-
rianovy scénky jako je Smích, Italská opera, Vařím si vejce 
na měkko, Zamotané příbuzenstvo nebo Starý Berounský.

Jiřího Lábuse ocenili 
za mimořádný přínos audioknihám
Herec Jiří Lábus obdržel cenu za mimořádný přínos v ob-
lasti mluveného slova. Uděluje se od roku 2014 a má ji 
také Martin Stránský, Jan Jiráň, Hana Maciuchová nebo 
Zdeněk Svěrák.

„Já audioknihy točím už pěknou řádku let a musím říct, 
že je to pro mě rovnocenný úkol, jako kdybych hrál di-
vadelní představení nebo natáčel film nebo televizi. Je to 
úžasná práce, protože já chtěl být rozhlasový herec od 
svých asi sedmi let a v podstatě se mi to i tímto vyplnilo. 
Jsem šťastný, že patřím do řady herců, kteří audioknihy dě-
lají a každý titul je pro mě velkou výzvou,“ řekl Jiří Lábus.

K jeho nejznámějším audioknihám patří Harry Potter 
a Kámen mudrců J. K. Rowlingové, Tracyho tygr Willia-
ma Saroyana, Bajky a Nebajky Rudyarda Kiplinga, Jirot-
kův Muž se psem nebo Arabela a Rumburak.

Hlavní cena Audiokniha roku bude vyhlášena v květnu 
v prostorách Vrtbovské zahrady na Malé Straně. Celkem 
94 titulů soutěží v deseti kategoriích. (mk)

Na Sibiři hoří spor o knihu Pavlíny Brzákové
Ruské vydání publikace Dědeček Oge – učení sibiřského 
šamana spisovatelky a etnoložky Pavlíny Brzákové vyvo-
lalo poprask v Krasnojarském kraji v sibiřské části Ruska. 
Knihu, podle které vzniklo v Čechách stejnojmenné diva-
delní představení a jejíž audioverzi načetl Jaroslav Dušek, 
chtějí správní orgány Krasnojarského kraje stáhnout z dis-
tribuce a zlikvidovat.

Pavlína Brzáková napsala příběh o proměně obyčej-
ného člověka v kmenového léčitele. Přibližuje praktiky si-
biřských šamanů. Původně se dokonce mluvilo i o spále-
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ní knih, které údajně 
propagují násilí a al-
koholismus. Brzáko-
vá obvinění samo-
zřejmě odmítá, ozna-
čila je za „absurdní“ 
a ničení knih pova-
žuje za „relikt středo-
věku“.

Dědeček Oge, 
čes ky vydaný v roce 
2004, vyšel v ruštině 
v prosinci 2020 v ná-
kladu 300 výtisků. 
Alt nay Ivanovna Pan-
ka giro vá, zástupky-
ně vedoucího odbo-
ru kultury správy kra-
je věnovaného Even-
kům, pomohla podle 
deníku Novaja gaze-

ta s vydáním knihy a uspořádala její prezentaci.
Vydání podle Pankagirové zpočátku podpořil i vedou-

cí oddělení Ivan Ivanovič Ivanov. V listopadu 2020 úřed-
ník napsal dopis Asociaci domorodých menšin na Sibiři, ve 
kterém požádal o pomoc při zaplacení poplatku 150 tisíc 
rublů překladateli. Bylo dokonce plánováno vydání audio-
knihy Šamanský dědeček Oge v jazyku Evenků.

Ivan Ivanov, vedoucí odboru kultury Evenků, však po 
vydání podle informací deníku Novaja gazeta požadoval, 
aby čtenáři vrátili všechny výtisky institucím, které spa-
dají do jeho pravomoci, a hodlal „spálit všechny výtisky“. 
Vzhledem k mezinárodní reputaci autorky mu napsal pro-
fesor univerzity v Curychu Tomáš Glanc, významný slo-
vanský filolog, „ohledně výčitek vyjádřených v souvislos-
ti s knihou Dědeček Oge a nepřímo v souvislosti s vědec-
kou a výzkumnou činností Pavlíny Brzákové, doktorky et-
nografie na Karlově univerzitě v Praze“. Jednoznačně pod-
pořil význam její výzkumné práce věnované historii sibiř-
ského národa.

„Před volbami se to kritici snaží využít, takže pokud bu-
dete potřebovat nějaké reakce, kontaktujte nás písemně 
a my vám odpovíme,“ odmítl Ivanov pro webové médium 
Tajga info komentovat svůj postup. „Co si myslíte, měly by 
takové knihy vyjít za peníze z veřejného rozpočtu? Mys-
lím, že je to nemožné, ale každopádně bude následovat 
společné rozhodnutí ohledně této knihy, určitě ji nespálí.“ 

Pavlínu Brzákovou i knihu podpořili peticí samotní 
Evenkové, původní obyvatelé oblasti. Také ji podpořil Mi-
chail Ayulchin, jehož matka byla šamanka. Panu Ivanovo-
vi napsala i Brzáková: „Při vydání knihy jsem se cítila šťast-
ná, že mé úsilí nebylo marné, že jsem mohla vrátit Even-
kům příběhy, které mi během mého výzkumu sdělovali oči-
tí svědci popsaných událostí.“

Případu se věnují další ruská média, jmenovitě televi-
ze TVK, ruské vysílání rádia Svoboda, vydání Nové gazety 
vyšlo dokonce s titulkem Nečti – zabíjí!

Ředitel nakladatelství Eminent Petr Štis k tomu řekl, že 
spisovatelku, která strávila mnoho měsíců na Sibiři, plně 
podporují a že díky této kauze je oslovily dvě zahraniční 
filmové produkce, které projevily zájem příběh sibiřského 
šamana zfilmovat.

Brzáková, absolventka oboru etnologie na FF UK, se 
dlouhodobě zabývá studiem kultur sibiřských kočovných 
pastevců. Vydala knihy Goromomo goroló – vyprávění si-
biřskejch Evenků a Jamtana – vyprávění sibiřskejch Něnců. 
Následovaly knihy Stíny na kupecké stezce, Goromomo 
goroló – Davnym davno, Cesta medvěda, Dědeček Oge – 
Učení sibiřského šamana, Až odejdu za horu, Modřínová 
duše, Co přináší vítr, Dva světy a prozaický příběh dítěte 
s ADHD s názvem Kryštof ÁdéHáDě. (mk)

Soutěž hledá nejlepší český román 
nebo detektivku
Nová literární soutěž hledá bestsellery v kategoriích česká 
detektivka, román, historický román a historická detektiv-
ka. Vítěze čeká prémie 30 000 korun a smlouva na vydání.
Nakladatelství Moba vyhlásilo soutěž k 30. výročí vzniku. 
První tři autoři vítězných rukopisů obdrží finanční odmě-
nu a smlouvu na vydání knihy. Uzávěrka soutěže je 31. čer-
vence 2021.

Do soutěže se může přihlásit pouze originální, dosud 
nikde nepublikovaný rukopis o rozsahu cca 220 normo-
stran. Hlavní cena je 30 000 Kč a smlouva na vydání knihy, 
za druhé místo získá autor 20 000 Kč a smlouvu a za třetí 
10 000 Kč a smlouvu.

Finalistou předloňské soutěže byl i Martin Nesměrák, 
kterému nakladatelství v dubnu vydá už třetí knihu pod ná-
zvem Každému jeho hřivnu. Historická detektivka zavede 
čtenáře na hrad Landštejn, kde je za záhadných okolností 
zavražděn hradní písař. (mk)

Zdeněk Svěrák vydá Skoro všechno
Skoro všechno je komplet povídek, pohádek nebo písni-
ček, které Zdeněk Svěrák napsal či nahrál během několika 
desítek let sólově, tedy bez Cimrmanů. Jde vlastně o svě-
rákovské sebrané spisy na CD. 

První pohádku (Tři auta) mu natočili v rozhlase už 
v roce 1963 a první povídku Ruina musí být opředena na-
četl mladému autorovi samotný František Filipovský.

„Zvuková podoba literatury a divadla je kouzelná věc. 
Hodně posluchačů si ji dopřává před spaním – říkají, já 
s vámi usínám, a jiní hlavně za volantem. Jednou jsem spě-
chal z chalupy na divadelní zájezd a zkrátil jsem si cestu úz-
kou asfaltkou lesní správy. Najednou vidím, že cestu tarasí 
mohutný vůz s drapákem, který nakládá kmeny napadené 
kůrovcem. Zastavil jsem a povídám člověku, který to ovlá-
dal: »Co s tím uděláme? Já strašně spěchám.« On se usmál 
a řekl: »Když mi podepíšete všechna cédéčka s Cimrma-
nem, tak vám uhnu.« Měl je v kabině, a tak jsem je pode-
psal,“ vzpomíná Svěrák.

Skoro všechno se vejde na 3 CD. První dvě CD shro-
mažďují povídky, které během let Zdeněk Svěrák publiko-
val v knižní podobě a pak je sám načetl. Tři ze Svěrákových 
povídek čtou také Dana Kolářová a Libuše Šafránková. Tře-
tí CD přináší to, co Zdeněk Svěrák vytvořil pro děti. Po-
hádky, písničky a operky, často ve spolupráci s Jaroslavem 
Uhlí řem, v nichž se představují desítky skvělých interpretů.

„Pro děti jsem se rozhodl psát s pocitem, že nejsem zra-
lý na to, abych dospělým čtenářům měl co říci. První kníž-
kou, vlastně útlým sešitem, se stal poučný příběh Proč ma-
líři nestačí plnovous. Později mi při psaní pro děti po mohla 
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ra skutečnost, že jsem se stal otcem a mé dvě děti vyžadova-
ly na noc takzvané vyprávění z hlavy. Věděl jsem, co je baví 
a při čem se nudí,“ uzavřel Svěrák.

Trojalbum Zdeněk Svěrák – Skoro všechno vyšlo na 
třech CD (MP3) i v digitálních formátech k 85. narozeni-
nám autora, které oslavil letos 28. března. (mk)

Zemřel publicista a spisovatel Karel Pacner
Ve věku pětaosmdesáti let zemřel spisovatel, novinář a vě-
decký publicista Karel Pacner.

Ihned po dokončení studia na Vysoké škole ekonomic-
ké v Praze Pacner nastoupil v roce 1959 do redakce de-
níku Mladá fronta jako redaktor pro popularizaci vědy. 
V roce 1969 se jako novinář účastnil startu mise Apollo 11 
v USA. Později začal psát knihy o kosmonautice a vesmí-
ru, po roce 1989 i o nejnovějších dějinách a špionáži. Jen 
dvě z jeho knih patří do žánru sci-fi. V listopadu 1989 byl 
Pacner jedním ze tří zástupců šéfredaktora Mladé fronty, 
kteří řídili chod redakce, než byl zvolen nový šéfredaktor. 
Pracoval i v MF DNES, na kterou se na podzim 1990 pře-
transformovala Mladá fronta. Na jaře 2001 odešel do pen-
ze, ale nadále spolupracoval s televizí, rozhlasem a časopi-
sy. V roce 2008 se podílel na kritice financování občanské 
iniciativy Ne základnám. (mk)

vZpomínka

Viktor Dyk (31. 12. 1877, Pšovka u Mělníka – 14. 5. 1931, 
Lopud)

Viktor Dyk je básník, pro-
zaik, dramatik, kulturní 
a politický publicista, di-
vadelní a literární kritik, 
překladatel. V mládí byl 
jedním z představitelů tzv. 
generace anarchistických 
buřičů, později naciona-
listicky orientovaný autor. 
Patřil mezi nejvýraznější 
prvorepublikové odpůrce 
tzv. hradní politiky, a pře-
devším jejich tvůrců. Po 
celý život působil jako no-
vinář a spisovatel. Za prv-

ní světové války byl členem domácího odboje a byl také 
signatářem Manifestu českých spisovatelů. V roce 1923 se 
stal řádným členem České akademie věd a umění.

Mezi jeho nejznámější literární díla patří např. novela 
Krysař, drama Zmoudření Dona Quijota či básnická sbír-
ka Devátá vlna.

Viktor Dyk byl také šachistou, členem Českého spol-
ku šachovního. Přátelil se s prvním českým velmistrem Ol-
dřichem Durasem a také mu věnoval několik básní, včet-
ně jedné, kterou napsal v němčině. Několik záznamů Dy-
kových partií (mj. právě s Durasem a s Richardem Rétim) 
se dochovalo a jsou k dispozici i na internetu.

Jan Zábrana (4. 6. 1931 – 3. 9. 1984)
Jan Zábrana patřil 
k nejvýraznějším čes-
kým spisovatelům 
a překladatelům dru-
hé poloviny 20. stole-
tí. Komunistický re-
žim mu až na malé 
výjimky umožnil pub-
likovat pouze překla-
dy, jeho vlastní tvorba 
zůstala do roku 1989 
zcela ve stínu jeho 
rozsáhlého a uznáva-
ného překladatelské-
ho díla. Teprve bě-

hem devadesátých let minulého století, po rozkrytí celé 
jeho tvůrčí šíře, se v úplnosti ukázalo, jak pozoruhodně 
mnohostranným autorem Zábrana byl.

„Člověk netvoří ze štěstí, základem tvorby je úraz,“ po-
znamenal si Jan Zábrana ve svém deníku.

Roku 2015 uspořádal Ústav translatologie FF UK za 
podpory Ministerstva kultury České republiky konferen-
ci s názvem Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Vý-
stup z tohoto odborného setkání představuje stejnojmen-
ná kolektivní monografie pod edičním vedením Evy Kalivo-
dové a Petra Eliáše, prezentující rozmanitost životní, pře-
kladatelské i literárně tvůrčí cesty Jana Zábrany.

Kultovní český komiks Rychlé šípy
vyšel v nové podobě
Kultovní český komiks Rychlé šípy Jaroslava Foglara od 
kreslíře Jana Fischera vytvořený v letech 1938-1948 vyšel 
v těchto dnech v nové podobě. V souboru se navíc objevují 
poprvé ve všech variantách, které spolu oba autoři vytvořili 
pro časopisy Mladý hlasatel, Junák a Vpřed. Nová, vizuál-
ně působivější podoba příběhů Mirka Dušína, Jarky Metel-
ky, Jindry Hojera, Červenáčka a Rychlonožky je výsledkem 
grafické úpravy Martina T. Peciny. „Rychlé šípy představují 
jeden z nejdůležitějších milníků v historii českého komiksu. 
Nad jejich tvorbou se sešli dva nadaní tvůrci, jimž se poda-
řilo přijít s novým, originálním typem příběhů, který nemá 
v jiných zemích obdoby,“ uvedl autor doslovu nového vy-
dání a historik komiksu Tomáš Prokůpek.
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Audiohru připravilo Národní divadlo v Praze
Jako další světovou premiéru v rámci projektu pro období 
pandemie Divadlo mimo divadlo připravila Činohra praž-
ského Národního divadla autorskou audioinscenaci reži-
séra Jiřího Austerlitze Ty v mém domě, v níž účinkuje Saša 
Rašilov a ti, kteří si ji stáhnou.

Nový formát totiž vstupuje k divákům domů a nabízí 
jim spoluúčast na představení. Poprvé se tak stalo 1. dub-
na na stránkách Národního divadla a následně si diváci za 
150 Kč mohou stáhnout do svého chytrého mobilního tele-
fonu audiostopu s představením. Důležité je být dva, v ja-
kémkoliv bytě nebo domě, mít dostatečně nabitý telefon 
a alespoň hodinu času.

Režisér Jiří Austerlitz k projektu v podcastu Národní-
ho divadla říká: „Kolegyně Marta Ljubková vymyslela, že 
by bylo hezké mít hru pro dva diváky nebo posluchače. 
Mně se to okamžitě zalíbilo, protože je to exkluzivní for-
mát pro páry, o nichž předem nic nevíme. Bylo třeba na-
jít formát, jenž by obsáhl pokud možno všechny varianty 
vztahu dvou lidí. Vyšli jsme z toho, že každý byt nebo dům 
má několik komponentů, které jsou všude stejné, stůl, po-
stel, ledničku, splachování na toaletě nebo třeba šuplík. 
Ten zmiňuji proto, že nabízí možnost mobil do něj schovat 
a rozehrát situaci, jejíž podstatou bude odhalování skry-
tých věcí, ať už fyzických v bytě, nebo niterných, jež před 
sebou lidé tají.“

Od května je k dispozici i anglicky mluvená verze You 
in My House. (mk)

Inscenace Amerika (2021)
Klasický román v neokoukaném zpracování. Čtvrtou pre-
miérou divadla D21 je Amerika.

Karel Rossman je za nesmyslný zločin vyhnán do Ame-
riky, kde musí začít od nuly. Hrdina ale brzo zjistí, že hle-
dat štěstí tam, kde žádné nezbylo, je poněkud pošetilé. Di-
vadlo D21 pojalo tradiční Kafkův román (který v roce 1927 
původně vyšel pod titulem Nezvěstný) jako příběh o do-
spívání těla i ducha na cestách. 

Hlavní postavu, Karla Rossmanna, hraje Hasan Zahiro-
vić, který sám čerpá z osobní zkušenosti spojené s přesíd-
lením. „Řetězce postav“ – řečeno spolu s režisérem – utvá-
řejících Rossmannův příběh či doprovázející ho na cestě 
pak ztvární téměř všichni členové souboru D21.

„Amerika jako země možností, kde se každý může vy-
pracovat. Ale sen o svobodě se mění v imigrantovu noč-
ní můru. Společenský vzestup není ani zdaleka tak jedno-
duchý, jak se může na první pohled zdát. Karel Rossmann 
se na své cestě za štěstím setkává s pokřivenými archety-
py, jež ztvárňují další herci. V Americe jsou všichni cizin-
ci doma, Amerika je globální vesnice, Amerika je Babylón, 
kde si navzájem nikdo nerozumí a všichni trpí samotou,“ 
přibližují inscenaci dramaturgyně Barbora Hančilová a re-
žisér Ondřej Štefaňák.

Zatím ale není jisté, kdy se inscenace divákům před-
staví.

Bílí psíčci Petra Oslzlého
Dramaturg, scenárista a rektor JAMU Petr Oslzlý se ve 
svých vzpomínkách soustředí hlavně na léta, která strávil 
v brněnském divadle Husa na provázku. Líčí absurdní ma-
névry, které bylo třeba podstupovat, aby se prosadila svo-
bodná dramaturgie, a připomíná, jak se divadlo vždy do-
kázalo ve chvíli ohrožení semknout.

Kniha začíná vypsáním rodinné historie, která je pozna-
menaná neblahým rokem 1948. Oslzlý se narodil v roce 
1945 v Konicích u Prostějova a jeho otec, který měl kožeš-
nickou firmu, se po roce 1948 dočkal znárodnění. Před-
tím ještě zakoupil nové stroje, které soudruzi nechali od-
vézt do šrotu, protože kapitalistické mašiny v socialismu 
nejsou třeba, Albert Oslzlý je však až do roku 1968 splácel.

Syn kapitalistův pak měl zákaz ucházet se o studium 
na střední škole, musel do fabriky a ta ho konečně vysla-
la na studia – na strojní průmyslovku. Následovala další 
anabáze, byl přijatý na DAMU, ale soudruzi opět rozhod-
li, že smí studovat jen školu technického směru. Takže při-
šla další výhybka v podobě brněnského Vysokého učení 
technického.

To už ale Oslzlý fungoval v experimentálním souboru 
Quidam, se kterým se překvapivě dostal i do Londýna. Ale 
vrátil se, a jak píše, nikdy toho nelitoval. V té době už se 
mu taky podařilo proniknout na filozofickou fakultu na stu-
dium divadelní vědy a kunsthistorie, což bylo pro něj ideál-
ní spojení, neboť již dřív uvažoval o malířství.

Ve svém vzpomínání se věnuje převážně věcem pro-
fesním, ty jsou ale spojené s řadou celoživotních přátel-
ství a s lidmi, kteří se v divadelním prostředí pohybova-
li. Kniha je rozdělena do deseti chronologicky postupují-
cích vyprávění. Třeba část věnovaná studiu na univerzitě, 
kterou Oslzlý skončil v roce 1973, je výmluvným svědec-
tvím o utahujících se šroubech režimu, o prvních setká-
ních s estébáky. Z dnešního pohledu neuvěřitelná je his-
torka o účasti na undergroundovém rockovém festivalu 
v Lanšperku, který skončil mimo jiné vyhazovem pozdější-
ho režiséra Ivo Krobota ze studií. Sem také patří první kon-
takty s kolegy z Provázku, konkrétně se Zdeňkem Pospíši-
lem. V Oslzlého vzpomínání zaujímá pochopitelně největ-
ší prostor doba, kterou strávil v Huse na provázku, je to 
v každém ohledu autentická a přesná analýza života diva-
dla, které si v normalizaci dokázalo uchovat tvůrčí svobo-
du, i když vykoupenou neskutečnými úhybnými manévry, 
stálým bojem s nadřízenými orgány. V guerille s Městským 
výborem KSČ si ale divadelníci osvojili mazané metody, na 
které soudruzi nestačili.

Krásná je Oslzlého teorie bílých psíčků, kterou převzal 
od Bořivoje Srby. „Učil mě, že je potřeba vždycky mít mezi 
plánovanými tituly bílého psíčka, který přiláká pozornost 
cenzurních honicích psů, kteří se na něj vrhnou a rozcu-
pují ho. Ve své ničivé zuřivosti už ale nepostřehnou, že ty 
ostatní tituly jsou hodně provokativní,“ líčí. Oslzlý podotý-
ká, že taktiku postupně propracoval do koncepce celého 
hejna bílých psíčků.

Oslzlý čtenáře provádí po řadě dnes již slavných in-
scenací, jak píše, každá měla svůj příběh a ten zdaleka 
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ra nekončil premiérou. Od roku 1975 se k domácím úspě-
chům (Provázek byl za normalizace stále vyprodán) přida-
ly i úspěchy mezinárodní, i když divadlo mělo spoustu po-
zvání z prestižních festivalů v západní Evropě, pořád jeho 
výjezd visel na vlásku, soudruzi mohli rychle vše zatrhnout. 
V roce 1976 se Oslzlý poprvé stal uměleckým šéfem Pro-
vázku a vzápětí musel čelit největšímu existenčnímu ohro-
žení divadla, které souviselo s odmítnutím podpisu Anti-
charty a s přípravou nového restrikčního divadelního záko-
na. Provázek nakonec spadl pod Státní divadlo Brno, čímž 
se dostal pod dohled Krajského výboru KSČ, který dozíral 
na více divadel a nemohl mu věnovat takovou pozornost.

Poslední dvě kapitoly tvoří osobní svědectví z listopadu 
1989, pak se Oslzlý krátce zastavuje u své funkce porad-
ce Václava Havla. V roce 1992 se vrátil na Provázek a zá-
věrečná část je věnovaná polistopadové době, kdy také 
z jeho iniciativy v Brně vzniklo Centrum experimentální-
ho divadla.

Šapitó Azyl78 v Holešovicích
V parkové části Výstaviště Praha v Holešovicích vyrostlo 
divadelní šapitó s názvem Azyl78. Novou letní scénu plá-
nují Jatka78 provozovat od druhé poloviny května do kon-
ce září. Azyl78 poskytne zázemí Cirku La Putyka, Dekka-
dancers a Amerikánce režiséra Viktora Tauše. Během léta 
si v něm zahrají také hostující soubory Městských divadel 
pražských, Divadla pod Palmovkou, Divadla Na zábradlí, 
Minoru a Vosto5.

Šapitó se šířkou 30 metrů a výškou 15 metrů, vyrobené 
na zakázku v Itálii, již dorazilo do Prahy. Zkušební stavby 
na Výstavišti se zúčastnili i italští odborníci, kteří je rok vy-
ráběli. Stan má černý interiér, který umožní hrát i za denní-
ho světla. Zvenku bude bílý s originální velkoplošnou mal-
bou od výtvarníka Lukáše Musila alias Musy.

V programu se objeví i filmové projekce, koncerty a dal-
ší živá kultura. Vše bude záviset na vývoji pandemie covi-
du-19 a vládních opatřeních. Přesný program Azylu78 byl 
zveřejněn v průběhu dubna na www.jatka78.cz.

„Své nové letní působiště jsme nazvali Azyl78 proto, 
že chceme na konci tohoto složitého období poskytnout 
uprostřed parku střechu nad hlavou nejen svým domá-
cím souborům, ale i celé řadě dalších spřátelených diva-
del a kulturních projektů. Těšíme se na diváky a chceme 
je přivítat venku, ale přesto v důstojném divadelním pro-
středí, které je navíc s ohledem na hygienu bezpečnější. 
Po roce omezování kontaktů mezi lidmi se chceme potká-

vat s diváky i kolegy. Chceme je vidět před i po představe-
ních a neznáme lepší místo než na trávě a ve stínu stromů 
na kraji Stromovky,“ uvedl ředitel Jatek78 Štěpán Kubišta.

Azyl78 šapitó iniciovala Jatka78 také z důvodu pláno-
vané rekonstrukce svého stálého prostoru v areálu Praž-
ské tržnice. „Šapitó je taková naše radost. Nechceme ztra-
tit naše diváky ani soubory, a než abychom hledali jiné mís-
to v kamenných prostorech, řekli jsme si, že zkusíme cir-
kusový stan. Cirk La Putyka i další naše soubory v něm už 
mají dost zkušeností,“ řekl před časem Kubišta.

Šapitó s kapacitou 500 až 800 diváků tak dočasně na-
hradí i prostor spjatý s novocirkusovým souborem Cirk La 
Putyka, který Jatka78 v roce 2014 založil. „Celý rok jsme se 
nezastavili ani na chvíli, ale vidina léta v Azylu78 nás po-
hání dopředu. Sezónu plánujeme otevřít kabaretem Pot 
a lesk, který se bude současně vysílat i na platformě Film 
Naživo. Zkombinuje filmový a divadelní zážitek a bude 
plynulým přechodem mezi karanténním on-line obdobím 
a návratem k živému divákovi,“ uvedl principál Cirku La 
Putyka Rosťa Novák mladší.

Soubor Cirk La Putyka uvede v Azylu78 také několik 
dalších inscenací včetně premiéry představení Runners 
v režii Víta Neznala.

Zemřel Jan Císař
Ve věku devěta osmdesáti 
let zemřel divadelní teore-
tik a publicista, kritik, histo-
rik a pedagog Jan Císař. Pra-
coval v Národním divadle, re-
gionálních scénách a věnoval 
se i amatérskému divadlu. 
Krátce byl děkanem Divadel-
ní fakulty Aka demie múzic-
kých umění, která o jeho sko-
nu informovala.

Velmi obdivoval Alfréda 
Radoka, také Jana Grossma-

na a další jeho láskou byli „pánové ze Semaforu“ Jiří Su-
chý a Jiří Šlitr.

Jan Císař se narodil v lednu 1932 v Hradci Králové, ab-
solvoval DAMU a jeho prvním působištěm se stalo Venkov-
ské divadlo, jehož dramaturgem byl do roku 1960. Záro-
veň začal externě přednášet na DAMU. Studenti se s ním 
na přednáškách o estetice a dějinách českého divadla se-
tkávali až do podzimu 2019.

Hojně publikoval, podepsán je téměř pod dvěma de-
sítkami teoretických publikací. „Historicko-teoretickému 
bádání Jana Císaře se dostávalo skutečného završení až 
s jeho činností všeobecně uznávaného pedagoga. Pedago-
ga, ke kterému se jako ke svému učiteli hlásili lidé s úcty-
hodnými šedinami i čerství absolventi Divadelní fakulty 
AMU,“ vzpomíná na svého kolegu fakulta.

Kromě práce v divadlech a na DAMU také v šedesá-
tých letech vedl Divadelní noviny – za jeho vedení rozší-
řily záběr a přejmenovaly se na Divadelní a filmové novi-
ny. V sedmdesátých letech byl ředitelem divadel v Kolíně 
a Kladně. V první polovině osmdesátých let se stal drama-
turgem Národního divadla. Zároveň se za normalizace in-
tenzivně věnoval amatérskému divadlu, jehož se stal všeo-
becně uznávaným patronem.Divadelní šapitó Azyl78
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„Působení profesora Jana Císaře v českém divadle bylo 
mnohostranně záslužné. V mnoha ohledech představoval 
kontinuitu české divadelní kultury a také kontinuitu české-
ho vysokého divadelního školství. A představoval také nej-
lepší vzdělanecké tradice této kontinuity, které se tu i v těž-
kých dobách přece jen aspoň v dosahu jeho působení udr-
žovaly a i dnes udržují,“ uvádí vedení fakulty.

S profesorem Císařem odchází část paměti českého po-
válečného divadla i člověk, který mu rozuměl.

JubIlea

Iva Janžurová 80
Letos v květnu oslaví herečka Iva Janžurová osmdesáté na-
rozeniny. Jinak než na jevišti si oslavu neumí představit. 
„Maminka je zvyklá na pracovní cvrkot a pohyb, a hlavně 
myšlení. Nemůže se zastavit, i když je celý svět chromý tou 
zákeřnou chorobou,“ vysvětluje její dcera Sabina Remun-
dová. Víc než jsem předpokládala, mě zaměstnala autori-
zace druhého vydání knížky Včera, dnes a zítra, které v do-
plněné verzi Petr Macek chystá k mým 4× dvacetinám, do-
dává Iva Janžurová.

Janžurová nastudovala francouzskou komedii Pusťte 
mě ven!!! od Jeana-Marii Chevreta, která je napsána jako 
jedno velké herecké sólo. „Žijeme právě v divadelním bez-
časí a všechno to, co bylo každodenním tepem našich dnů, 
zamrzlo. Věřím, že jen na čas. Maminka natočila spous-
tu krásných filmů a hrála a hraje úžasné role v divadlech. 
A ona i já máme to štěstí, že je to doposud krásná žena 
plná života, s bystrou myslí a radostí v srdci,“ upřesňu-
je Sabina.

„Pusťte mě ven!!! je svižná komedie. Neznám nikoho, 
kdo by ji zahrál lépe,“ vysvětluje Sabina Remundová, kte-
rá první premiéru Prima Hvězdného léta pod Žižkovskou 
věží bude režírovat a zároveň si po boku své matky zahra-
je menší roli. 

Přední a vyhledávaná divadelní, filmová a televizní he-
rečka Iva Janžurová (* 19. 5. 1941, Žirovnice) se narodi-
la v rodině učitelů. V letech 1955-1959 absolvovala Peda-
gogické gymnázium v Českých Budějovicích, ale zájem 
o divadlo ji po maturitě vedl ke studiu herectví. Tehdy již 
amatérsky vystupovala v přírodním divadle v rodné Ži-
rovnici. V letech 1959-1963 studovala na DAMU v roční-

ku vedeném Vlastou Fabianovou. Po absolvování pražské 
DAMU nastoupila nejprve v Divadle F. X. Šaldy v Liberci 
(1963/1964) a potom získala angažmá v Divadle na Vino-
hradech (1964-1987). Odtud v roce 1988 odešla do Ná-
rodního divadla. Od roku 2012 hostuje v Divadle Kalich.

Ve filmu se poprvé objevila v šedesátých letech 20. sto-
letí. Velkou příležitost jí dal režisér Karel Kachyňa, když ji 
v roce 1966 obsadil do svého filmu Kočár do Vídně. Ztvár-
nila jak v divadle, tak ve filmech, televizních inscenacích 
a seriálech množství rolí nejen dramatických, ale i často 
komediálních. Za hlavní role ve filmech Petrolejové lampy 
a Morgiana byla nominována na cenu za nejlepší herecký 
výkon na festivalu v Cannes. Obdržela cenu Stříbrný aste-
roid pro nejlepší herečku na Mezinárodním filmovém festi-
valu fantastických filmů v Terstu (1971), je držitelkou dvou 
Českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli, získala 
Cenu za Nejlepší herecký výkon na Mezinárodním filmo-
vém festivalu v Soči (2000), obdržela Cenu Alfréda Rado-
ka 1998 za herecký výkon roku a Cenu Thálie 1998 za či-
nohru – ženy, TýTý 2014 v kategorii Dvorana slávy, Křišťá-
lový glóbus za celoživotní přínos kinematografii na 50. fes-
tivalu v Karlových Varech a byla jí udělena medaile Za zá-
sluhy II. stupně (2006).

Jejím celoživotním partnerem byl herec a režisér Sta-
nislav Remunda, se kterým má dvě dcery: Theodoru a Sa-
binu Remundovou. Od devadesátých let s nimi také hrála 
v rodinném zájezdovém divadle. V poslední době se také 
vžila do role zasloužilé babičky. Má čtyři vnoučata – Alfré-
da, Kajetána, Vincenta a Adýnku.

Ivu Janžurovou mohli ve Vídni vidět nejen na plátně ki-
nosálu českého velvyslanectví, ale také při besedě v Mra-
morovém sále, také zde vystoupila i s rodinným zájezdo-
vým divadlem.

redakční poznámka: Paní Janžurová se znala s mojí 
maminkou, rodačkou ze Žirovnice, kde ji učili hereččiny ro-
diče. Při jedné příležitosti jí přivezla do Vídně dárek, obrá-
zek města Žirovnice, který namalovala její maminka.

(HB)

Herečka Marie Málková 
slaví životní jubileum

Marie Málková (* 14. 4. 
1941, Vysoké Mýto), 
která divákům kvůli ne-
přízni minulého režimu 
mizela a zase se objevo-
vala, oslavila životní ju-
bileum. Na divadelních 
scénách se objevovala 
od počátku šedesátých 
let. Společně se svým 
mužem, legendárním 
režisérem Janem Gross-
manem, pro žila mnohé 
vzestupy a pády způso-

bené politickými a společenskými událostmi. 
Uhrančivá krása a oduševnělý projev Marie Málkové 

se skvěle uplatnily na filmovém plátně, i když příležitostí 
nebylo tolik. Nezapomenutelná je její židovská manželka 
statkáře Zášínka v Jasného Rodácích. Krásná němá výčit-
ka s očima plnýma smutku. To, že příliš netočila, bylo dáno Iva Janžurová s dcerami Theodorou (vlevo) a Sabinou (vpravo)
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ra jednak tím, že po absolutoriu DAMU odešla hned do Diva-
dla Na zábradlí a dávala přednost divadlu. Později s pro-
hlubující se normalizací neměla správný kádrový profil, 
a i když z filmu a televize úplně nezmizela, hrála spíš men-
ší role. To byl pochopitelně důsledek jejího spojení s érou 
režiséra Jana Grossmana na Zábradlí, který od roku 1962 
v tomto divadle vytvářel program apelativního divadla. Ten 
byl spjatý s absurdní dramatikou, zejména s hrami Václava 
Havla. Divadlo mělo velký úspěch i v zahraničí.

Jan Grossman musel ze Zábradlí po sovětské okupaci 
v roce 1968 odejít a Marie Málková také. Grossman skon-
čil ve vyhnanství v několika regionálních divadlech, pro něž 
bylo jeho působení blahodárné, Marie zůstala v Praze bez 
angažmá, občas hostovala a točila a v roce 1983 se ředite-
li Divadla S. K. Neumanna v Libni Václavu Marešovi poda-
řilo přijmout ji do angažmá.

Po listopadu 1989 se vrátila na Zábradlí a odtud pak po 
smrti svého muže v devadesátých letech šla zpět do Libně. 
V posledních letech hostuje v pražských divadlech, před 
pandemií hrála například vědmu Irmu v Langově úspěš-
né inscenaci Žítkovských bohyní na Palmovce. Některé její 
starší televizní inscenace, které mladší diváci neznají, se 
občas reprizují a stojí za vidění.

Rodačka z Vysokého Mýta se k divadlu dostala už na 
gymnáziu, kde hrála v divadelním kroužku. Herectví na 
DAMU absolvovala v roce 1962 a její ročník byl silný, mezi 
spolužáky byli například Josef Abrhám, Helga Čočková, 
Jiří Krampol nebo Ladislav Mrkvička. Ještě jako student-
ku ji oslovil Jan Grossman, aby s ním šla na Zábradlí. Šest 
let na Zábradlí ji herecky zformovalo, byla hvězdou taměj-
ších slavných inscenací Jana Grossmana i dalších režisérů. 
Ve chvíli, kdy její zářivou divadelní kariéru přerušily sovět-
ské tanky, byla ve vynikající formě. Minulý režim ji připra-
vil o hodně, v nejlepších hereckých letech mohla jen nára-
zově hostovat a to jí nemohlo nahradit kontinuální práci. 
Souvislá práce na ni ale čekala v osmdesátých letech v li-
beňském divadle a po listopadu 1989, je právem držitel-
kou tří cen Alfréda Radoka.

Je to herečka, která své síly věnovala divadlu a prosla-
vila se v něm, což je v mediální době nelehký úkol. Vždy si 
také pečlivě vybírala role a nezasedala na žádných stranic-
kých schůzích v televizních inscenacích, za to jí žádná po-
pularita nestála. Krátce učila na Vyšší odborné škole herec-
ké a od roku 2001 na DAMU.

vZpomínka

Václav Jiřikovský (vlast-
ním jménem Václav Fran-
tišek Herain, 8. 5. 1891, 
Libeň – 9. 5. 1942, Osvě-
tim) byl jednou z nevý-
znamnějších ředitelských 
osobností v dějinách Ná-
rodního divadla Brno.

Václav Jiřikovský byl 
český herec, režisér, dra-
maturg, divadelní ředitel 
a podnikatel. K divadlu se 
dostal především pod vli-

vem svého strýce, herce a režiséra Antonína Jiřikovského. 
Dlouhá léta působil v různých divadelních společnostech, 
byl rovněž členem Divadla na Vinohradech. Do Brna se do-
stal poprvé v roce 1914, kdy do ředitelské funkce nastou-
pil už po několikáté zkušený divadelní podnikatel František 
Lacina, jehož zetěm se Jiřikovský brzy stal. Po boku svého 
tchána se stává nejprve ředitelem divadla, posléze v roce 
1918 řídí divadlo jako samostatný podnikatel. V roce 1919 
odchází do Ostravy, kde zakládá stálé české divadlo, do 
jehož aktivit vkládá nemalé soukromé prostředky, narůs-
tající problémy s financováním divadla vyústí v ukončení 
jeho ostravského působení. Poté odchází po boku ředite-
le Oskara Nedbala budovat těžce se prosazující Slovenské 
národní divadlo a z více důvodů se v roce 1929 vrací do 
Prahy. Zde se mu příliš nedaří a vrcholná etapa Václava Ji-
řikovského nastává v roce 1930, kdy na základě přání br-
něnské veřejnosti je mu svěřeno řízení divadla, které do-
stává statut Zemského divadla.

Zkušený divadelník Jiřikovský dokázal i v dobách těžké 
ekonomické krize a blížícího se nástupu fašismu nejen udr-
žet vysokou úroveň divadla, které stále více a více vstupuje 
do mnohdy vítězné soutěže s Prahou a přináší mnoho vy-
nikajících podnětů. Ve složité politické situaci klade důraz 
na slovanský repertoár, soubory opery a baletu jsou celo-
státní špičkou s mezinárodním přesahem, brněnská čino-
hra se stává pod vedením Aleše Podhorského a Jana Ško-
dy líhní řady mimořádných pozdějších osobností českého 
divadla a filmu. A o pionýrské úloze Oldřicha Nového ve 
zpěvoherním žánru netřeba hovořit.

Václav Jiřikovský věnoval všechnu svou energii řízení 
divadla a obětoval tomu všechny své umělecké ambice. 
Maximální pozornost věnoval jak dramaturgii a personál-
nímu zkvalitnění souboru, tak otázkám provozním. Díky 
jeho iniciativě byla provedena v roce 1937 rekonstrukce 
a modernizace divadla Na hradbách (nynějšího Maheno-
va divadla).

Po příchodu nacistů do Brna byl Jiřikovský opakova-
ně vyšetřován na gestapu pro své postoje a zejména re-
pertoár divadla, který vycházel z myšlenky přinášet divá-
kům povzbuzení a pevnou víru v dočasnost nepříznivých 
podmínek. Nakonec byl zatčen 3. listopadu 1941 a po ně-
kolik měsíců za těžkých útrap vězněn v Kounicových kole-
jích v Brně. V dubnu roku 1942 byl odvlečen v transpor-
tu do koncentračního tábora Osvětim, kde byl 9. května 
roku 1942 umučen.

Ljuba (Luběnka) Hermanová (23. 4. 1913, Neratovice – 
21. 5. 1996, Praha) – herečka, muzikálová a operetní zpě-
vačka a šansoniérka.

Studia na pražské konzervatoři nedokončila, už jako 
sedm náctiletá začala vystupovat ve smíchovské Aréně, 
odtud přešla do Švandova divadla. Začínala jako operet-
ní subreta v Národním divadle v Bratislavě, později zpíva-
la v Praze v Moderní operetě (která působila ve Varieté 
Karlín), dále v Theater an der Wien ve Vídni a v divadle ve 
Stýblově pasáži v Praze. Pohostinsky vystupovala v Brně 
i v zahraničí, např. v Paříži. Ve třicátých letech 20. stole-
tí již byla velice známá a populární. V roce 1934 se stala 
hlavní ženskou pěveckou hvězdou Osvobozeného divadla. 
Již před tím se ale v roce 1932 objevila ve filmu V+W Pení-
ze nebo život, kde zpívala společně s Hanou Vítovou ever-
green Život je jen náhoda. Byla ale dost přelétavá a v žád-
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ném angažmá nikdy nevydržela dlouho, proto až do začát-
ku druhé světové války vystupovala s hereckou společností 
Nového divadla Oldřicha Nového.

Vzhledem k tomu, že byla poloviční Židovka, nesmě-
la z rasových důvodů po dobu šesti let vystupovat. Po vál-
ce v roce 1947 začala hrát v Karlínském hudebním diva-
dle, kde tehdy působil i Oldřich Nový, Jan Werich a Vlasta 
Burian. V roce 1958 ovšem opět z divadla odešla a začala 
jezdit po celé republice s estrádním hudebním programem 
společně s tehdy velmi populárním zpěvákem Rudolfem 
Cortésem. Šťastnou náhodou se ovšem dostala i do Redu-
ty a do poetické kavárny Viola, posléze i do Divadla Na zá-
bradlí, kde si zahrála několik zajímavých divadelních rolí. 
Zde jí také Václav Havel (tehdejší dramaturg tohoto diva-

dla) společně s Milošem Macourkem napsali její první re-
citál s názvem Nejlepší rocky paní Hermanové. V té době 
se začala programově věnovat šansonu, zde spolupraco-
vala s vynikajícími textaři, jako byl Pavel Kopta, Ivan Vysko-
čil či Jiří Suchý. Další úspěšný recitál v Divadle na zábrad-
lí pro Ljubu Hermanovou napsal Jaroslav Dietl s názvem 
Kdo jste, Ljubo Hermanová? Od roku 1960 též vystupo-
vala v pražské Pantomimě Na zábradlí (dnes Divadlo Na 
zábradlí) ve staropražské revue Devět klobouků na Prahu, 
kde zpívala devět šansonů mezi pantomimickými částmi. 
Od roku 1964 také začala vystupovat i v kabaretu Večer-
ní Brno v parafrázi Krále Lávry Karla Havlíčka Borovské-
ho (autor Milan Uhde) a v pořadu šansonů Mít zelené tělo 
sestaveném Ludvíkem Kunderou. Po brněnském hostová-
ní následovalo zahraniční angažmá ve Spolkové republice 
Německo ve stuttgartském kabaretu Renitenztheater. Další 
zahraniční nabídku na angažmá v pařížské Olympii již od-
mítla a zůstala zpívat doma. V závěru svého života vystu-
povala se šansoniérem Igorem Šebem. 

V celém kontextu české populární hudby je právě Lju-
ba Hermanová považována za ženu zakladatelku moder-
ního českého šansonu, která předznamenala pozdější tvor-
bu dalších vynikajících českých šansoniérek jako byla Eva 
Olmerová, Judita Čeřovská či Hana Hegerová.

„Pokud mi paměť sahá, byla jsem vždycky kvítko z čer-
tovy zahrádky. Lezla jsem po stromech, házela kamením 
a prala se s kdejakým klukem. Už ve čtyřech letech jsem se 
podhrabala pod nízkými vrátky a vydala se na samostat-
nou cestu do světa,“ vyprávěla ve své knize knize …a co 
jsem ještě neřekla.

„Byla kouzelná, energická, nesmírně vtipná. V mlá-
dí zdaleka nebyla tak hezká jako s přibývajícím věkem. 
Měla v sobě vrozené klaunství – klaunský smutek i klaun-
ský smích –, pro které ji spíš než filmoví milovníci milovali 
z kolegů ti, kteří nás z filmového plátna sami rozesmávali 
a dodnes rozesmávají. Počínaje Vlastou Burianem a pány 
Voskovcem a Werichem až po Hugo Haase či Oldřicha 
Nového,“ napsal o ní novinář a spisovatel Ondřej Suchý.

7. 6. 1781 byl položen základní kámen k Nostickému 
divadlu (dnešní Stavovské), divadlo bylo slavnostně ote-
vřeno v roce 1783.

fIlm & TelevIZe & roZhlas

V Kroměříži se bude natáčet 
další díl Marie Terezie
V Kroměříži se na přelomu dubna a května natáčí další díl 
divácky úspěšné minisérie Marie Terezie. Štáb režiséra Ro-
berta Dornhelma čítající více než sto lidí tentokrát kromě 
Arcibiskupského zámku využije i Jánskou ulici a Velké ná-
městí. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí kroměřížské radni-
ce Jan Vondrášek. Produkce filmu hodlá podobně jako při 
natáčeních dřívějších dílů minisérie, které měly premiéru 
v letech 2017 a 2019, využít komparzisty. Projekt je histo-
rickou epopejí mapující životní osudy Marie Terezie, jed-
né z nejvýznamnějších postav novodobé Evropy. Minisé-
rie vzniká v koprodukci veřejnoprávních televizí z České re-
publiky, Rakouska a Slovenska.

Cyklus Hlavně to zdraví
Ve hvězdně obsazeném projektu České televize diváci uvi-
dí příběhy lidí, kteří bojují se zdravím, ačkoliv do důchodu 
mají ještě daleko. V prvním díle se představí Jiří Langma-
jer nebo Simona Stašová.

Richard už dlouho chodí s Cecílií, když se rozhodne 
k radikálnímu kroku – chce ji požádat o ruku. K tomu ale 
potřebuje svolení rodičů své vyvolené. Ti s ním ale nema-
jí zrovna nejlepší vztah. Autoritativní otec nepřál totiž už 
ani předchozímu vztahu své dcery a nepřeje ani tomu sou-
časnému. Do toho všeho začnou Richarda ohromně bo-
let zuby...

„Téma nedorozumění mezi otcem a dcerou mě jako 
tatínka tří holek zaujalo. On jí nemůže odpustit, že se 
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ra odstěhovala z Brna do Prahy a pořídila si nemanželské 
dítě. Navíc teď mu chce představit muže, který je věkově 
blíže jemu než dceři. Není to pouhá komedie, je v ní mno-
ho dramatických situací a také jsem si chtěl poprvé v životě 
zahrát se Simonou Stašovou,“ vyjmenovává důvody, proč 
kývl na roli přísného otce Miroslav Hanuš.

Příběhy z cyklu Hlavně to zdraví spojují choroby, které 
na hlavní hrdiny přicházejí nečekaně. Někdy jsou banální, 
někdy spíše komické, jindy vyloženě bizarní. Protagonisté 
se s nimi utkávají tak, jak je jen v jejich silách.

„Téma filmů v sobě nese jakousi poťouchlost, se kte-
rou člověk rád sleduje někoho jiného, komu je trochu zle, 
a dokáže se tím bavit. Ale od doby, kdy jsem příběhy psal, 
se sám svět dostal do pozice nemocného, a to, co se nám 
zdálo jako otřepaná fráze, je nyní zbožným přáním. Hlav-
ně to zdraví!“ přeje divákům České televize scenárista Ma-
rek Epstein.

Mechanik a zloděj z pohraničí 
vyrazí na formule
Komedii Grand Prix režisér Jan Prušinovský (Most!, Okres-
ní přebor) připravuje už několik let. Hlavní role by si měli 
zahrát Štěpán Kozub a Kryštof Hádek.

Dva bratranci žijí v pohraničním městečku. Jeden má 
autodílnu a druhý autobazar. Oba touží vyrazit na závo-
dy formulí do Španělska, ale co když se na ně nalepí míst-
ní magor a zloděj aut?

„Na scénáři ke Grand Prix jsem pracoval několik let. 
Pojednává o dvou bratrancích ze severočeského pohranič-
ního maloměsta. Jeden z nich vede umolousaný autoba-
zar na okraji města, ten druhý je lehce autistickým milov-
níkem pořádku ve své autodílně na náměstí. V boudě za 
domem má maketu Formule 1, na které už roky fanaticky 
cvičí výměnu pneumatik. Když se díky výhře dvou vstupe-
nek na velkou cenu Španělska objeví možnost zmizet na 
pár dní z města, není co řešit. To oba ovšem ještě netu-
ší, že se k nim nečekaně přidá i místní šílenec a zloděj aut 
Štětka, který přitahuje jednu katastrofu za druhou,“ uvedl 
Prušinovský.

Natáčení začíná na počátku května a tvůrci kromě se-
veročeského Cvikova zamíří na lokace v Německu, Fran-
cii a Španělsku. Vrcholem Grand Prix by mělo být natá-
čení během Velké ceny Formule 1 v katalánské Barceloně 
v příštím roce. Velmi přísná bezpečnostní opatření to le-
tos neumožňují.

Kvůli natáčení filmu tvůrci spouštějí crowdfundingovou 
kampaň, ve které chtějí vybrat dva milióny korun.

„Road movie je u nás žánr, do kterého se nikdo moc 
nehrne. Česká republika je pro něj totiž malá. Tak jsme se 
rozhodli, že ty naše průměrný český hrdiny vyvezeme za 
hranice. Nechceme ale vytvářet iluzi německé auto pumpy 
tím, že na českou benzínku dvacet kilometrů za Prahou 
nalepíme nápis „Tankstelle“. A stejně tak nevytvoříme na 
brněn ském nebo mosteckém autodromu dojem, že jste jen 
pár kilometrů od moře a v centru Katalánska. A díky tomu 
je z Grand Prix najednou největší film, na kterém jsem kdy 
pracoval, a to něco stojí. Abychom mohli na táčet přímo 
na okruhu a během Velké ceny, potřebujeme získat dva 
mi lióny korun. Věřím, že se nám to podaří,“ dodal Pruši-
novský.

(mk)

České dokumenty jedou na festivaly
Pět českých a koprodukčních dokumentů a jedna velká re-
trospektiva se objeví v nejbližší době na prestižních mezi-
národních filmových festivalech.

Světovou premiéru měl na torontském Hot Docs sní-
mek Manželství Kateřiny Hager a Asada Faruqiho. Jde 
o nevšední příběh vozíčkářky Zdenky a jejího pákistánské-
ho manžela. Do Industry programu v Torontu se dostal 
snímek Blix, portrét bývalého švédského politika a diplo-
mata Hanse Blixe. Festival proběhl v Torontu od 29. dub-
na do 9. května.

Nový dokument uznávaného a oceňovaného doku-
mentaristy Vitalije Manského Gorbačov. Ráj se představil 
na švýcarském festivalu Visions du Réel, jenž se uskutečnil 
od 15. do 25. dubna. Portrét devadesátiletého bývalého 
sovětského prezidenta Michaila Gorbačova již získal hlav-
ní cenu na amsterdamském festivalu IDFA 2020.

Na stejném festivalu se představil i film Žít vodu debu-
tujícího režiséra a producenta Pavla Boreckého, zaměře-
ný na život jordánských Beduínů, kteří se stali závislými na 
komplexní vodovodní síti. Těžba „modrého bohatství“ je 
však časovanou ekologickou bombou. Snímek bude bojo-
vat o prvenství v národní soutěži, do které se probojoval 
díky koprodukční spolupráci se Švýcarskem. Film se do-
stal také do programu dánského dokumentárního festiva-
lu CPH:DOX, v Kodani se představí v sekci Highlights pro 
festivalové hity.

Velkou retrospektivu dokumentaristky Heleny Třeští-
kové uvede Dok.fest v Mnichově. Představí filmy Forman 
vs. Forman, Zkáza krásou o osudech herečky Lídy Baa-
rové, časosběrné dokumenty Anny, René, Mallory, Sou-
kromý vesmír, jeden díl ze série Manželské etudy a krát-
ký film Zázrak.

Druhým českým zástupcem na festivalu je film režisé-
ra Ondřeje Vavrečky Osobní život díry, který bude uveden 
v soutěži Dok.International. (mk)

Čeští filmaři točí v lockdownu 
komedie i drama
Až kina otevřou, bude se to v nich českými filmy jen hem-
žit. Protože je výroba filmů průmyslové odvětví, nebyla na-
táčení zastavena, naopak se točí na plné obrátky. 

Z mnoha připravovaných novinek vybíráme filmy Zá-
topek, Il Boemo, Vyšehrad, Přání Ježíškovi, Můžem i s mu-
žem, Deníček moderního fotra nebo Gump – pes, který 
naučil lidi žít, další filmy se právě připravují, točí nebo míří 
do střižny. 

Restriktivní velikonoční omezení budou řešit Miroslav 
Krobot a Michal Isteník v komedii Kdyby radši hořelo. Scé-
nář sice vznikal již od roku 2017, veškerá podobnost s pan-
demickou atmosférou loňských a letošních Velikonoc jsou 
čistě náhodné, ale některé podobnosti aktuálnost filmu ze-
silují.

„Zakázaná pomlázka?! To je útok na naše tradice,“ roz-
čiluje se postava velitele místních hasičů. Scenárista a re-
žisér Adam Koloman Rybanský k tomu říká: „Kdyby radši 
hořelo je především velikonoční film. Děj se odehrává od 
Zeleného čtvrtka do úterý po velikonoční pomlázce, a když 
jsme psali scénář, používali jsme hodně nadsázku a absur-
ditu. Nečekal jsem, že se to brzy stane skutečností.“
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Hrdiny filmu jsou dobrovolní hasiči jedné vesnice, kteří 
budou čelit úplně jiné výzvě, než jakou přináší oheň. Klid-
ný a spokojený život v jejich vsi totiž zničí podezření na 
akci teroristů. Všichni si proto budou přát, „kdyby radši 
hořelo“. Hlavní role obsadil režisér vedle Miroslava Kro-
bota a Michala Isteníka také Annou Polívkovou, Albertem 
Čubou, Jiřím Vymětalem, Markem Pospíchalem nebo Vla-
dimírem Škultétym.

Premiéra filmu je v plánu na jaro příštího roku. „To snad 
už budou v reálném životě velikonoční restrikce jen vzpo-
mínkou na nevšední období našich životů,“ věří Rybanský.

Režisér Jan Prušinovský připravuje film s názvem 
Grand Prix (více o tomto filmu viz výše). Vypráví o jed-
nom splněném snu a o cestě přes celou Evropu na Velkou 
cenu formule 1 ve Španělsku. V hlavních rolích se objeví 
herci ostravského Divadla Mír Robin Ferro a Štěpán Ko-
zub, dále hrají Kryštof Hádek a Anna Kameníková.

Film uvede do kin Falcon 17. listopadu 2022.
Po devíti měsících skončilo natáčení dobového drama-

tu Slovo režisérky Beaty Parkanové, příběhu manželů Vác-
lava (Martin Finger) a Věry (Gabriela Mikulková) v letech 
1968 a 1969, kteří si vzájemně dali slovo, že budou v ča-
sech dobrých i zlých stát při sobě, budou mít pevné posto-
je a nepřekročí určité morální a společenské hranice. Oko-
lí a doba po srpnu 1968 je ale vystavují zkouškám a dra-
matickým situacím.

„Hlavním hrdinům se zbortil vnější svět, Václavovi pro-
fesní, Věře rodinný. Zůstalo jim vzájemné pouto a slovo, 
které dali každý sám sobě a sobě navzájem. To není vůbec 
málo a právě o téhle síle film je,“ říká o filmu Parkanová.

První klapka padla loni u moře v Polsku, pak se točilo 
v Česku na Vysočině a Pardubicku a v zimě se tvůrci pře-
sunuli na Slovensko, kde točili v minus patnácti stupních.

„Václav je pevný, zásadový a morální člověk a jako kaž-
dý i zranitelný,“ přibližuje svou postavu Finger. „Užívám si 
tuhle charakterní roli, pro kterou jsou principy vyšší pravdy 
posvátné. Taková zásadovost se v životě často nevidí a Vác-
lav si to za ni slízne.“ (mk)

Festival Famufest přitahuje oceněnými filmy 
i unikátními prostorami v centru
Famufest #37 představil nejnovější tvorbu talentů filmo-
vé školy, výstavu i doprovodný program. Navzdory pan-
demické situaci oživil prostory paláce U Stýblů na Václav-
ském náměstí. Festival všechny filmy poskytuje divákům 
také online.

V tematických blocích Famufest představil celkem třia-
šedesát soutěžních i nesoutěžních snímků z oblastí hra-
né režie, animace a experimentální a dokumentární tvor-
by. Diváky lákal například na Českým lvem oceněné dra-
ma Anatomie českého odpoledne režiséra Adama Martin-
ce, stále aktuální snímek Hranice režiséra Damiána Von-
dráška, animovaný film Jsme si o smrt blíž režisérky Báry 
Anny Stejskalové, který byl nominován na Cenu Magnesia 
za nejlepší studentský film, nebo dokument Jsme epicen-
try zemětřesení od Tomáše Hlaváčka, který na sebe upo-
zornil na letošním MFDF Ji.hlava.

„Představíme ale také neobjevené talenty, které budou 
spoluvytvářet budoucnost české kinematografie, fotogra-
fie a dalších médií,“ přibližuje skladbu filmového progra-
mu ředitelka festivalu Agáta Kolářová.

I přes současnou situaci našli pořadatelé způsob, jak 
divákům přiblížit fyzickou podobu festivalu – srdce festi-
valu umístí do unikátních prostor paláce U Stýblů na Vác-
lavském náměstí. Opuštěné sedmipatrové budově v cent-
ru Prahy vdechnou organizátoři život skrze festivalový roz-
cestník a multimediální výstavu přímo v pasáži.

„V interiérech budovy také vznikla velká část festiva-
lového programu včetně počátečního a závěrečného ce-
remoniálu, hudebních koncertů či debat s tvůrci,“ řekla 
k tomu ředitelka festivalu Julie Ondračková. V pasáži pa-
láce U Stýblů byla na začátku dubna představena i oficiál-
ní znělka festivalu.

Festivalovou soutěž vyhodnocuje porota složená z fil-
mových odborníků napříč uměleckým spektrem.

Festival je tradičně proslulý i svými doprovodnými ak-
cemi – bohatý off program lákal na hudební koncerty nebo 
přednášky osobností (nejen) z filmového světa, novinkou 
letošního ročníku byl festivalový podcast. Skrze téma fes-
tivalu – Spektrum – se organizátoři i tvůrci snažili přiblížit 
divákům co možná nejširší definici audiovizuálního umění 
i toho, jak lze vnímat svět. Hlavním mediálním partnerem 
Famufestu byla Česká televize. (mk)

Filmový archiv nabízí on-line 
němou klasiku se současnou hudbou
Uvedením filmu Karla Lamače Bílý ráj zahájil Národní fil-
mový archiv on-line přehlídku němých filmů. Uvádí je s hu-
debním doprovodem. Přehlídka je součástí mezinárodní 
spolupráce, která chce představit práci evropských stát-
ních a regionálních archivů. Národní filmový archiv je jed-
ním z dvaadvaceti participujících institucí. Přehlídka nazva-
ná A Season of Classic Films uvede také přednášky a de-
baty. Akce Národního filmového archivu bude možné sle-
dovat na YouTube kanálu Národního filmového archivu 
a na portálu Filmový přehled, on-line diskuse na platfor-
mě Zoom.

Ve výběru titulů stojí vedle filmů Karla Lamače, herec-
kých výkonů Vlasty Buriana a Anny Ondrákové či prvních 
snímků natočených na českém území také díla, které pub-
likum nemělo možnost vidět desítky let.

Poslední závod
Drama z počátků lyžařského sportu se rozhodl natočit re-
žisér Tomáš Hodan.

Krkonoše byly před první světovou válkou chudým kra-
jem, který se začal proměňovat zejména díky novince – ly-
žím. Bohumil Hanč byl nejslavnějším českým lyžařem, kte-
rý vyhrával závody doma i v zahraničí. Emerich Rath se 
jako jediný Němec zúčastňoval českých závodů, ostatní 
Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali.

Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osud-
ného závodu v roce 1913. Když se počasí prudce zhor-
šilo a vypukla sněhová vánice, všichni závodníci to vzda-
li a Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě 
Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil 
zachránit, ale bohužel marně.

Po komunistickém puči se příběh Němce, který risko-
val život, aby pomohl českému kamarádovi, nehodil. Hanč 
zemřel a stal se legendou. Rath přežil a skončil v zapo-
mnění.
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ra „Po sto let byl příběh Hanče a Vrbaty překrucován, aby 
vyhovoval společenské a politické situaci. Postava sportov-
ce Emericha Ratha byla zcela vymazána. Studiem dobo-
vých materiálů se nám podařilo zrekonstruovat závod mi-
nutu po minutě a ukázat ho bez dobových nánosů tak, jak 
se skutečně stal,“ řekl producent filmu Ondřej Beránek ze 
společnosti Punk Film.

Vedle Kryštofa Hádka v roli Bohumila Hanče se před-
staví Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vla-
dimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek, Pavla Bereto-
vá, Jaroslav Plesl, Jan Nedbal, Cyril Dobrý nebo Jan Hof-
man. (mk)

Vznikl nový dokument od známé režisérky
Nový časosběrný dokument Anny od Heleny Třeštíkové by 
měl vstoupit do českých kin letos v létě. Film vznikal téměř 
dvacet let.

Uznávaná režisérka 
Helena Třeštíková, která 
se proslavila cyklem Man-
želské etudy či filmy Katka 
a René, začala Anny sle-
dovat v roce 1996 v rám-
ci projektu Rozkoš bez ri-
zika, který běžel v České 
televizi. Anny ji ale zauja-
la natolik, že se k ní vráti-
la a dalších deset let toči-
la film o ní.

„Anny byla zajímavá tím, že to nebyla typická prostitut-
ka. Začala šlapat v šestačtyřiceti letech, motivovalo ji při-
lepšení vnoučatům. Mně se líbilo, že se svými výraznými 
rysy podobá italské herečce Giuliettě Masinové. Ve Fellini-
ho filmu Cabiriiny noci (1957) ztvárnila prostitutku a mně 
tak přišlo, že tu máme jisté Cabiriiny noci po česku. Anny 
byla autentická, nestylizovala se, o profesi pouliční prosti-
tutky mluvila s nadhledem a humorem,“ říká Třeštíková.

Světovou premiéru měl film už na podzim na festivalu 
IDFA v Amsterdamu a v březnu získal Speciální cenu po-
roty na filmovém festivalu v Sofii.

„Film Anny se mě osobně velmi dotkl, když skončil, měl 
jsem takový ten divný pocit v žaludku, který zažívám u jen 
málokterých filmů. Je to komplexní film o mnoha věcech, 
hlavně ale ukazuje život lidí z nižších vrstev, které ignoru-
jeme a jichž je přitom po celém světě stále více. Když na 
Anny pomyslím, derou se mi do očí slzy, její neuvěřitelná 
síla a schopnost žít svůj život naplno přes to, z jakého je 
prostředí a čím si v životě musela projít. Tvůrcům gratulu-
ji!“ sdělil jménem poroty jeden z porotců Lech Kowalski.

(mk)

Mistři českého animovaného filmu
Česká animace má dlouhou tradici. Devadesátá léta při-
nesla začátky animace přes počítač a s ní nové možnosti, 
které navždy změnily způsob práce tvůrců i estetiku vzni-
kajících děl.

Ať sledujeme animované filmy ve 2D, 3D, nebo na-
příklad rotoskopické, všechny styly mají společné to, že 
na svět přišly díky novým technologiím. Počítače roz šířily 
možnosti filmových tvůrců způsobem, který si dřív nikdo 

neuměl představit. Animované filmy v dnešní době zažíva-
jí nový boom.

„Díky technologiím a počítačům se animace rapidně 
změnila. Začalo to v Americe, ale v Čechách se to také ve-
lice rychle šířilo. Jak v rámci velkých studií, tak i mezi jed-
notlivci, protože najednou bylo možné mít svůj vlastní po-
čítač, a tím pádem člověk nebyl závislý na studiu. Před tím 
bylo možné dělat animované filmy v případě, že jste vy-
studovali školu a měli jste přístup ke kameře. A teď najed-
nou vznikla tahle úžasná volnost. Ovlivnilo to animaci ve 
všech možných směrech, v dobrém i ve zlém,“ říká režisér-
ka a animátorka Michaela Pavlátová, která vede Katedru 
animované tvorby na pražské FAMU.

Jak dodává Michaela Pavlátová, „v dobách, kdy ješ-
tě animátoři neměli k dispozici počítače, museli být v ně-
kterých ohledech pečlivější než dnes. Kdo nechtěl ztrácet 
čas, musel si předem naplánovat každý detail, na zkušeb-
ní verze nebylo tolik prostoru jako dnes. Tato výhoda, kte-
rou moderní technologie přináší, může na tvorbu dopa-
dat i negativně.“

Michaela Pavlátová patří do generace českých tvůr-
ců, která v devadesátých letech zažila nástup počítačů na 
vlastní kůži. V roce 1992 získala nominaci na Oscara v ka-
tegorii nejlepší krátký animovaný film za svůj snímek Řeči, 
řeči, řeči. Nicméně uznává, že nové možnosti přináší vel-
kou úsporu času. Laik by však rozhodně neměl získat do-
jem, že s počítačem to mají animátoři bez práce. Počítač 
film nevymyslí.

Dějiny světové animace lze bezesporu rozdělit dobu 
před a po filmu Toy Story: Příběh hraček, natočeném ame-
rickým studiem Pixar v roce 1995. Jde o první počin v his-
torii animovaného filmu, který byl vytvořený celý na počí-
tači. Pixaru k pozici giganta ve světě animace napomohl 
i český talent. Režisér a scénárista Jan Pinkava v roce 1997 
získal Pixaru se svým filmem Geriho hra Oscara. V násle-
dujících letech se Pinkava podílel i na dalších nezapome-
nutelných počinech hollywoodského studia, jako byly na-
příklad Brouci, Toy Story 2 nebo Příšerky, s. r. o.

Dalšímu šíření animovaného obsahu pomohlo rozšíře-
ní internetu do domácností, dodává Michaela Pavlátová.

Česká animace si uchovává své kouzlo i dnes. Není ne-
obvyklé na renomovaných evropských festivalech, jako je 
Cannes nebo Berlinale, nacházet mezi nominovanými za 
krátké animované filmy také česká jména. V roce 2020 byl 
český film Dcera dokonce nominován na Oscara v katego-
rii nejlepší krátký animovaný film.

Podle Michaely Pavlátové současný styl utváří techno-
logie, které umožňují kombinovat nejrůznější typy technik. 
A mladí režiséři se nebojí zkoušet nové věci.

Kromě festivalů se současný český animovaný film šíří 
i díky institucím jako CEE Animation, která podporuje tvůr-
ce ze zemí Visegrádské čtyřky a ze Slovinska. Michaela Pa-
vlátová upozorňuje i na další skvělé iniciativy, které v sou-
vislosti s českou animací existují.

Mezi snímky, jejichž premiéra se teprve chystá, stojí za 
pozornost My Sunny Maad od Michaely Pavlátové o lás-
ce mezi Češkou a Afgháncem. Nebo krátký film Ant Hill od 
Marka Náprstka, s psychedelickou estetikou. V rámci 3D 
a počítačové animace se očekává film Myši patří do nebe 
od Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka, kteří využili také 
stop motion s použitím loutek, jednu z českých specialit.

Redakčně zkráceno

Helena Třeštíková
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Pomsta kvůli smrti blízkého člověka: 
režisér Bebjak natáčí drama Stínohra
Lidé chybují. Jen někteří jsou si to ale schopni přiznat. Re-
žisér Peter Bebjak, který dostal Českého lva za loňskou mi-
nisérii Herec, film o takových právě natáčí. V hlavní roli se 
představí oceňovaný slovenský herec Milan Ondrík.

Jan Kavka (Milan Ondrík) opustil po jedné z hádek 
manželku. Nedlouho poté se žena stane obětí brutální-
ho zločinu. Vdovec Jan tak žije s tíživým vědomím, že je 
možná za smrt své ženy zodpovědný, když s ní v kritickou 
chvíli nebyl. Když zjistí, že vrahem byl feťák Robert Strán-
ský, rozhod ne se jednat. Jeho cíl je ale pod policejní ochra-
nou...

Film je scenáristickým debutem Venduly Bradáčové, jež 
je známá spíše jako režisérka. „Stínohra je takové moje 
čtvrté dítě, ale nutno přiznat, že scenáristicky jsem se mu 
věnovala let pouze pět. Naskočila jsem do rozjetého vlaku 
předchozích dvou scenáristů, kterým se ale nepodařilo na-
plnit zadání podle našich představ. Pocity z natáčení mám 
skvělé, i když je to místy trénink tvůrčího ega,“ popsala.

Režiséra Petera Bebjaka zviditelnily úspěšné seriá-
ly. Kromě výše zmíněného Herce je podepsaný například 
i pod Případy 1. oddělení. Film Čára mu pak vynesl na 
MFF Karlovy Vary 2017 Křišťálový glóbus za nejlepší režii.

28. ročník filmového festivalu Febiofest 
se měl původně uskutečnit v dubnu
To ale pandemická situace neumožnila. Organizátoři akci 
přesouvají. Febiofest by se tak měl uskutečnit v novém ter-
mínu od 17. do 24. září. V mezičase chystá Febiofest spe-
ciální online projekce.

Festival není jenom promítání filmů, je především kon-
taktním zážitkem. Jeho ambicí je vytvořit různým skupinám 
diváků prostor pro sdílení dojmů ze sledování filmových 
děl, umožnit setkání a dialog s tvůrci.

Zemřel filmový publicista Jan Foll
Ve věku sedmdesáti let 
podlehl dlouhé těžké ne-
moci publicista Jan Foll, 
který o kinematografii psal 
mimo jiné do Lidových no-
vin. Byl také autorem něko-
lika knih, včetně biografie 
režiséra Miloše Formana.

Foll se narodil 7. břez-
na 1951 v Pardubicích. Vy-
studoval Filozofickou fakul-
tu UK, obor filozofie – dě-
jepis. V letech 1974-1990 

pracoval jako redaktor titulků v Ústřední půjčovně filmů.
V osmdesátých letech se seznámil s disidentem a poz-

dějším českým prezidentem Václavem Havlem, se kterým 
se poté přátelil až do jeho smrti v roce 2011. Přispíval do 
samizdatových Lidových novin, četl a šířil zakázanou lite-
raturu, uvádí web Paměť národa. V červnu 1989 Foll po-
depsal a rozšiřoval petici Několik vět, v listopadu téhož 
roku se účastnil protirežimních demonstrací na pražském 
Albertově.

Po listopadu 1989 byl Foll nejprve dramaturgem v Čes-
koslovenské, později České televizi. V letech 1992-1997 
byl zaměstnán v kulturní rubrice Lidových novin. Publiko-
val ale i v dalších periodikách jako Film a doba, Kino, Scé-
na či Divadelní noviny nebo Hospodářské noviny. Od roku 
1997 působil na volné noze. Jako publicista se účastnil Me-
zinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nebo 
Febiofestu.

Foll si také zahrál menší role v několik českých filmech. 
Objevil se například ve snímcích Kouř, Mňága – Happy 
End, Kamenný most nebo Rok ďábla.

vZpomínka

Gustav Machatý (9. 5. 1901, Praha – 13. 12. 1963, Mni-
chov, SRN)
Gustav Machatý je muž, který přivedl na filmová plátna 
erotiku. Byl synem zámožného pražského obchodníka 
a majitele realit. Začínal jako pomocník promítače a kla-
vírista ve dvou pražských kinech. V roce 1918 byl zaměst-
nancem Pragafilmu a Excelsiorfilmu a poprvé se objevil 
na plátně jako herec. V osmnácti letech založil vlastní pro-
dukční společnost Geem-Film (později Gem-Film), v jejímž 
rámci režijně debutoval krátkou groteskou Teddy by kou-
řil. Druhým titulem této firmy byla zdařilá parodie laciných 
detektivních románů Dáma s malou nožkou, v níž vytvořil 
hlavní postavu naivního detektiva Toma Machatu.

V roce 1920 odjel na dva roky do Hollywoodu, kde 
v různých profesích působil především u společnosti Uni-
versal. Po návratu z USA se jako režisér prosadil v roce 
1926 adaptací povídky L. N. Tolstého Kreutzerova soná-
ta, prvním z řady psychologických dramat, charakteristic-
kých jednak důrazem na formální vytříbenost, jednak zá-
jmem o téma milostných partnerských vztahů a s tím sou-
visející prezentací erotických motivů v rámci běžného pro-
dukčního a distribučního systému. Největšího mezinárod-
ního věhlasu dosáhl poetickou oslavou přirozených lid-
ských emocí, filmem Extase, jehož hrdinka (představitel-
ka, Rakušanka Hedy/Hedwiga Kieslarová) vzdoruje spole-
čenským konvencím a měšťáckému životnímu stereotypu. 
Na rozdíl od Machatého se Kieslarová, jejíž manžel nejvíce 
proti promítání Extase útočil, později v Americe stala ( jako 
Hedy Lamarr) filmovou hvězdou první velikosti.

Ohlas díla na MFF v Benátkách 1934 Machatému 
umožnil pokračovat v kariéře v Itálii. Na konci roku 1936 
byl angažován hollywoodskou společností MGM. Po dvou 
titulech, realizovaných v rámci velkého studia, režíroval 
v USA psychologické drama s kriminální zápletkou Žárli-
vost s Hugo Haasem. Na vzniku filmu, odrážejícím i jeho 
vlastní pocity z pobytu v emigraci, se podílel též jako pro-
ducent. Po tragickém úmrtí první manželky se v roce 1951 
vrátil do Evropy a usadil se v Mnichově. Spolupracoval na 
scénáři historického dramatu Stalo se 20. července režisé-
ra G. W. Pabsta a natočil svůj poslední dlouhý hraný film, 
melodramatický příběh z poválečného Německa Hledané 
dítě 312. Pak působil jako pedagog na filmové škole v Mni-
chově, psal a režíroval rozhlasové a divadelní hry.

Machatý, i když úspěch Extase již nezopakoval, opráv-
něně vstoupil do historie nejen českého, ale i světového 
filmu. 
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Ze zavřených galerií: Fotograf Gallery 
vystaví Malé dějiny fotopastí
Ve svém výstavním plánu i přes nepřízeň doby pokračuje 
pražská Fotograf Gallery. Nedávno skončila polootevřená 
výstava konceptuálního umělce Jiřího Havlíčka ve výloze 
galerie v pražské Jungmannově ulici. Nyní je na řadě dal-
ší, nazvaná Malé dějiny fotopastí, která potrvá do května.
„Výstava je zaměřená na interakce lidských i nelidských zví-
řat a na to, jakou roli při nich hrají nejen fotografické tech-
nologie. Opírá se také o úvahy anglického antropologa 
Alfreda Gella, který upozornil na vnitřní podobnost pas-
tí a uměleckých děl,“ uvádí galerie.

Opět je část výstavy možné zhlédnout přes výlohu ga-
lerie. „Po vzoru trpělivé fototechniky tak výstava líčí na po-
hledy případných kolemjdoucích, aby se s nimi pokusila 
vyprostit z pasti přítomnosti,“ píše galerie na svých strán-
kách.

Lidé mají možnost vidět například snímky hyeny a lev-
harta chycených do pasti a zdvojeně znehybněných foto-
aparátem, které pořídil cestovatel, lovec a fotograf Bedřich 
Machulka na začátku 20. století v Súdánu.

Architekt a fotograf Harry Kilberger, který emigroval 
z Čech do Austrálie, se v roce 1966 během pracovní cesty 
zastavil na poloostrově Matupi v Bismarckově souostroví. 
V sérii diapozitivů tam zachytil tradiční proces výroby vrší, 
tedy pastí na ryby, od přípravy proutí přes jejich postupné 
pletení až po uskladnění na mořském břehu.

A například vztah lidských a nelidských zvířat dlouho-
době zkoumá kolektiv umělkyň, které vystupují pod jmé-
nem Neozoon a působí mezi Německem a Francií. V tro-
jici krátkých videí z let 2014-2017 pracují s volně dostup-
nými fotografiemi, na nichž se lovci poplácávají nad svými 
kořistmi, i se záběry z YouTubu, na kterých se páníčci a pa-
ničky mazlí se svými zvířecími miláčky. (mk)

Historie české fotografie i pro laiky
Kniha Vladimíra Birguse a Pavla Scheuflera Česká fotogra-
fie v datech 1839-2019 (Grada, 384 stran, 599 Kč) mapuje 
osudy vzniku a vývoje fotografie na českém území. I když 
název mluví výhradně o českých reáliích, je jasné, že oba 
autoři, kteří patří k významným českým tvůrcům, histori-
kům i kurátorům, nemohli opomenout ani události doby 
Rakouska-Uherska nebo Československa.

Výhodou knihy je především přehlednost. Díky chrono-
logicky řazeným datům a krátkým několikařádkovým od-
stavcům se zásadními informacemi konkrétní události se 
může v odborném textu dobře orientovat i laik.

Také obrazová část výrazně podporuje výše uvede-
nou názornost a přehlednost. Autoři zvolili nejen notoric-
ky známé snímky ( jejichž autory jsou Drtikol, Sudek, Kou-
delka, Kuščynskyj, Saudek, Dostál či Štreit), ale i méně pu-
blikovaná díla často neprávem polozapomenutých tvůr-
ců (Vobecký, Kolář, Ságlová, Pospěch, Rovderová, Pode-
sát). Zároveň zvolili i díla, která ukazují zásadní milníky ne-
jen české fotografie, ale i českých (respektive českosloven-
ských) dějin.

Jaroslav Bruner-Dvořák zachytil následníka trůnu v au-
tomobilu těsně před atentátem v Sarajevu, Karel Hájek byl 
u toho, když Adolf Hitler vystoupil na pražském Wilsonově 
nádraží, zatímco Tibor Honty vyfotil tryznu za padlého vo-
jáka v posledních dnech války v květnu 1945.

Svědkem novodobých dějin byl Josef Koudelka, který 
v srpnu 1968 přenesl na film momentku, na níž dva mladíci 
nesou nad hlavami státní vlajku. Jan Šilpoch klečel 17. listo-
padu 1989 mezi nohama příslušníků pohotovostního plu-
ku a zapálenými svíčkami, zatímco Jaroslav Kučera stál pří-
mo u objetí Václava Havla s Alexandrem Dubčekem v re-
volučních dnech sklonku roku 1989.

Tato encyklopedie tedy jasně ukazuje, že fotografie ne-
lze brát pouze jako mrtvé obrázky. Je v nich totiž zakletá 
i historie konkrétních lidí. A to nejen státníků a význam-
ných osobností, ale především obyčejného člověka. (mk)

Soukromá sbírka PPF
Už přes dvacet let buduje skupina PPF zesnulého miliar-
dáře Petra Kellnera rozsáhlou sbírku české a slovenské fo-
tografie, zřejmě největší v Česku. Jaká slavná jména v ní 
najdeme?

Josef Sudek, František Drtikol, Alexander Hacken-
schmied, Jaromír Funke, Jan Lauschmann, Ladislav Siten-
ský, Emila Medková, Tono Stano, Taras Kuščynskyj, Ivan 
Pinkava nebo Václav Jirásek. Tato slavná jména tvoří páteř 
sbírky fotografie, kterou – vedle sbírky obrazů – od kon-
ce devadesátých let minulého století systematicky buduje 
skupina PPF. Sbírka dnes zahrnuje 2 200 děl od 211 čes-
kých a slovenských autorů a neustále se rozrůstá, jde tedy 
pravděpodobně o nejrozsáhlejší soukromou sbírku foto-
grafie v Česku.

vZpomínka

Miroslav Hák (9. 5. 1911, Nová Paka – 29. 7. 1978, Pra-
ha)
Miroslav Hák je dnes považován za klasika moderní čes-
ké fotografie. Se sochařem Ladislavem Zívrem a malířem 
Františkem Grossem tvořili v rodném městě základ poz-
dější Skupiny 42. Její členové (malíři, básníci, teoretici, so-
chař a fotograf) se ve čtyřicátých letech snažili zachytit kaž-
dodenní tíživou ale i přeludnou realitu. Programovou statí 
byl text Jindřicha Chalupeckého Svět, v němž žijeme, pub-
likovaný na jaře 1940.

Nejslavnější Hákovy práce (Ve dvoře, Holešovice, 
Okraj Prahy) jsou z pražské periferie, v jeho odkazu ale 
nalézáme i četné experimenty, akty, civilní zátiší a další fo-
tografie obdařené velice osobitou poetikou.

Miroslav Hák studoval u svého otce, fotografa Františka 
Háka. Mezi lety 1925 a 1931 pracoval jako fotograf v Pra-
ze a v Bratislavě. Od svých dvaceti let aktivně obesílal růz-
né soutěže a umělecké salóny. Jako neznámý autor byl oce-
něn na Mezinárodní výstavě fotografií v Praze v roce 1936; 
jeho snímky vzbudily pozornost a okamžitě ho přiřadily 
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k významným osobnostem české avantgardy. Vystavoval 
společně s takovými autory, jako byli John Heartfield, Man 
Ray, László Moholy-Nagy, Brett Weston či Alexandr Rod-
čenko. Od roku 1937 pracoval jako fotograf pro divadlo 
E. F. Buriana („Déčko“).

Od roku 1940 pracoval ve filmovém průmyslu. V letech 
1942-1944 působil v obrazové redakci Věstníku fotogra-
fů. O rok později vyšly jeho snímky v portfoliu Moderní 
česká fotografie. Koncem války převzal po otci fotografic-
kou živnost v Nové Pace. Od roku 1954 působil jako foto-
graf v Ústavu teorie a dějin umění Československé akade-
mie věd. V této době rovněž vytvořil celou řadu fotogra-
fií českých a slovenských herců, které fotografoval pro tý-
deník Kino.

Miroslav Hák byl výjimečným fotografem – dokázal fo-
tografovat jak profesionální komerční fotografie, tak repor-
tážní a umělecké momentky. Svůj cit pro kompozici získal 
už při svém vyučení u svého otce, se kterým se učil neje-
nom v dílně, ale také při jejich společných cestách po Nové 
Pace a jejím okolí. Hákova tvorba byla prvotně inspirována 
různými vlivy meziválečné avantgardy a městským prostře-
dím, které Háka začalo fascinovat hlavně po jeho odcho-
du do Prahy. Hák byl všestranně orientovaným fotogra-
fem, byl hluboce ovlivněn surrealismem, o čemž vypovídají 
i jeho fotografické techniky. Vytvořil rovněž řadu lyrických 
aktů, imaginárních zátiší, ale i fotografií s tematikou města.

Recenzenti často připomínají Hákův výrok „Moje věci 
se mi nelíbí. Jsou to samé pokusy. Vydal jsem dvě knihy po-
kusnictví.“ Jenže právě to se dnes cení.Miroslav Hák: Strukáž, 1937

huDba

Festival Colours of Ostrava nebude ani letos, 
přesouvá se na příští rok
Festival Colours of Ostrava nebude ani letos. Pořadatelé 
oznámili, že ročník přesouvají na červenec 2022 kvůli epi-
demii koronaviru a nejistotě ohledně pořádání velkých kul-
turních akcí. Je to už podruhé, co se festival odkládá, neko-
nal se ani loni. Příští ročník se má odehrát 13. až 16. čer-
vence 2022 v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Již za-
koupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Opětovný přesun festivalu bude mít podle pořadate-
lů obrovský ekonomický dopad. Negativně se dotkne více 
než 6 000 lidí, kteří během festivalu zajišťují jeho průběh. 
Poškodí i více než 450 dodavatelů z Ostravska a celé Čes-
ké republiky a například téměř 250 stánkařů.

Vyprodaný festival Rock for People 
se kvůli pandemii odkládá na příští rok
Populární žánrový festival Rock for People na sociálních sí-
tích oznámil, že se kvůli pandemické situaci letos neusku-
teční. Pořadatelé místo toho slibují menší akce. Nový ter-
mín Rock for People je tak 16. až 18. června 2022.

Green Day, Fall Out Boy, The 1975, Weezer, Skillet 
nebo Black Veil Brides. To jsou jen některé z kapel, které 
byly ohlášeny na letošní ročník hudebního festivalu Rock 
for People, který se každoročně koná u Hradce Králové. 

Nový videoklip pražského big bandu 
Concept Art Orchestra
Pražský mezižánrový big band Concept Art Orchestra zve-
řejňuje nový videoklip k písni Lose and Get. Autobiografic-
kou, pozitivně laděnou píseň o znovunabytém zdraví na-
psala členka orchestru, flétnistka a písničkářka Andrea Šul-
cová, vizuální stránky klipu se zhostila animátorka Kaltri-
na Berisha z Kosova.

Lose and Get napsala autorka během jedné cesty vla-
kem mezi Prahou a jejím rodným Náchodem. „Bylo to za-
čátkem roku 2020, kdy jsem měla za sebou velmi čerstvě 
téměř dva roky nemocničních patálií. Běžné věci pro mě 
byly jako nepředstavitelný zázrak – třeba právě to, že jsem 
mohla jet vlakem, stát na vlastních nohou nebo sníst, na 
co jsem měla chuť.“ Velký kontrast emocí, které autorka 
v tu dobu prožívala, se pokusila vyjádřit hudbou a textem.

Hudbu k písni natočil Concept Art Orchestra koncem 
roku 2020 společně s nahrávkami dvou dalších skladeb. 
Islanders Martina Brunnera je poslední částí suity Land 
and People inspirované dílem českého fotografa Jana Lu-
kase. Zpracování tohoto videoklipu se ujala Anežka Horo-
vá. Nedělní (vý)let z pera Štěpánky Balcarové je skladba 
pro děti. Na realizaci videoklipu se podílelo pět sourozen-
ců z jihočeských Katovic.

Zveřejnění těchto tří videoklipů zrealizoval Concept Art 
Orchestra jako náhradní program za koncerty, které ne-
mohly kvůli epidemii proběhnout.
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zmíněné šestidílné suity Land and People Martina Brun-
nera a 5. ročník Skladatelské soutěže Karla Krautgartnera 
o nejlepší kompozici pro jazzový orchestr.

Nový digitální singl Davida Kollera
Zpěvák, skladatel a bubeník David Koller představil nový 
digitální singl se skladbou Vězenkyně. Autorem textu je 
stejně jako v případě jeho předchozí skladby Planeta bez 
paměti básník a spisovatel Jáchym Topol. K písni vznikl i vi-
deoklip. Jeho režie se ujal grafik Michal Hořava, který je zá-
roveň autorem grafického zpracování většiny obalů, desek 
a dalších vizuálů skupiny Lucie i Kollerbandu.

Pavel Žalman 75
Pavel Žalman Lohonka je přední český písničkář s koře-
ny v trampském hnutí, který prošel mimo jiné také důle-
žitým obdobím propagace ( jiho)české lidové písně coby 
člen skupiny Minnesengři. Své pětasedmdesátiny oslavil 
20. března.

K této příležitosti přichystalo hudební vydavatelství 
Supraphon dvojCD obsahující na padesát jeho písní z let 
1985-1991. Konkrétně se jedná o tři ucelená alba Žalman 
& spol. (1987), Jantarová země (1990) a Hodina usmíře-
ní (1991), k nimž je „přilepeno“ osm živých nahrávek, kte-
ré v minulosti vyšly na EP.

Vladimír Mišík končí s koncertováním
Zpěvák a hudebník Vladimír Mišík se rozhodl, že skončí 
s veřejným vystupováním. Důvodem jsou zdravotní problé-
my. „Již delší dobu posmutněle přemýšlím o chvíli, kdy se 
budu muset pod tlakem svých zdravotních problémů roz-
hodnout jak dál. Taková chvíle nastala paradoxně v těch-
to dnech, kdy se stejně koncertovat nesmí. Omlouvám se, 
i přes zvyšující se dávky léků jsem dlouhodobě zkoušel po-
kračovat v koncertování, ale už opravdu nemohu. Nera-
dostně přiznávám, že jsem donucen ukončit koncertní čin-
nost,“ napsal Mišík na Facebook. „Poslední průšvih je bo-
lestivé onemocnění levé ruky artrózou, a tak s povzdechem 
ukládám svého akustického Gibsona do futrálu...,“ dodal. 
Mišíka, který letos 8. března oslavil čtyřiasedm desáté naro-
zeniny, pronásledovaly zdravotní problémy už v minulosti. 
„Vzhledem k mému zdravotnímu stavu jsem musel omezit 
koncerty. Zvládnu tak pět v měsíci, protože se musím lá-
dovat léky, jinak to neudýchám. Ale užívám si to,“ řekl Mi-
šík před třemi lety v rozhovoru s ČTK.

Hudebník chodící o holi v té době trpěl neuropatií a na 
koncertech už nevydržel stát. „Mám zdravotní problémy, 
které jsem očekával, ale díky lékařům jsem pořád scho-
pen sednout do auta a slušně odzpívat koncert,“ konsta-
toval tehdy.

K Mišíkovým sedmdesátinám v roce 2017 vznikl fil-
mový dokument Nechte zpívat Mišíka, který natočila Jit-
ka Němcová. Film obsahuje řadu dokumentárních záběrů 
i hraných scén. Režisérka mimo jiné rozkryla tajemství Mi-
šíkova otce, kterým byl důstojník americké armády John 
Gaughan. Mišík otce nikdy nepoznal, protože krátce po se-
známení s matkou opustil Evropu. Mišík posléze uvěřil fa-
lešné zprávě, že Gaughan zahynul během válečného kon-

fliktu v Koreji. Ukázalo se však, že zemřel až v roce 2007. 
O Mišíkovi, který díky němu získal v USA šest bratrů a tři 
sestry, celý život nevěděl.

Dokument připomíná, že po Mišíkovi je od roku 1995 
pojmenovaná planetka, ukazuje nátlak bývalé Státní bez-
pečnosti na Mišíkovu matku, v mnoha scénách nechá pro-
mlouvat kytaristu Radima Hladíka, který loni zesnul, zachy-
cuje setkání Mišíka s básníkem Josefem Kainarem, připo-
míná účinkování zpěváka před pražským koncertem Rol-
ling Stones i fakt, že Mišík z osobních důvodů odmítl vy-
znamenání od prezidenta Miloše Zemana. Název dal sním-
ku zákaz Mišíkovy umělecké činnosti v sedmdesátých le-
tech.

Mišík s hudbou začínal v šedesátých letech, kdy zpíval 
například s Kometami, Matadors a Blue Effectem. Ke kon-
ci první poloviny sedmdesátých let založil skupinu Etc..., se 
kterou přes mnohé personální změny koncertoval další de-
sítky let. (mk)

Houslista Šporcl chce pro kulturu 5 mld. Kč
Schůzka premiéra Andreje Babiše (ANO) a houslového 
virtuosa Pavla Šporcla o situaci v kultuře v době epidemie 
koronaviru nemá konkrétní výsledek, Šporcl ale bude dál 
jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem 
průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (oba za ANO). 
Šporcl to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál 
(ČRo). Jeho představa je, že do kultury by měla přijít fi-
nanční injekce pět miliard korun.

„Nepřislíbili mi nic,“ uvedl Šporcl, schůzka podle něj 
byla o pohledech obou stran na situaci kultury. Houslis-
ta uvedl, že některé dotační programy pro kulturu zasa-
ženou koronavirem nefungují zdaleka tak dobře, jak vláda 
prezentuje. Chybí mu plán pro obnovení fungování kul-
tury po epidemii. Ministr kultury Zaorálek (ČSSD) po dle 
Šporcla dělá hodně hlavně pro příspěvkové organizace, 
ale je tu ještě privátní část kultury, kterou ministr nezašti-
ťuje. Umělcům nejde jen o peníze, ale také o prestiž, které 
se jim od vlády nedostává, dodal.

Babiš pozval Šporcla na schůzku poté, co houslista 
v otevřeném dopise premiérovi označil stav kultury v ČR za 
katastrofální. Rok po vyhlášení prvního nouzového stavu 
je podle umělce kultura na konci zájmu vlády i prezidenta.

Vivaldi na lednicko-valtickém festivalu
Lednicko-valtický hudební festival letos od 2. do 16. října 
plánuje největší evropskou přehlídku tvorby Antonia Vi-
valdiho v novém tisíciletí. Šestý ročník, který by se měl ko-
nat v prostorách Lednicko-valtického areálu, připomene 
italského barokního skladatele a houslového virtuosa, od 
jehož úmrtí 28. července uplyne 280 let. Letošní festival 
bude neoficiálně zahájen mimořádným koncertem 23. září 
v Lichtenštejnském zahradním paláci ve Vídni. ČTK o tom 
informovala mluvčí festivalu Iva Nevoralová.

Organizátoři chtějí představit Vivaldiho bohatý hudeb-
ní odkaz nejen v podobě instrumentálních koncertů, ale 
také hudby komorní, duchovní a v žánru opery. V progra-
mu nechybí ani lichtenštejnská stopa v osobě Josefa Jana 
Adama z Lichtenštejna, na jehož dvoře působil Antonio Vi-
valdi kolem roku 1731.
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Kněžíková na festivalu Glyndebourne
Česká operní pěvkyně Kateřina Kněžíková bude hostovat 
na operním festivalu Glyndebourne. Česko bude reprezen-
tovat rolí Káti Kabanové ve stejnojmenné opeře Leoše Ja-
náčka. „Je pro mě velkou ctí vystoupit na tak uznávaném 
festivalu a k tomu v tak nádherné opeře. Jsem nesmírně 
šťastná a vnímám to jako svůj další profesní krok. Na tuto 
roli jsem se připravovala více než rok a poslední tři měsíce 
byl pro mě part Káti Kabanové každodenním chlebem. Je 
to nesmírně náročná role nejen pěvecky, ale také herecky. 
Nemohu se dočkat celého zkušebního procesu a upřímně 
tomu stále nemohu uvěřit,“ sděluje své dojmy Kněžíková.

Jedna z nejobsazovanějších českých operních pěv-
kyň byla na festival vybrána na základě konkurzu, který se 
uskutečnil před dvěma lety a na který byla pozvána díky 
doporučení dirigenta Jakuba Hrůši. „Předzpívání se kona-
lo před dvěma roky v Berlíně, vyrozumění o úspěšně vyko-
naném konkurzu jsem dostala během pár týdnů,“ říká Kně-
žíková. „V této době vnímám možnost vycestovat, zkoušet 
a hrát před diváky jako velké požehnání.“

Festival se koná od května do srpna a je nejen pro Vel-
kou Británii velkou událostí. Glyndebourne leží v srdci Sus-
sexu. Z Čechů se ho podařilo pracovně navštívit dirigen-
tům Jiřímu Bělohlávkovi a Jakubu Hrůšovi. Z pěvkyň se to 
povedlo Gabriele Beňačkové, Soně Červené, Michaele Za-
jmi nebo Magdaleně Kožené. (mk)

Objev vzácného fragmentu se středověkou 
hudbou v pražské Národní knihovně
Digitalizací procházejí staré rukopisy uložené v trezorech 
Národní knihovny v pražském Klementinu. A právě díky 
mezinárodní spolupráci skladby identifikoval badatel ze 
Štrasburku, přiblížil objev Jan Vojtíšek z Národní knihovny.

Jedná se fragment se sedmi dvojhlasými skladbami 
z okruhu pařížské katedrály Notre-Dame. Je otázkou, jak se 
dostaly do díla o zemědělství. Původní hudební kodex byl 
patrně sepsán v Paříži. V pozdním středověku byly sklad-
by použité jako materiál na vazbu knihy pro člena pražské 
univerzity. Tehdy šlo o běžný jev.

„Byly vevázány do rukopisu z druhé čtvrtiny 15. stole-
tí, který byl vytvořen v Praze a obsahuje zemědělské dílo 
Petra de Crescentiis Ruralia commoda.“ Jedná se z hle-
diska dějin středověké hudby o důležitý objev. Rukopisy 
a fragmenty zachycující pařížský repertoár Notre-Dame 
jsou velmi vzácné. Tato hudba vznikla v okruhu katedrály 
Notre-Dame na přelomu 12. a 13. století, což byla určující 
škola a prostředí pro vývoj hudby obecně ve středověku.

Jak dodal Jan Vojtíšek, jaká byla cesta hudebního ko-
dexu do Čech, bude třeba teprve vysvětlit. Pro české pro-
středí se jedné o první skutečný doklad této hudby vůbec. 
Podle odborníků se jedná o skladby pro dva hlasy. Po prvé 
v historii evropské hudby se zde pracovalo s pravidelným 
rytmem a notovým zápisem. Jejich uvedení vyžadovalo 
špičkové interprety.

Rukopis včetně těchto hudebních fragmentů je veřej-
nosti přístupný v rámci digitální knihovny Manuscripto-
rium.com. Jednotlivé skladby již identifikoval a popsal čes-
ký muzikolog a odborník na starší hudbu Martin Horyna 
z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jeho objev-
ná studie je volně dostupná v online kulturně historické re-
vui Clavibus unitis, kterou vydává Nadace pro dějiny kul-
tury ve střední Evropě, viz https://www.acecs.cz/media/
cu_2021_10_01_horyna.pdf.

Česká filharmonie zahájila 
on-line sérii Jarní hvězdy
Česká filharmonie zahájila on-line sérii čtyř koncertů 
s názvem Jarní hvězdy. Na prvním koncertu pod taktov-
kou hlavního hostujícího dirigenta Jakuba Hrůši vystou-
pila americká violoncellistka Alisa Weilersteinová. Druhou 
skladbou večera byla Sukova Pohádka léta. Pořadem pro-
vázel Marek Eben.

Na koncertu Jarní hvězdy České filharmonie III, který 
se uskutečnil bez publika v pražském Rudolfinu, byly pře-
dány Ceny Antonína Dvořáka za rok 2019 a 2020. Získali 
je sopranistka Gabriela Beňačková a dirigent Jakub Hrůša 
za dlouholetou propagaci české hudby doma i v zahra-
ničí. Koncert živě přenášela ČT art. „Jsme upřímně rádi, 
že oba laureáti mohli cenu převzít ve Dvořákově síni Ru-
dolfina na koncertu České filharmonie, který navíc Jakub 
Hrůša dirigoval. Je to stvrzením skutečnosti, že naše dlou-
hodobé spojení s Českou filharmonií v rámci dvořákov-
ských projektů Akademie klasické hudby úspěšně fungu-
je,“ uvedl Jan Simon, předseda Rady akademiků, která od 
roku 2012 o udělení ceny rozhoduje.

Na koncertu se vůbec poprvé s Českou filharmonií kon-
certně představila jedna z nejvyhledávanějších hudebních 
umělkyň současnosti, gruzínská houslistka Lisa Batiashvili, 
která zahrála třetí houslový koncert Camilla Saint-Saënse.

Po předání ocenění a rozhovoru s oběma laureáty za-
zněly ve druhé části večera Brahmsovy Variace na téma Jo-
sepha Haydna a Dvořákovy Symfonické variace, které na-
hradily původně ohlášené Zrání Josefa Suka. Večer mode-
roval Marek Eben. (mk)Folio z pražského fragmentu s hudbou školy Notre-Dame
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ra Festival Pražské jaro nabídne 23 koncertů
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro oznámil upra-
vený program svého 76. ročníku, který se odehraje mezi 
12. květnem a 3. červnem. Pořadatelé připravili třiadva-
cet koncertů, které se odehrají s diváky v sálech, pokud to 
platná opatření umožní. Všechny koncerty budou moci di-
váci zároveň bezplatně zhlédnout v přímém přenosu na 
webu Pražského jara. Tato vystoupení se uskuteční, i kdy-
by mělo jít pouze o přímé přenosy bez přítomnosti obe-
censtva. Koncerty podle ředitele festivalu Romana Bělora 
v nejvyšší možné míře naplňují očekávání od festivalu. „Vy-
stoupení špičkových umělců domácí i mezinárodní scény, 
hostování zahraničních orchestrů a ansámblů, představe-
ní mladých talentů. Za situace, kdy se v podstatě zastavil 
kulturní život, a to nejenom v České republice, považujeme 
tento program za zdravě odvážný,“ uvedl Bělor.

Ida Kelarová a Česká filharmonie 
vystoupily k Mezinárodnímu dni Romů
Česká filharmonie uspořádala v sále pražské La Fabriky te-
levizní koncert Kamav tut (Miluji tě) u příležitosti Meziná-
rodního dne Romů. Letos se k filharmonikům přidala zpě-
vačka a sbormistryně Ida Kelarová se svou kapelou Jazz 
Famelija a dětským pěveckým sborem Čhavorenge spo-
lu s hudebníky České studentské filharmonie. Hosty veče-
ra byli také mladí romští umělci klavírista Radek Bagár, ky-
tarista Milan Angelo Novák a taneční skupina Salut Roma. 
Hudebníci také připomenuli deset let od založení dětské-
ho pěveckého sboru Čhavorenge.

Velikonoční koncert Moravské filharmonie 
provedla z Arcibiskupského paláce
Ze slavnostní dvorany Arcibiskupského paláce v Olomou-
ci byl proveden velikonoční koncert Moravská filharmo-
nie Olomouc. Pod vedením šéfdirigenta Jakuba Kleckera 
na koncertu zazněl výběr z Matoušových pašijí Johanna 
Sebastiana Bacha. Mimořádný velikonoční koncert ales-
poň na dálku zprostředkovali filharmonici kvůli opatřením 
v souvislosti s koronavirem lidem i loni.

Bachovy Matoušovy pašije měly premiéru na Velký pá-
tek 15. dubna 1729 a jejich námětem je úryvek z Matoušo-
va evangelia, který líčí umučení Ježíše Krista. Jde o nejzná-
mější zhudebnění tohoto evangelního textu.

Nové album Radka Baboráka k výročí 
argentinského skladatele Ástora Piazzolly
Ke stému výročí slavného argentinského skladatele Ástora 
Piazzolly natočil Radek Baborák spolu se svým komorním 
souborem Orquestrina album Cuatrocientas Estaciones 
de Ástor Piazzolla. Je plné originálních úprav skladatelo-
vých tang. Ve stejný dne jako Ástor Piazzolla, a to 11. břez-
na, má také i Radek Barborák narozeniny, v jeho případě 
pětačtyřicáté.

Radek Barborák: „Setkávám se s názorem, že od hráče 
na lesní roh se očekává standardní repertoár, tedy Mozart, 
Strauss a pár dalších skladeb. Moje hudební vzdělání bylo 
založeno na posouvání hranic těchto standardů. Takže mé 
výlety za hranice originálních skladeb jsou časté a beru je 

jako nedílnou součást svého profesního směřování a ne 
jako úkrok stranou. Dá se říct, že si libuji v tom, že můžu 
na hornu prezentovat hudbu čtyř století a mnoha žánrů.“

„Myslím, že každý vnímavý a hudbymilovný člověk se 
Piazzollou nechá lehce očarovat. U mě se to trochu zvrh-
lo v touhu jeho skladby nejen pasivně poslouchat, ale také 
aktivně hrát. A to je zásadní rozdíl. S tím byla trochu práce 
navíc, protože Piazzolla sice zanechal pár orchestrálních 
skladeb, ale lesní roh v nich použil zřídka. Definovat slo-
vy, proč tomu tak je, není snadné. Tak tedy jen stručně – je 
mému srdci blízký.“

Radek Barborák je iniciátorem a tváří sbírky na podpo-
ru umělců, které připravila pandemie o možnost výdělku. 
Proběhla už ve dvou kolech. „Díky dárcům, spoluiniciáto-
rům, podporovatelům z řad kolegů a kamarádů, ale i ně-
kterých politiků, kteří se podíleli na její propagaci a dali 
jim tu správnou energii, byly úspěšné. Finanční podpora 
byla směřována k hudebníkům OSVČ, volnonohařům a je-
jich rodinám. I když si všichni uvědomujeme důležitost na-
sazení v takzvané první linii, snahou těchto sbírek byla jak 
pomoc, tak signál směřující do vlastního oboru, který jsem 
očekával trochu silnější, jak od širšího politického spekt-
ra, tak i od kulturních institucí. Tak ho snad částečně i tyto 
sbírky suplovaly a pomohly jednorázovou částkou deset 
nebo dvacet tisíc korun zhruba sto sedmdesáti kolegům.“

Radek Baborák (* 11. 3. 1976, Pardubice)
Hornista a dirigent Radek Baborák patří mezi nejvýraz-
nější osobnosti nejen české klasické hudební scény. Naro-
dil do muzikantské rodiny a již v osmi letech začal studo-
vat na lesní roh u profesora Karla Křenka. Pod jeho vede-
ním se stal Baborák absolutním vítězem rozhlasové soutě-
že Concertino Praga, získal 3. cenu na soutěži Pražského 
jara, 1. místo v interpretační soutěži soudobé hudby a stal 
se lau reá tem Grand Prix UNESCO. V letech 1990-1994 
pokračoval ve studiích na Pražské konzervatoři ve třídě 
profesora Bedřicha Tylšara. Během studií zvítězil na sou-
těžích v Ženevě (1993), Markneukirchenu (1994), ARD 
v Mnichově (1994). Ob držel cenu Grammy Classic Award 
(1995) a cenu Dawidov.

V osmnácti letech mu bylo nabídnuto místo prvního 
hornisty v České filharmonii, zcela výjimečně bez konkur-
zu, na kterém setrval dva roky. V letech 1996-2000 půso-
bil jako sólohornista Mnichovských filharmoniků. V roce 
2001 uzavřel exkluzivní smlouvu u Bamberských symfoni-
ků. Jeho působení v orchestrech se uzavřelo v Berlínské fil-
harmonii v sezónách 2003-2010.

Za více než pětadvacet let sólové kariéry oslovil svým 
mimořádným muzikantským projevem posluchače v nejvý-
znamnějších kulturních centrech po celém světě. Mezi jeho 
dirigentské partnery patří osobnosti jako Daniel Ba ren-
boim, Seiji Ozawa, Simon Rattle, Naame Jarvi, James Le-
win, Vladimír Ashkenazy, James de Priest, Marek Janowski.

Je hostem prestižních festivalů jako Salzburger Oster-
festspiele, Maggiomusicale Fiorentino, Pacific Music Fes-
tival, Festival Bílé noci v St. Petersburgu, Suntory Hall 
Chamber Music Garden, International Music Festival Ut-
recht, Julian Rachlin and Friends Dubrovník, LePontes, Je-
ruzalem Chamber Music Festival, Smetanova Litomyšl, 
Pražské jaro. Jeho koncerty jsou přenášeny a vysílány tele-
vizními a rozhlasovými stanicemi. Realizoval řadu nahrá-
vek pro různá domácí i zahraniční vydavatelství.
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Radek Baborák vystoupil jako sólista s orchestry Berlín-
ská filharmonie, Mnichovská filharmonie, Orchestr Bavor-
ského rozhlasu, DSO Berlin, RSB Berlin, Bamberští sym-
fonikové, Bach akademie Stuttgart, Berlínští barokní só-
listé, Radio France Lyon, Suisse Romande Geneva, Phil-
harmo nique de Strassbourg, Helsinki Radio Orchestra, 
Petrohradská filharmonie, Moskevská filharmonie, Royal 
Philharmonic Orchestra London, Tonkünstler Orchest-
ra Wien, Mozarteum Salzburg, Komorní orchestr Ferenz 
Liszt, Mito komorní orchestr, Saito Kinen Memorial Or-
chestra, NHK Symphony Orchestra, RTVE Orchestra Mad-
rid, Filharmonie Arthura Rubinsteina Łódź.

Zcela ojedinělá je Baborákova popularita v Japonsku, 
kam od roku 1994 pravidelně jezdí na turné. Významnou 
a důležitou součástí hudebního života Radka Baboráka je 
komorní hudba. Založil a umělecky vede soubory Babo-
rak Ensemble v základním obsazení lesní roh a smyčcové 
kvarteto, Český hornový sbor pokračující v třísetleté tra-
dici hornové hry v Čechách, smyčcový soubor Pražští ko-
morní sólisté, u jehož zrodu stál v roce v roce 1960 Vác-
lav Neumann. Je členem Afflatus Quintet, se kterým získal 
první cenu na soutěži ARD v Mnichově. Na recitálech vy-
stupuje v duu s klavíristkou Yoko Kukuchi, vítězkou Mo-
zartovy soutěže v Salcburku, s varhaníkem Alešem Bártou 
a harfenistkou Janou Bouškovou. Je členem souboru Ber-
lín – Mnichov – Vídeň Oktett, spolupracuje s Berlínskými 
barokními sólisty.

Působil jako docent v Boloni – Fondazione Arturo Tos-
canini, profesorsky hostuje na TOHO University Tokio, 
Escuela superior de Musica Reina Sophia a vyučuje na 
HAMU v Praze. Hornové kurzy vedl v Německu a Švýcar-
sku.

Libor Žídek 70
Zpěvák, operetní herec a režisér Libor Žídek (* 5. 4. 1951) 
pochází z hudebně založené rodiny, jeho otcem byl operní 
pěvec Národního divadla Ivo Žídek, v oblasti umění se jako 
scénograf a architekt uplatňuje také Liborův starší bratr 
Ivo. Libor Žídek je dnes známý především v žánru operety, 
původně ale nešel úplně v otcových stopách a na pražské 
DAMU vystudoval herectví (1974). Po základní vojenské 
službě ale zamířil do angažmá v Hudebním divadle v Kar-
líně (1976), kde působí dodnes.

Jako sólista karlínského divadla účinkoval Libor Ží-
dek v řadě klasických operet i moderních muzikálů, z vět-
ších rolí připomeňme představení Zahraj to znovu, Same 
nebo Cikáni jdou do nebe, v nedávné době hrál purkra-
bího v muzikálu Noc na Karlštejně. V devadesátých le-
tech rozšířil Libor Žídek své působení o režii a realizoval 
osvědčenou klasiku operetního žánru (Veselá vdova, Ro-
semarie), v posledních letech slaví po celé republice znač-
ný úspěch jeho zpracování populární operety Růže z Ar-
gentiny od Járy Beneše.

Od konce sedmdesátých let se Libor Žídek příležitost-
ně vyskytuje i před kamerou, poprvé hrál příslušníka bez-
pečnosti ve filmové verzi jednoho z případu majora Zema-
na Rukojmí v Bella Vista (1980), účinkoval také v hudeb-
ních pořadech v televizi (Perly panny Serafinky, 1980). Vý-
raznější příležitost v postavě historika Luboše mu přine-
sl film Čas sluhů (1989), v průběhu devadesátých let hrál 
také v zahraničních produkcích (Bídníci – Les Misérables, 

1998). Z žánru televizních seriálů připomeňme postavu 
doktora Šeráka v Životě na zámku (1995), před filmovou 
kamerou stál naposledy v Babím létě (2001).

Zemřel textař František Řebíček, 
autor hitů Céčka a Pijeme colu

Ve věku nedožitých deva-
desáti let 7. dubna zemřel 
textař a hudebník František 
Řebíček (* 10. 4. 1931), 
blízký spolupracovník Mi-
chala Davida, pro kterého 
napsal hity jako Pár přátel 
stačí mít, Pijeme colu nebo 
Céčka. 

„Byl to přítel můj 
i mých rodičů. On nejen-
že pro mě psal texty, ale 
navíc natáčel všechna má 
alba. Budeme na něj rádi 

vzpomínat. Jeho písničky a texty budou určitě žít dál,“ 
zavzpomínal na textaře ve vysílání Rádia Impuls David.

František Řebíček, který za minulého režimu pracoval 
ve studiích Supraphonu jako zvukař, nepsal jen pro Mi-
chala Davida. Několik textů stvořil i pro Karla Svobodu či 
Karla Vágnera.

Kromě písní Michala Davida je Řebíček podepsaný 
i pod populární táborákovou písní Bláznova ukolébavka 
nebo skladbou Už mi lásko není dvacet let od Jiřího Zmož-
ka. Psal texty i pro Karla Gotta, jeho texty interpretova-
li i Václav Neckář či Waldemar Matuška, Eva Pilarová či 
Věra Špinarová. 

vZpomínka

Před sto lety se narodil
dirigent a skladatel Gustav Brom

Brněnský dirigent, hráč 
na saxofon, textař, hudeb-
ní skladatel a v neposlední 
řadě také zpěvák, původním 
jménem Gustav Frkal, se na-
rodil 22. května 1921 ve Vel-
kých Levárech na Sloven-
sku. Umělecké jméno Gus-
tav Brom přijal v roce 1945.

Ačkoliv se do Brna přistě-
hoval až ve dvanácti letech, 
jeho jméno a jméno jeho or-
chestru jsou s Brnem neod-

myslitelně spjaty. Patří také mezi hudebníky, díky jejichž 
odkazu bylo Brno zařazeno mezi Evropská města hudby 
UNESCO.

Brom byl nejen vynikající saxofonista, dirigent, sklada-
tel a kapelník, ale měl taky intuici na talenty. Objevil na-
příklad Hanu Zagorovou, zpívali s ním Hana Ulrychová, 
Karel Černoch a další. Skvěle taky uváděl svoje koncerty. 
Se svým orchestrem si Gustav Brom rád i zazpíval. Když 
vzlétl první kosmonaut, napsal pohotově text k písni Pocta 
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astronautovi a ta se v jeho podání stala hitem. Orchestr 
Gustava Broma patřil ve své době ke špičkám v Česko-
slovensku i ve světě. Jeho hudební odkaz však žije dodnes, 
ať už v podobě mnoha nesmrtelných skladeb, či samot-
ného hudebního tělesa v současnosti působícího pod ná-
zvem Rozhlasový big band Gustava Broma.

První roky života Gustava Frkala byly od dětské idylky 
na hony vzdálené. Jeho otec zkrachoval a s penězi utekl do 
ciziny, kde zemřel. O Gustava a o jeho o rok staršího bratra 
se musela starat matka Marie sama. Ta se po smutné život-
ní zkušenosti rozhodla vrátit na rodnou Moravu. Její povo-
lání poštovní administrátorky vyžadovalo spoustu cestová-
ní po celé Moravě, a tak syny často svěřovala do péče pří-
buzných i dětských domovů.

Po několika téměř kočovných letech se rodina roku 
1933 konečně usadila v Brně. Gustav začal chodit do 
I. státní československé reálky na Antonínské ulici. Zdá-
lo se, že po složitých letech dostává Gustavův život koneč-
ně řád a směr. Kromě hry na housle se začal věnovat i kla-
rinetu a saxofonu, založil také první kapelu R-Boys. Ještě 
před maturitou se však zapojil do odbojové skupiny. Za 
roznášení protinacistických letáků byl 1. června 1939 za-
tčen a čtyři měsíce vězněn ve vězení gestapa na Špilber-
ku. Jen tak tak unikl zastřelení a převozu do koncentrační-
ho tábora.

Po propuštění dal znovu dohromady kapelu R-Boys 
a začal s nimi hledat uplatnění. Ve stejné době si také změ-
nil příjmení. Učinil tak ze dvou prostých důvodů – Gustav 
Frkal měl vroubek u vládnoucího režimu a navíc toto pří-
jmení v kombinaci s hudebními nástroji, na které hrál, vy-
volávalo spíš lehký úsměv než respekt. A tak se roku 1940 
zrodil Gustav Brom.

V květnu 1940 založil Gustav Brom swingový big band. 
Kapela poprvé vystoupila 15. června 1940 v hotelu Rad-
hošť v Rožnově pod Radhoštěm. Orchestr hrál pravidel-
ně nejprve v hotelu Pasáž (později Slovan) v Brně, poz-
ději se přesunul do Oázy a postupně rozšiřoval svou člen-
skou základnu. Gustav Brom střídavě zpíval, hrál na altsa-

xofon a na kontrabas. Po doplnění orchestru se soustře-
dil už jen na zpěv a dirigování. Během války si orchestr 
zachoval dvanáctičlenné obsazení: 4 saxofony, 3 trumpe-
ty, pozoun a rytmická skupina (kontrabas, kytara, klavír 
a bicí). Mezi nástrojové inovace patřilo využívání lesního 
rohu a tuby, což bylo v tehdejší době neobvyklé. Za války 
se orchestr z kavárenské kapely vypracoval na koncertní 
a rozhlasové těleso a natáčí živě v brněnském studiu Čes-
koslovenského rozhlasu.

Gustav Brom byl nejen úspěšným manažerem orches-
tru, ale také vtipným glosátorem vlastních koncertů. Jeho 
orchestr patřil ke špičkovým hudebním tělesům interpre-
tujícím nejen swing a jazz, ale také skladby středního prou-
du. Jednou z výrazných a neméně důležitých věcí bylo fun-
gování samostatných skupin uvnitř orchestru. Hudebníci 
vytvářeli oddělené sekce zastoupené sólovými hráči, jako 
sekci dixielandovou, která vycházela z tanečního jazzu, vib-
rafonovou, trombonovou anebo hardbopové combo. Tyto 
sekce pomohly Bromovi svojí rozmanitostí a bohatostí zvu-
ku a naopak on jim umožnil hrát podle jejich uměleckého 
cítění. Po roce 1945 konečně vyjíždí orchestr na zahranič-
ní turné po Švýcarsku a 26. září roku 1945 zde pro firmu 
Esta natočil první tři desky.

„Vítězný únor 48“ zastihl Broma během angažmá v bra-
tislavském rozhlase. Brom v rozhlase při veřejném hlasová-
ní pro diktaturu dělnické třídy zvedl ruku proti. Následky 
na sebe nenechaly dlouho čekat. Brom byl zbaven funkce 
a pro jistotu mu byl zakázán přístup do budovy. Na nějaký 
čas se uklidil na méně exponovaná místa. Hrál opět po ka-
várnách v Brně a příležitostně vyjížděl na koncerty po Mo-
ravě. Gustav Brom dokázal sledovat a za obtížných podmí-
nek udržet kontakt s trendy jazzové hudby v zahraničí. Prá-
vě během těchto let udělal orchestr zásadní posun k jedi-
nečnému zvuku a prvotřídní interpretační kvalitě.

V padesátých letech se skupina rozšířila na big band, 
který dokázal precizně zahrát rozmanitý repertoár obsa-
hující dixieland, swing, bop, cool, west coast, pop, ale tře-
ba i polku. Úspěch a kvality kapely neunikly ani zástupcům 

Gustav Brom se svým brněnským orchestrem
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hudební agentury Německé demokratické republiky, kteří 
roku 1954 pozvali Orchestr Gustava Broma na lipský vele-
trh. Bromovci zde obstáli, dostali možnost účastnit se kon-
certů v dalších zemích a o rok později se po devíti leté pau-
ze orchestr vrátil i do nahrávacích studií. Orchestr postup-
ně přechází od sexteta až po desetičlenné obsazení. Po 
roce 1958 se počet členů ustálil na dvanácti hráčích a vy-
držel tak až do konce šedesátých let. V první polovině še-
desátých let se orchestr začal prezentovat také na zahra-
ničních festivalech. Velké úspěchy sklidil například na jaz-
zových festivalech ve Varšavě, v Manchesteru či v Antibes.

Orchestr si tak držel zvučné jméno nejen na domá-
cí půdě, na pražském jazzovém festivalu v roce 1970 zís-
kal Gustav Brom Cenu Jaroslava Ježka, ale i v zahraničí, 
o čemž svědčí mimo jiné skutečnost, že jej prestižní ame-
rický magazín Down Beat zařadil v roce 1974 mezi desítku 
nejlepších big bandů světa, konkrétně na 7. místo.

Pro zachování životaschopnosti orchestru byl Brom 
nucen do svého repertoáru zařadit také moderní popu-
lární hudbu, kterou posluchači vyžadovali. V osmdesá-
tých letech se Gustav Brom stává nejznámějším jazzma-
nem v Československu a dostává se tak na vrchol populari-
ty. Spolupráce se prohlubuje také s brněnským rozhlasem 
a od roku 1973 natáčí množství televizních pořadů. Brom 
se obklopil nejen zdatnými muzikanty, ale zároveň i sklada-
teli, a tak k převzatým zahraničním skladbám začaly přibý-
vat autorské novinky členů orchestru. Mezi lety 1960-1995 
můžeme v repertoáru orchestru najít velké množství autor-
ských jazzových skladeb: kompozice Jaromíra Hniličky, Jo-
sefa Audese, Mojmíra Bártka, Oldřicha Blahy, Zdeňka No-
váka a také Igora Vavrdy, aranžéra mnoha známých skla-
deb. Vedle toho se v repertoáru objevily i skladby poslu-
chačsky velmi vstřícné, mezi nimi třeba nesmrtelné Hvěz-
dy jsou jak sedmikrásky nad Brnem.

Od 1. ledna 1981 byl orchestr výhradně zastupován 
agenturou Pragokoncert, čímž se Gustavu Bromovi po-
dařilo zajistit souboru solidní existenční zajištění i mož-
nost vystupovat na koncertech v zahraničí, včetně západ-
ních zemí, i když převažovaly státy východního bloku a je-
jich tehdy spřátelené země. V roce 1982 vystoupil or chestr 
na Kubě. V té době vzniklo množství nahrávek normali-
zační populární hudby, na nichž orchestr spolupracoval 
s Karlem Gottem, Helenou Vondráčkovou nebo Jiřím Kor-
nem.

Na začátku osmdesátých let se orchestr začal věnovat 
také moderním artificiálním kompozicím, vzniklo několik 
skladeb na texty balad Karla Jaromíra Erbena. V roce 1982 
obdržel výroční cenu za rok 1981 za soustavnou interpre-
taci původní domácí tvorby.

V roce 1983 vyzval Svaz českých skladatelů a koncert-
ních umělců své členy k tvorbě novinek pro Orchestr Gus-
tava Broma. Výsledkem byl koncert se skladbami Kami-
la Hály, Oldřicha Blahy, Vlastimila Hály, Emila Viklického, 
Mojmíra Bártka, Milana Dvořáka a Karla Růžičky. Orchestr 
vystoupil toho roku na brněnském hudebním festivalu Tra-
dice a současnost spolu se souborem Due Boemi.

Nezbytnou součástí orchestru byla vokální složka a její 
sólisté, kterých se vystřídalo u mikrofonu velké množství. 
Významnými sólistkami byly zpěvačky Věra Racková, Jar-
mila Veselá, Helena Blehárová, také sourozenci Ulrychovi, 
pravidelně s ním vystupovali další zpěváci – Milan Černo-
hous a Vladěna Pavlíčková.

S orchestrem vystoupila za dobu jeho existence celá 
řada hudebníků a zpěváků z celého světa: Edmond Hall, 
Dizzy Gillespie, Maynard Fergusson, Bill Moody, Hans 
Koller, Peter Herbholzheimer, Duško Gojkowich, Dick 
Carter, Jimmy Pratt, Clark Terry, Ted Curson, Ray Conniff, 
Gerry Scott, Jimmy Whitherspoon, Džuli Čocheli, Diana 
Ross, The Supremes, VOX, Bill Ramsey, Sonja Salvis, Betty 
Dorsey a další.

Diskografie orchestru v průběhu let se rozrostla na více 
než 570 titulů. Soubor pod Bromovým vedením absolvo-
val také více než 250 zahraničních turné.

Po smrti Josefa Audese, jednoho z dlouholetých čle-
nů a pilíře orchestru, Gustav Brom své závazky zrušil a or-
chestr téměř přestal fungovat. Nakonec se však Bromo-
vi krátce před smrtí podařilo dát souboru čerstvý impuls. 
Když v roce 1994 předal dirigentskou taktovku Vladovi Va-
lovičovi, zakončil tím svých čtyřiapadesát let se souborem, 
kterému dal nejen své jméno, ale především srdce. Byl tou 
dobou v rámci Evropy nejdéle působícím dirigentem u jed-
noho souboru. Několik měsíců poté, 25. září 1995, zemřel. 
Jeho nejstarší dítě – Rozhlasový big band Gustava Broma – 
se má však dál čile k světu. Přestože v roce 2020 oslavil 
osmdesát let, jeho hudba odmítá zestárnout.

Josef Bohuslav Foerster (30. 12. 1859, Praha – 29. 5. 
1951, Vestec u Staré Boleslavi)

J. B. Foerster byl sklada-
tel, pedagog, hudební pu-
blicista a malíř. Pocházel 
z hudebnické rodiny, jeho 
otec byl varhaníkem a pro-
fesorem konzervatoře 
v Praze. On sám byl rovněž 
varhaníkem, hrál u sv. Voj-
těcha, byl i hudebním re-
ferentem Národních listů 
v Praze. Od roku 1893 žil 
v Hamburku spolu s man-
želkou, sopranistkou Ber-
tou Lautererovou, a půso-
bil zde jako profesor klaví-

ru na tamní konzervatoři. V roce 1903 přesídlil do Vídně, 
kde byl profesorem skladby na tamní konzervatoři. Roku 
1918 se vrátil do Prahy, kde působil dvanáct let na konzer-
vatoři a zaujal také další význačná místa ve veřejném životě 
(čestný doktor Univerzity Karlovy, osm let byl prezidentem 
České akademie věd a umění). Je velkým mistrem skladby 
písňové, sborové a kantátové (Stabat Mater, Svatý Václav 
aj.). Orchestrální obor je zastoupen pěti symfoniemi, šes-
ti svitami a čtyřmi symfonickými básněmi. Psal také opery, 
komorní práce a chrámové skladby.

Pamětní deska ve Vídni, Wattmanngasse 25:
„Der tschechische Komponist | und seine Gemahlin Berte 
Förster/Lauterer, | Sängerin der Wiener Hofoper, | wohn-
ten in diesem Hause | 1908-1918.“

Berta Foersterová-Lautererová (někdy uváděna jako 
Bertha Laurer, 11. 1. 1869, Praha – 9. 4. 1936, Praha) – 
operní pěvkyně – sopranistka.

Narodila se do rodiny pražského obchodníka. V letech 
1883-1887 studovala zpěv na Pražské konzervatoři (Anto-
nia Plodková). Jako sólová zpěvačka debutovala v pražském 
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roku 1887 v roli Li-
dunky ve Weberově 
opeře Čarostřelec, 
získala zde angažmá 
a působila zde až do 
roku 1893. V Národ-
ním divadle zpíva-
la např. Desdemonu 
při české premiéře 
Verdiho opery Othel-
lo a Taťánu při čes-
ké premiéře Evžena 
Oněgina pod taktov-
kou samotného Pe-
tra Iljiče Čajkovské-
ho. Objevila se také 
ve světové premiéře 
v Dvořákově opeře 
Jakobín v roce 1889.

V roce 1888 se 
Berta Lautererová 
v pražském koste-
le svatého Vojtěcha 
provdala za Josefa 
Bohuslava Foerstera.

Roku 1893 ji Gustav Mahler angažoval do Hamburské 
státní opery (1893-1901), kam se oba manželé Foerstero-
vi dočasně přestěhovali. Richard Wagner o Bertě prohlásil, 
že je to „žena obdivuhodného nadání a intelektu“.

Patřila k nejvýše oceňovaným sopranistkám této doby. 
Hostovala v Berlíně a Mnichově, byla pozvaná do Bay-
reuthu. Gustav Mahler ji v roce 1901 angažoval do Dvor-
ní opery ve Vídni, kam také on přešel z Hamburku. Její an-
gažmá trvalo od října 1901 do 30. září 1913. Byla obsazo-
vána do hlavních sopránových rolí (Carmen, Eva – Mistři 
pěvci, Elsa – Lohengrin, Lisa – Piková dáma, Marie – Pro-
daná nevěsta, Santuzza – Sedlák kavalír ad.). Byla obdi-
vována pro krásu barvy hlasu, vřelost a uměleckou vyspě-
lost. V roce 1913 ukončila svou operní kariéru.

Po vzniku Československa se s manželem a synem vrá-
tila do Prahy a věnovala se především synovi Alfredovi. Vy-
stupovala již jen koncertně.

František Jan Škroup (3. 6. 1801, Osice u Hradce Králo-
vé – 7. 2. 1862, Rotterdam)

František Škroup 
se narodil v rodi-
ně kantora a skla-
datele Dominika Jo-
sefa Škroupa jako 
páté dítě. První se-
známení s hudbou 
dostal u svého otce 
a od svých osmi let 
již veřejně vystupo-
val s hrou na flétnu. 
Již v letech 1812-
1813 byl vokalis-
tou v pražské Lore-
tě a Týnském chrá-
mu. V roce 1822 za-

čal studovat na pražské univerzitě práva. Aby si na své stu-
dium vydělal, vyučoval hudbě a zpěvu a vypomáhal ve sbo-
ru Stavovského divadla. Studia však nedokončil. Brzo se 
do popředí jeho zájmu dostalo ochotnické divadlo a spo-
lu s jinými vlastenci založil v roce 1823 první českou oper-
ní družinu, která si vzala za úkol provozovat v Praze před-
stavení českých oper.

23. prosince 1823 byla ve Stavovském divadle hrána 
česky tehdy oblíbená opera rakouského skladatele Jose-
fa Weigla Rodina švejcarská, byla provedena ochotníky, 
ale její úspěch (i finanční) přispěl k tomu, že od té doby 
bylo Stavovské divadlo otevřeno i pro další česká před-
stavení. Úspěch této a dalších oper zpívaných česky byl 
pro něj podnětem ke zkomponování české opery Dráteník 
na libreto J. K. Chmelenského. Opera byla poprvé prove-
dena s velkým úspěchem ve Stavovském divadle 2. února 
1826. Další jeho opery však již nedosáhly takového úspě-
chu. Jeho opery, které na české poměry měly velice sluš-
nou úroveň, na světové poměry však rozhodně nestačily 
a nelze tvrdit, že by zasáhl do světové hudby. Skládal jak 
na české, tak na německé texty.

V roce 1827 byl jmenován druhým kapelníkem Stavov-
ského divadla, v roce 1837 se pak stal jeho prvním kapel-
níkem. Tím byl pak po dobu dvaceti let. Nesmrtelnost mu 
zajistila hudba ke frašce Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka 
aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které při premiéře 
konané 21. prosince 1834 poprvé zazněla píseň slepého 
žebráka Mareše Kde domov můj, která se později stala čes-
kou národní hymnou.

Byl výborným dirigentem a za svého působení ve Sta-
vovském divadle nacvičil mnoho klasických oper, skládal 
řadu předeher a scénických hudeb k některým hrám a fraš-
kám. Jako pěvec působil jako tenor a baryton. Jako vedoucí 
muž opery Stavovského divadla má velkou zásluhu na tom, 
že právě v tuto dobu se v Praze hráli (poprvé) významní 
hudební skladatelé (např. Richard Wagner). Podle mínění 
odborníků byli hráni ve slušné kvalitě.

V roce 1857 byl po třiceti letech působení ve Stavov-
ském divadle propuštěn a dán do penze pro neúspěch 
svých oper a pro neshody s tehdejším ředitelem divadla 
Stögrem. Otevřel si pěveckou školu, kde v letech 1857-
1859 vyučoval. Jeden rok byl i ředitelem Žofínské akade-
mie. V roce 1860 přijal místo kapelníka u německé opery 
ve městě Rotterdamu. Po necelých dvou letech zde 7. úno-
ra 1862 zemřel a je pohřben na rotterdamském protestant-
ském hřbitově.

Ivo Žídek (4. 6. 1926 – 20. 5. 2003)
4. června 1926 se narodil Ivo 
Žídek, český operní pěvec, 
tenorista, od roku 1948 dlou-
holetý člen a sólista operní-
ho souboru Národního di-
vadla v Praze. Některými hu-
debními odborníky je pova-
žován za nejvýznamnějšího 
českého poválečného oper-
ního tenoristu. Byl ředitelem 
Národního divadla v letech 
1989-1991. Pořídil řadu na-
hrávek árií i operních kom-
pletů pro Československý 

Berta Lautererová při svém debutu 
v Národním divadle
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rozhlas a Supraphon. V letech 1956-1968 opakovaně vy-
stupoval v Deutsche Staatsoper v Berlíně a v letech 1956-
1959 byl stálým hostem ve Staatsoper ve Vídni. Hostoval 
též v Argentině, Itálii, Nizozemí, SSSR, NDR, Bulharsku, 
Maďarsku, Jugoslávii, Švýcarsku, Španělsku, Velké Británii 
a USA. Získal několik významných ocenění: například me-
daile Leoše Janáčka (1978-1979), Grammy Award (1981), 
Cena Thálie za celoživotní mistrovství (1998) aj. Působil ve 
funkci předsedy operní výběrové poroty Cen Thálie. Na-
hrávka Rusalky z roku 1961 (Zdeněk Chalabala, Milada 
Šubrtová, Eduard Haken) získala zlatou desku Suprapho-
nu (1995). Je otcem herce a zpěváka Libora Žídka a scé-
nografa Ivo Žídka (30. 6. 1948). Zemřel 20. května 2003 
v Praze a je pohřben na Vyšehradském hřbitově.

11. 6. 1881 bylo operou Bedřicha Smetany Libuše slav-
nostně otevřeno Národní divadlo v Praze.

30. 5. 1866 byla v Praze v Prozatímním divadle poprvé 
uvedena opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. 

4. 1. 1896 se konal v pražském Rudolfinu historicky prv-
ní koncert České filharmonie. Řídil ho Antonín Dvořák. 
Prvním šéfdirigentem se stal v roce 1901 Ludvík Čelanský, 
v letech 1903-1918 orchestr vedl Vilém Zemánek, kterému 
se podařilo jej stabilizovat i přes značné finanční problémy.

11. 5. – 4. 6. 1946 se v Praze konal 1. ročník hudební-
ho festivalu Pražské jaro. 

Píše se rok 1946 a v Praze se odehrává vůbec první 
ročník mezinárodního festivalu klasické hudby Pražské 
jaro (11. 5. – 4. 6.). Jeho založení iniciuje světoznámý di-

rigent Rafael Kubelík, organizační výbor je sestaven z vý-
znamných osobnosti české hudby. Záštitu poskytuje teh-
dejší československý prezident Dr. Edvard Beneš při příle-
žitosti 50. výročí založení České filharmonie. Od roku 1952 
je festival zahajován cyklem symfonických básní Má vlast 
Bedřicha Smetany.

Již první dva ročníky festivalu jsou fenomenálním úspě-
chem. V roce 1946 je to právě Pražské jaro, kde Leonard 
Bernstein poprvé diriguje mimo americký kontinent. Na 
dlouhých čtyřiačtyřicet let zde naposledy v Českosloven-
sku vystupuje klavírista Rudolf Firkušný, o rok později při-
jíždí skladatel Dmitrij Šostakovič.

Významným mezníkem se stává rok 1990 – první svo-
bodné Pražské jaro po sametové revoluci. Rafael Kubelík, 
Rudolf Firkušný a Leonard Bernstein plní svůj slib, že se na 
festival vrátí, až bude Československo opět demokratické. 
45. ročník festivalu Pražské jaro se tak stal dějištěm unikát-
ního setkání tří uměleckých osobností. Počátky jejich ka riér 
byly spjaty s prvními ročníky Pražského jara a po více než 
čtyřiceti letech se na festival vrátili již jako osobnosti svě-
tového renomé.

Již od prvního ročníku se festival prezentuje logem 
ve tvaru „f“ z dílny českého malíře, ilustrátora a typogra-
fa Františka Muziky. Logo je tak výrazné a na první po-
hled jednoznačně zařaditelné, že bylo v roce 2005 vybrá-
no mezi stovku ikon českého designu 20. století v rámci 
Czech 100 Design Icons. Nadčasovost loga potvrzuje i sku-
tečnost, že je v nezměněné podobě užíváno dodnes.

Od roku 2013 pořádá Pražské jaro pravidelně podzim-
ní festival dedikovaný jednomu z největších českých klaví-
ristů 20. století Rudolfu Firkušnému – Klavírní festival Ru-
dolfa Firkušného.

Na olomouckém Svatém Kopečku 
bude stát kříž připomínající oběti covidu
Oběti nemoci covid i pomoc dobrovolníků při koronavi-
rové krizi bude připomínat v blízkosti Cyrilometodějské 
poutní cesty na olomouckém Svatém Kopečku kamenný 
kříž. V nejbližších měsících ho chce vztyčit jeden z obyva-
tel městské části Droždín. Kříž by měl být vysoký zhruba 
tři metry.

Máchovo jezero se vrátí k romantice
Největší rekreační oblast na severu Čech, legendární Má-
chovo jezero u Doks na Českolipsku, čekají velké změny. 
Město Doksy se totiž rozhodlo, že už dále nebude prona-
jímat dvě nejnavštěvovanější pláže, hlavní pláž a pláž Klů-
ček. V lednu je převzalo do správy a v předchozích dnech 
představilo architektonickou studii, podle níž by se pláže 
měly v následujících letech měnit. 

Vzniknout má například nový hlavní vstup k Máchovu 
jezeru, v areálu hlavní pláže má vyrůst hotel s celoročním 
provozem, vyhlídkové i párty molo a obnovou by měl pro-
jít i lesopark v okolí pláží. „Je to vize, kudy postupně jít 
a kde bychom chtěli za pět či deset let být. Teď je na nás, 
kdy a kde budeme chtít a hlavně moci začít,“ říká starost-
ka Doks Eva Burešová.

„Na plážích jsou momentálně různé druhy staveb, po-
stavené bez jakékoliv koncepce. Některé vznikly jako do-

časné, ale jejich dočasnost dávno vypršela,“ dodává sta-
rostka.

Studii nazvanou Nové pláže Doksy připravilo pražské 
architektonické studio Archimat. To si jako jeden z hlav-
ních cílů vytyčilo „návrat ke kultivovanému autentickému 
charakteru, jenž může čerpat inspiraci v romantické histo-
rii a lázeňské prvorepublikové slávě“.

Pro Máchovo jezero vymysleli architekti novou příč-
nou osu, která by měla přivést návštěvníky do areálu no-
vým hlavním vstupem. „Tato osa protíná hlavní promená-
du v její polovině a vyústí na velkém mole běžícím nad hla-
dinou jezera,“ plánují architekti.

Ti také navrhují, aby se hlavní promenáda protáh-
la a aby zábradlí podél ní nahradily sedací zídky. Objekt 
Strahováčku, který znají návštěvníci jako jídelnu na hlavní 
pláži, chtějí zbourat a místo něj navrhují hotel s velkou vy-
hlídkovou terasou. 

První změny plánuje u Máchova jezera dokeská radni-
ce už na letošní rok. Tu nejzásadnější ale ocení více míst-
ní obyvatelé než návštěvníci. Radnice totiž prosazuje, aby 
Dokeští měli vstup do areálu zdarma. „Není to žádné laci-
né volební gesto, jak to mnozí nazývají. Je to bonus za ži-
vot v exponované rekreační oblasti,“ vysvětluje dokeská 
starostka.

„V létě se z našeho pětitisícového městečka stává mís-
to s téměř desetinásobkem obyvatel, což se promítá i do 
komfortu života místních. Hluk, velká koncentrace lidí, 
občas i přeplněné obchody, nepořádek nebo problémy 
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ti s parkováním. Vstup zdarma na pláže je takovou malou 
kompenzací za tyto nepříjemné jevy,“ dodává Eva Burešo-
vá.  (mk)

Mladí Češi a Slováci se liší 
v postojích k menšinám
Mladí Češi a Slováci se liší ve svých postojích k sexuálním, 
náboženským a etnickým menšinám. Ve vztahu k homose-
xuálům jsou tolerantnější Češi, kteří se zároveň staví pozi-
tivněji k pití alkoholu, konzumaci marihuany i nezávazné-
mu sexu. Například homosexuálové vadí v Česku 11 pro-
centům dotázaných, na Slovensku až 23 procentům, tedy 
zhruba dvojnásobku. Naopak k přistěhovalcům, musli-
mům či alkoholikům mají menší výhrady Slováci. Vyplý-
vá to z průzkumu Hodnoty mladých, který na začátku léta 
loňského roku udělaly Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) 
a Rada mládeže Slovenska. Výsledky průzkumu ČTK po-
skytla mluvčí ČRDM Soňa Polak.

Průzkum, podpořený programem Erasmus+, se konal 
mezi loňským květnem a červencem. V Česku se ho zúčast-
nilo 1 508 lidí ve věku 15 až 29 let a data sbírala agentura 
Kantar CZ. Na Slovensku informace shromáždily agentury 
Focus SK a 2Muse, do průzkumu se tam zapojilo 1 500 re-
spondentů.

Češi hojně rezervují jachty na léto, 
zájem je o dražší lodě
Češi podle vyhledávače Boataround.com hojně objedná-
vají jachty na léto. V počtu rezervací jsou momentálně čtvr-
tí po Němcích, Polácích a Rakušanech. Nejvíce českých tu-
ristů se chystá na jachtu do Chorvatska. Zájem mají hlav-
ně o výhodné lodě, kde souzní cena a výkon. Přesto opro-
ti loňsku rezervují dražší jachty. Za týdenní pronájem za-
platí v průměru 3 000 eur (asi 78 000 Kč. Na loď vyrážejí 
především rodiny a skupiny přátel, nejčastěji osmičlenné. 
ČTK to řekl spoluzakladatel Boataround.com Pavel Přibiš.

Mezinárodní den Romů se slavil 
hudbou i debatou o literatuře
Před časem proběhly oslavy Mezinárodního dne Romů, 
který připadá na 8. dubna. Kvůli koronaviru byly opět on-
line.

Večery patřily koncertním talk show. První se věnoval 
Tiboru Židovi a jeho gypsy jazzovému uskupení Lače Ma-
nuša, další skupině Bachtale Apsa, kterou přišla podpo-
řit herečka Bára Hrtanová, a třetí romské zábavové kape-
le Pefek Band.

„Diváci se mohli těšit také na doprovodný program 
oslav. Proběhla debata o romské literatuře, kterou zajišťo-
valo vydavatelství KHER. Diskutovala zástupkyně vydava-
telství Lenka Jandáková s autorkou Renatou Horváthovou, 
která zde měla i své autorské čtení,“ uvedla za organizáto-
ry Barbora Doleželová.

„Pro letošní ročník oslav jsme zvolili téma Držíme spo-
lu. Máme za sebou více než rok trvající stav pandemie – 
tedy neustálé nejistoty, existenčních potíží a v mnoha pří-
padech i nesmírně bolestných osobních ztrát. Týká se to 
celé naší společnosti – bez ohledu na původ, národnost či 
barvu kůže. Prostřednictvím programu, který jsme připra-

vili, chceme diváky nejen rozptýlit a potěšit, ale také se po-
kusit předat jim něco z pozitivní energie, na niž byli v na-
šich produkcích vždy zvyklí. Předat alespoň trochu naděje 
plynoucí z přesvědčení, že dřív nebo později tahle hrozná 
doba skončí a budeme se zase moct všichni sejít, společ-
ně se potěšit, veselit se a třeba se i obejmout,“ uvedl ředi-
tel pořádající společnosti Ara Art a režisér programu Da-
vid Tišer. (mk)

Usedlost Cibulka
Chátrající usedlost Cibulka v pražských Košířích koupila 
Nadace rodiny Vlčkových, kterou nedávno založil generál-
ní ředitel antivirové firmy Avast Ondřej Vlček spolu s man-
želkou Katarínou. V komplexu Vlčkovi plánují vybudovat 
dětský hospic s paliativním střediskem, kavárnu či vzdělá-
vací a komunitní prostory pro veřejnost, sdělil ČTK jmé-
nem nadace Mirek Čepický. Nadace získala areál několi-
ka budov včetně nedalekého Čínského pavilónu o celkové 
rozloze přes 11 500 metrů čtverečních, cenu transakce ne-
zveřejnila. Na rekonstrukci a obnovu Cibulky chce v příš-
tích pěti letech vynaložit až 350 miliónů korun.

O osudu nevyužité usedlosti se jedná od devadesátých 
let minulého století, několikrát ji obsadili squatteři. Vlčko-
vi navazují na aktivity své již šest let fungující charitativní 
organizace Zlatá rybka, jejímž posláním je plnit přání dě-
tem, které mají život ohrožující onemocnění. Aktiva jejich 
rodinné nadace pocházejí z Vlčkova čtvrt století trvajícího 
působení v Avastu, ze kterého se za tu dobu stala úspěšná 
globální softwarová společnost. Jeho žena Katarína je lé-
kařka působící v mobilním hospici Cesta domů.

V době vzniku první stavby na pozemcích nad potokem 
kolem budoucího statku Cibulka byly louky, pole a vinice. 
Potok je přítokem Motolského potoka, při němž se táhla 
tehdy prašná cesta v místě dnešní Plzeňské ulice. Krajina 
tehdy nebyla tak zarostlá jako dnes, nebyly zde souvislé 
lesní porosty. První existující zprávy o vinicích jsou zazna-
menány už před rokem 1340, tedy ve středověku.

Vinice zde byly tedy již před nařízením Karla IV. ze dne 
16. února 1358, kterým přikazoval zřídit vinice do vzdále-
nosti 3 mil od Prahy. Tak vznikl kolem Prahy souvislý ze-
lený pás. Za Rudolfa II. byla Praha městem vína. O hod-
ně později ale sláva pražské révy začala pohasínat a nad 
ní u Pražanů vítězila obliba piva. Někdejší vinice začaly za-
růstat křovím a tam, kde to plocha dovolovala, se měnily 
na pole. Na začátku 19. století a v době příchodu Thuna 
na Cibulku bylo už na košířských stráních vinic velmi málo.
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Majitelé usedlosti-statku Cibulka v průběhu staletí
Nejstarší zmínka o usedlosti pochází ze 14. století. Prastará 
obec Košíře patřila tehdy Elišce Přemyslovně, panský sta-
tek na západ od Košíř – později Cibulka – byl sídlem pánů 
z Košíř a jejich úředníků. Poté se střídali měšťanští a šlech-
tičtí majitelé a jedna z nich, Anna Nejepínská, prodala část 
vinic Blažeji Cibulkovi.

Blažej Cibulka z Veleslavína koupil statek roku 1599. 
Statek tak stal majetkem rodu Cibulkových, kteří poskyt-
li své jméno nejen usedlosti, ale i přilehlé oblasti. Během 
staletí postihlo Cibulku mnoho pohrom. Tak tomu bylo 
i v době třicetileté války, kdy byla Cibulka poničena a poz-
ději dokonce úplně zpustla. V takovém zuboženém stavu 
ji roku 1681 koupil univerzitní profesor Johann Georg von 
Funcke. Dal vysadit nový ovocný sad a celou oblast znovu 
obnovil. Po něm opět následovalo několik majitelů. Majite-
lé byly vždy vysoce postavení a vzdělaní lidé, kteří už teh-
dy oceňovali polohu a krásu okolí usedlosti.

Během dalších válek, tentokrát o rakouské dědictví 
a nástupnictví habsburské monarchie na trůn (Marie Te-
rezie), poničil průchod bavorských, saských a francouz-
ských vojsk celou oblast včetně Cibulky. A zase nový maji-
tel, tentokrát Filip Krakovský Kolovrat, usedlost roku 1758 
koupil pro úřad pražského purkrabího, kterému patřila až 
do roku 1817. Tehdy se stala majetkem říšského hraběte 
Leo polda Leonharda Raymunda Thun-Hohensteina, kte-
rý byl nejen milovníkem a mecenášem umění, ale také je-
dinečnou osobností.

Thun-Hohenstein byl posledním biskupem pasovským 
s knížecím titulem, o který přišel v důsledku napoleon-
ských válek. Hrabě Thun se dostal do sporu s Vatikánem 
a nakonec se rozhodl, že svá poslední léta stráví v Praze. 
Proto roku 1817 koupil Cibulku. Thun během devíti let, 

které mu zbývaly před smrtí, postupně usedlost přebudo-
val do podoby klasicistního zámečku. Hlavní dvoupodlažní 
budova byla rozšířena a doplněna několika stájemi a hos-
podářskými budovami. Domek u hlavní brány byl zvětšen 
a upraven do klasicistního stolu a sloužil pro zahradníka. 
Na nádvoří byla ve štítu umístěna empírová kašna, něko-
lik romantických stavbiček a kamenné holubníky spojené 
s „boudami“ pro psy. Přímo v areálu zámečku byly soukro-
mé biskupovy zahrady, nejhezčí se říkalo Tajná zahrádka. 
V nich nechal Thun vystavět zahradní altány s lavičkami 
a se stolky pro občerstvení, které se dosud dochovaly ve 
východní části zahrady, bazénky, fontány a terasy. A také 
v exteriéru byly stolky a kamenné lavičky s vyhlídkou na 
údolí a protější svahy s usedlostí Kotlářka.

Výhledům tehdy nebránily současné vysoké stromy na 
svahu k Plzeňské ulici. V sousedství domku zahradníka se 
nacházely skleníky a oranžerie. V zahradách byla bohatá 
sochařská výzdoba. Stejně významným počinem jako do-
stavba usedlosti do podoby zámečku bylo zřízení dokonale 
promyšleného a klasicistně komponovaného parku podél 
potoka. Klasicistní park pak volně přecházel do lesoparku 
s pobytovými loukami a komponovanými průhledy. Park 
byl volně přístupný a Pražané sem jezdili na výlet. Všech-
ny tyto části tvořily dokonalý celek letního sídla pozdně ba-
rokního klasicistního období a jeho propojení s okolní pří-
rodou, který je dnes obdivován spoustou odborníků. 

Thun nechal na Cibulce dokonce osadit hromosvody, 
snad první v Praze.

Po smrti biskupa Thuna v roce 1826 Cibulka ještě té-
hož roku vyhořela, dědicové se o zámeček nestarali a used-
lost začala chátrat. A navíc v roce 1891 byl park necitlivě 
rozdělen železnicí a jeho koncepce vzala za své. Posled-
ním soukromým majitelem byl statkář Josef Hyross, kte-
rý ji v roce 1922 prodal Pražské obci. Zkáza jedinečného 
komplexu pokračovala, zámeček se rozpadal, sochy byly 
poničeny nebo ukradeny a pobytové louky pro Pražany 
byly zalesněny.

Další hrubé zásahy byly provedeny v době komunis-
tického režimu v sedmdesátých letech 20. století. V roce 
1987 město prodalo Cibulku České spořitelně, v polisto-
padových letech se dostala do rukou Automotoklubu (dří-
ve Autoturistu – organizace Svazarmu). A za současného 
majitele JUDr. Vaníčka (Cibulka a. s.), předsedy Ústřed-
ního automotoklubu, se Cibulka dopracovala k dnešnímu 
havarijnímu stavu.

Národní technické muzeum a Gagarin
Přehlídkový automobil ZIS 110 B, kterým 28. dubna 1961 
první kosmonaut Jurij Gagarin jezdil po Praze, se nachází 
ve sbírkách Národního technického muzea. Otevřený vůz 
připomíná, že první Gagarinova zahraniční cesta vedla do 
tehdejšího Československa. V Praze pobyl dva dny. Potom 
přišly na řadu další země, mimo jiné Itálie, Brazílie, Kana-
da, Japonsko nebo Velká Británie. Obří šestimetrové limu-
zíny měly většinou černou barvu, existovaly ale také tma-
vě modré a dokonce i bílé vozy. Zajímavostí bylo podsvíce-
ní rychloměru na přístrojové desce, které měnilo svou bar-
vu v závislosti na rychlosti. Do 60 kilometrů v hodině zářilo 
zeleně, do 120 kilometrů v hodině modře a výše červeně. 
Gagarina v Praze 28. dubna 1961 vítaly statisíce lidí. Pro-
střednictvím rozhlasového vysílání návštěvu sledovali 
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První problémy přinesla světová válka, z hlediska pod-
nikání však ještě větší katastrofu znamenal rozpad monar-
chie, kdy společnost přišla o tři čtvrtiny odbytových mož-
ností. Reakcí na nepříznivé poměry byla mimořádná po-
zornost věnovaná reklamě: právě jí vděčí mýdlo s jelenem 
za svou nehynoucí popularitu.

Problémy nekončily. Koncem dvacátých let přišla hos-
podářská krize, s níž si však Schichtovi poradili díky nízkým 
cenám a vysoké kvalitě produktů – vždyť mýt se lidé musí 
i ve špatných časech.

V roce 1927 se společnost stala jedním ze čtyř zakla-
datelů společnosti Margarine Unie. Roku 1929 pak Mar-
garine Unie společně s Lever Brothers podepisují dohodu 
o vzniku nadnárodního koncernu Unilever. 

Během druhé světové války se v Schichtových podni-
cích kromě mýdla a tuků vyráběly také součásti zbraní, 
mezi nimiž nechyběly díly pro reaktivní střelu V-1. Roku 
1945 byl podnik vyvlastněn a majitelé odešli do zahraničí. 
Výrobu však ještě nějaký čas společně s Čechy vedli i ně-
mečtí odborníci. V roce 1946 byly české závody znárodněn 
a dostaly nové jméno: národní podnik Severočeské tukové 
závody. Ty se pak staly součástí koncernu Tukový průmy-
sl. Roku 1990 se osamostatnily jako státní podnik. O dva 
roky později se z něj při velké privatizaci stala akcio vá spo-
lečnost Setuza. Po devadesátém roce se chvíli diskutova-
lo o tom, že by se ústecká Setuza mohla vrátit do koncer-
nu Unilever, ale nakonec nedošlo mezi vládou ČR a kon-
cernem k dohodě. Dnes je sídlo koncernu Unilever pro vý-
chodní Evropu v Hamburku, mohlo být ale v Ústí nad La-
bem.

Složité osudy měl i Schichtův nejslavnější výrobek, mý-
dlo s jelenem. Úspěšně přečkalo léta socialistického budo-
vání, „sametovou revoluci“ i nápor pracích prášků, v roce 
2005 však málem podlehlo ekologickým požadavkům. 
Tehdy se Setuza rozhodla výrobu zrušit, protože likvidace 
odpadů začala být finančně příliš náročná. Zákazníci však 
projevili takovou nevoli, že už o rok později se legendární 
výrobek znovu objevil na trhu.

Tak jako dnešní domácnost nefunguje bez automatic-
ké pračky, dříve se neobešla bez mýdla s jelenem. Legen-
dární výrobek zrozený roku 1891 přežil všechna období 
a s úspěchem se dočkal třetího tisíciletí. Mýdlový král Jo-
hann Schicht bývá někdy označován za druhého Baťu, jak 
pro mezinárodní úspěch, tak pro zajištění zdravotních, so-
ciálních a kulturních potřeb pro své zaměstnance. Schich-
tovy podniky to vše dokázaly již před první světovou vál-
kou, kdy Baťa teprve začínal. Němec Schicht také dbal, aby 
ve firmě měli stejné podmínky Němci i Češi. Jeho němečtí 

obyvatelé v celém Československu. Rozhlasový archiv 
uchovává i záznam ze setkání Gagarina se členy dětské-
ho pěveckého sboru Československého rozhlasu. Předali 
mu magnetofonový pásek s písněmi, které vznikly na po-
čest jeho letu. Do Československa se Gagarin podíval ještě 
v roce 1966. Do osudné havárie cvičného letounu MiG-15, 
při kterém Gagarin zahynul, tehdy zbývaly necelé dva roky.

V Ústí začalo natáčení dokumentu 
o slavném rodu Schichtů
Čerstvě vydražená vila Heinricha Schichta v Ústí nad La-
bem se stala kulisou prvních natáčecích dnů celovečerního 
filmového dokumentu o významném průmyslnickém rodu, 
který je spojený zejména s továrnou na mýdlo s jelenem. 
Osud rodiny, v němž se odráží historie Evropy 20. stole-
tí, přiblíží snímek prostřednictvím reálných památek i po-
tomků.

Do vily se pro účely natáčení vrátilo několik drobnos-
tí z konfiskovaného majetku Schichtů a dalších věcí včetně 
starožitného psacího stolu, který do Ústí doputoval z Li-
berce. „V roce 2018 se na nás v reakci na tehdejší výstavu 
Schichtova epopej obrátil Tomáš Charvát z Liberce, zda 
bychom mu nedokázali pomoct potvrdit legendu rodin-
ného psacího stolu, který měl pocházet z nějaké Schichto-
vy vily. Starožitný kus jsme identifikovali na jedné fotogra-
fii z roku 1930. Jde přímo o stůl Heinricha Schichta,“ uvedl 
historik Martin Krsek. Stůl zachránil před likvidací v deva-
desátých letech otec majitele, který přednášel na pedago-
gické fakultě, pod níž spadala i vila, v níž tehdy byly stu-
dentské koleje.

Tehdejší luxusní vilu ve čtvrti Vaňov si nechal posta-
vit ústecký podnikatel a prezident společnosti vyrábějí-
cí mýdlo s jelenem Heinrich Schicht ve dvacátých letech 
20. století. Za neobarokním vzhledem vily stojí architekt 
Paul Brockardt. Svou ideu koncipoval jako vzpomínku na 
šlechtická barokní sídla. 

Heinrich Schicht tu se svou ženou Martou žil až do 
roku 1945, kdy byla celá rodina odsunuta do Německa 
a její majetek znárodněn. Rod Schichtů vlastnil tukový zá-
vod na ústeckém Střekově, pozdější Setuzu. Patřil k největ-
ším drogisticko-potravinářským podnikům v Evropě.

Vila nesloužila jen k bydlení rodiny, stala se zároveň ja-
kýmsi centrem kultury v Ústí nad Labem. Členové rodiny 
Schichtů byli známí i jako sběratelé a mecenáši umění. Ve 
vile pořádali výstavy, koncerty a večírky, jichž se účastnili 
tuzemští i zahraniční umělci – od hudebníků přes spisova-
tele až po výtvarníky.

Johann Schicht (8. 3. 1855, Rynoltice – 3. 6. 1907, Ústí 
nad Labem) byl český podnikatel německé národnosti a je-
den z nejvýznamnějších průmyslníků české části rakous-
ko-uherské monarchie. V severních Čechách vlastnil firmu, 
která provozovala několik továren na mýdlo. Před první 
světovou válkou společnost dodávala své výrobky tisícům 
stálých odběratelů po celé Evropě. Pracovalo v ní přibliž-
ně 3 500 zaměstnanců, kteří měli k dispozici moderně vy-
bavenou ordinaci závodního lékaře, spolehlivý systém ne-
mocenského pojištění, sprchy, prostory pro trávení volné-
ho času i vzdělávání, závodní jídelnu a mateřskou školku. 
Později k tomu přibyla i rozsáhlá bytová výstavba, lázně 
s bazénem Na Klíši, kadeřnictví a další zařízení.

Schichtova vila
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úředníci museli mimo jiné prokazovat také znalost české-
ho jazyka. V časech vypjatého šovinismu projevujícího se 
u obou národností to byl odvážný a nepopulární postoj.

Odložený začátek turistické sezóny
Turistická sezóna, která obvykle začíná 1. dubna, je stejně 
jako loni opožděna kvůli koronaviru. Národní památkový 
ústav má ve správě stovku státních hradů, zámků a dalších 
objektů. Loni na jaře byly památky zavřené skoro dva mě-
síce. O prázdninách návštěvnost dosáhla podobné úrov-
ně jako v minulých letech. Přesto do konce hlavní sezóny, 
tedy do konce září, navštívilo památky o milión lidí méně 
než obvykle. 

V roce 2019 hrady a zámky navštívilo do září 4,6 milió-
nu lidí a do konce roku se návštěvnost zvýšila dokonce na 
5,3 miliónu, a to díky adventním akcím. Ty se ale loni kvů-
li pandemii nekonaly.

Kdy se budou moci památky s ohledem na vývoj pan-
demie otevřít, zatím není zcela jasné. Odhad je, že by se 
hrady a zámky mohly otevřít někdy na konci května, pří-
padně začátkem června.

Pandemie paradoxně památkám přinesla i výhody. Ze-
jména ty nejnavštěvovanější jako Český Krumlov, Lednice 
či Hluboká, které byly v minulých letech na hranici svých 
kapacit, přestávku potřebovaly.

Památkáři se také v rámci projektu Neobjevené památ-
ky snaží zviditelňovat ty méně známé. Největší nárůst ná-
vštěvnosti v roce 2020 měly zámky Opočno, Raduň a Hra-
dec nad Moravicí. Například Opočno navštívilo loni téměř 
60 000 lidí, meziročně o 10 000 návštěvníků více.

Lidé si také v době, kdy byly objekty otevřené, hleda-
li méně exponované památky a největší nárůst počtu ná-
vštěvníků zaznamenaly hradní zříceniny, které dokonce za 
kratší sezónu navštívilo více lidí než v minulých letech.

Národní památkový ústav má rozpočet téměř z polovi-
ny krytý výnosy, kde velkou část tvoří pronájmy. Památky 
mají oblíbené zejména filmaři, ale také svatebčané. Svat-
by však byly velmi omezené. Natáčet se však kromě dvou 
jarních měsíců mohlo. Natáčelo se třeba na hradě Křivo-
klát, zámku Slatiňany či pražské Invalidovně. Výnosy z pro-
nájmů přinesly loni 5,6 miliónu korun, v roce 2019 to však 
bylo téměř 10 miliónů.

Národní památkový ústav se snažil vyjít návštěvníkům 
vstříc. Prezentoval své památky on-line a začal nabízet roz-
hovory o památkách či architektuře.

On-line festival představí příběhy lidí 
ze Slovácka, kteří žijí v zahraničí
Druhý ročník cestovatelského festivalu Cestobraní, který se 
po roce znovu uskuteční on-line, představí příběhy tří lidí 
ze Slovácka, kteří dlouhodobě žijí v cizině. Nabídne také 
vhled do života cizince, který naopak bydlí už dlouhá léta 
v Uherském Hradišti. Hostem festivalu bude také Francouz 
Etienne Vandame, který posledních dvacet let bydlí v Uher-
ském Hradišti.

Zoologické zahrady se chystají na otevření
Zoologické zahrady se po více než čtvrt roce připravují na 
otevření. To přichází s koncem nouzového stavu a částeč-

ným rozvolněním vládních opatření proti šíření koronaviru. 
ZOO v Česku však mohou otevřít jenom venkovní areály 
a pustit tam budou moci jenom dvacet procent celkové ka-
pacity návštěvníků. Do vnitřních pavilónů budou mít lidé 
vstup zakázán. ZOO zároveň apelují na návštěvníky, aby 
dodržovali zejména takzvaná 3R – roušky, rozestupy a mytí 
rukou. Zoologické zahrady se řadí k řadě dalších společ-
ností, které zaznamenaly v posledním roce výrazné ztráty. 
Ty se snažily částečně nahradit například adopcí zvířat, ně-
které dokonce zvažují omezení počtu chovaných druhů.

Fantovu budovu opět zdobí 
zlatá plastika křídel
Památkově chráněnou Fantovu budovu pražského hlavní-
ho nádraží opět zdobí plastika zlatých křídel z roku 1907. 
Socha, která je součástí sousoší okřídleného kola, se zhru-
ba rok rekonstruovala. Zlatá křídla restaurátoři před umís-
těním na historickou budovu také opětovně zlatili. Po dle 
mluvčí Správy železnic Nely Friebové se použilo 4 875 plát-
ků čtyřiadvacetikarátového zlata. Doplnila, že rekonstruk-
ce plastiky byla nutná, protože z důvodu zkorodovaní oce-
lové konstrukce zlatých křídel hrozilo, že ozdoba z budo-
vy spadne.

Myslivec našel u Boletic kulovnici, 
kterou mu odnesl jelen
Myslivec našel v lese na Českokrumlovsku kulovnici, kte-
rou jeho kolegovi odnesl loni na podzim při honu jelen. 
Zbraň ležela ve sněhu u Boletic. Jelen loni v listopadu vy-
razil proti myslivcovi a omylem mu parohy sebral z rame-
ne zavěšenou kulovnici. Událost se stala u Horní Plané na 
Českokrumlovsku. „Kulovnice má kovové díly zkorodova-
né a dřevěná pažba je značně zpuchřelá. Zbraň je také vi-
ditelně ošoupaná, pravděpodobně od snah jelena se zavě-
šeného závaží na paroží zbavit,“ uvedl jihočeský policejní 
mluvčí Jiří Matzner.

Boží hrob z křišťálu objevený na Českolipsku 
vyrobili v 19. století v Olomouci

Boží hrob z křišťálu, který při 
úklidu před Velikonocemi ob-
jevili v kostele Povýšení svaté-
ho kříže v Kunraticích u Cvi-
kova na Českolipsku, pochá-
zí zřejmě z Moravy. Vyrobili 
ho ve druhé polovině 19. sto-
letí ve sklenářské dílně rodiny 
Zbitků v Olomouci. Podobný 
měli v kostele v Novém Hro-
zenkově na Vsetínsku. Je tam 
stejné vyobrazení, ale jiná ba-

revnost skel, řekl ČTK Rudolf Repka z Římskokatolické far-
nosti Cvikov, do níž kunratický kostel patří.

Olomoucká dílna rodiny Zbitků se specializovala na vý-
robu mobilních oltářů, božích hrobů a lurdských jeskyní. 
Dílna využívala skleněného materiálu z jabloneckých sklá-
ren. Odhaduje se, že mezi lety 1846-1914 vyprodukovala 
tisícovku božích hrobů, které se dostaly do celé katolické 
Evropy i do zámoří.
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Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
Suchý květen – mokrý červen.
V květnu vrtel dešťa – hrstka bláta.
Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná.
Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
Déšť o letnicích – slunce na Boží tělo.
Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
Májová voda vypije víno.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Májová kapka platí dukát.
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – po-

roste chlebíček.
Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se 

víno. (mk)

Trocha hIsTorIe

Kateřina Vilemína Frederika Benigna Zaháňská (8. 2. 
1781, Mitava, dnes Jelgava – 29. 11. 1839 Vídeň)
Kateřina Zaháňská, rozená Prinzessin Katharina Friederi-
ke Wilhelmine Benigna von Kurland, byla rakouská a slez-
ská šlechtična a politička. Ze svých čtyř křestních jmen po-
užívala nejčastěji jméno Vilemína. České veřejnosti je zná-
ma především jakožto literární postava ze stěžejního díla 
Boženy Němcové Babička. Boženu Němcovou jako dce-
ru svých zaměstnanců znala a podporovala. Zemřela však 
dva roky po sňatku Boženy Němcové s Josefem Němcem, 
tedy dříve, než se mohla rozvinout spisovatelská dráha Bo-
ženy Němcové.

Byla nejstarší dcerou Petra Birona, vévody kuronské-
ho a zemgalského, později vévody zaháňského, a jeho tře-
tí manželky, kuronské šlechtičny Anny Charlotty Dorothey 
von Medem. Kuronsko, které je dnes součástí Lotyšska, 
v té době bylo lenním územím polského království a tvoři-
lo nárazníkové území mezi Polskem a Ruskem. Při třetím 
dělení Polska v roce 1795 Kuronsko připadlo Rusku. Vé-
voda Petr obdržel od Kateřiny Veliké finanční odškodně-
ní a mohl i s manželkou používat doživotně svůj kuronský 
vévodský titul. Poté, co opustil Kuronsko, přesídlil na své 
statky, které získal do majetku koncem 18. století ve Slez-
sku a ve východních Čechách: Zaháň (Sagan) a Náchod.

Vilemína měla tři mladší sestry: Marii Paulinu Lui-
su, provdanou kněžnu Hohenzollern-Hechingen (1782-
1845), Johannu Katharinu, pozdější vévodkyni di Aceren-
za (1783-1876), a Dorotheu, pozdější vévodkyni de Dino 
a de Sagan (1793-1862), nemanželskou dceru své matky, 
kterou Petr Biron legitimizoval. 

Poslední léta života otce a jeho rodiny popisuje Alois 
Jirásek ve své novele Na dvoře vévodském. Po smrti otce 
v roce 1800 zdědila Vilemína Zaháňské knížectví, náchod-
ské panství a řadu nemovitostí, mezi nimi i zámek v Rati-
bořicích, který nechala v letech 1825-1826 přestavět v em-
pírovém stylu. Toto sídlo si zejména oblíbila, zde proběhly 
v rámci protinapoleonské koalice v roce 1813 její schůzky 
s ruským carem Alexandrem I.

Z Vilemíny se stala mimořádně vzdělaná, inteligent-
ní, bystrá, nadaná a aktivní žena, která se později věno-
vala politice, i když především ze své záliby a díky svému 
společenskému postavení. Díky ní se také seznámila s teh-
dy nejvlivnějším rakouským politikem knížetem Klemen-
sem Lotharem Metternichem, se kterým měla po mno-
ho let přátelský poměr, který v době Vídeňského kongre-
su (1814-1815) měl intimní charakter. Usilovala o to, aby 
s ním uzavřela manželství – což se ale nikdy nestalo. Pře-
kážkou byla zejména dvě předtím nezdařená manželství, 
v té době i trvající první Metternichovo manželství.

Vilemína však měla řadu dalších milostných vztahů. 
Paralelně s Metternichem v době Vídeňského kongresu 
i s knížetem Alfredem Windischgrätzem. Ani ten se s ní 
pro odpor rodiny nemohl oženit. 

Vilemína byla vdaná celkem třikrát, prvním manželem 
byl princ Louis Rohan Guémenée, druhým ruský kníže Va-
sil Sergejevič Trubeckoj. Obě manželství uzavřená v prv-
ním desetiletí 19. století trvala jen krátce. Poté už nadále 
vystupovala jako vévodkyně zaháňská. Poslední, třetí man-
želství uzavřela s hrabětem Karlem Rudolfem Schulenbur-
gem v roce 1819. S ním do Ratibořic přišel v roce 1820 
i jeho kočí Jan Pankl s Terezií Novotnou, kterou si v tom-
to roce vzal za ženu v kostele v České Skalici. S nimi při-
šla z Vídně i malá Barunka, pozdější spisovatelka Božena 
Němcová. Manželství s hrabětem Schulenburgem zaniklo 
po Vilemínině přestoupení na katolickou víru (1827). Hra-
bě však nadále spravoval její panství.

Jedinou dceru Gustavu (1801-1881) měla jako neman-
želské dítě se svým vychovatelem, švédským generálem 
Gustavem Armfeltem. Dcera byla vychovávána u partne-
rových příbuzných a v pozdějších letech se ke své matce už 

Vévodkyně Kateřina Vilemína Zaháňská na portrétu Josefa Grassiho
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nechtěla vrátit, přestože se o to Vilemína velmi snažila. Ne-
dostatek vlastních dětí si vynahradila péčí o děti svých pří-
buzných a známých. Měla postupně tři schovanky, z nichž 
prostřední zemřela v mladém věku. Byly inspirací pro po-
stavu komtesy Hortensie v Babičce.

Ve starším věku přestoupila Vilemína na katolickou 
víru, usadila se a do značné míry tak vyjadřovala obraz 
oblíbené a respektované vrchnosti, který o ní vytvořila Bo-
žena Němcová v Babičce.

Zemřela ve věku osmapadesáti let ve Vídni na násled-
ky mozkové mrtvice. Je pohřbena v kapli sv. Kříže v parku 
zámku v Zaháni.

Marie Magdalena Novotná-Čudová
Narodila se kolem roku 1770 (dobrušské matriky totiž sho-
řely při velkém požáru města 9. května 1806, takže přesné 
datum není známé) v Křovicích nedaleko Dobrušky (poz-
ději součást Dobrušky) do nemajetné rodiny tesaře Jana 
Čudy jako nejmladší ze sedmi dětí. Otec v jejích deseti le-
tech zemřel a rodina žila s matkou na výminku poté, co 
musela matka z nouze chalupu prodat nejstaršímu synovi.

Sblížila se se synem dobrušského tkalce Jiřím Novot-
ným, který, aby se vyhnul rakouské vojenské službě, uprchl 
přes hranice do Kladska. Zde byl ale koncem roku 1791 
odveden do pruské armády a přiřazen k pěchotnímu pluku 
hraběte Friedricha Wilhelma von Götzen v pevnosti Silber-
bergu u Kladska. Magdalena zanedlouho uprchla za ním, 
traduje se, že cestu přes hranice znala, neboť se účastni-
la náboženských poutí do Vambeřic. Svatba Jiřího s Marií 
Magdalenou se konala 5. února 1792 v kostele v Kladsku. 
V Kladsku se manželům Novotným narodilo celkem devět 
dětí: Jan Karel Augustin ( jeho další osudy neznáme), Ka-
rel Kašpar, Marie Barbora Terezie, Marie Magdalena Te-
rezie (matka nemanželské dcery Barbory, pozdější Bože-
ny Němcové, provdaná Panklová, Jan Josef Ema nuel, Josef 
Antonín Ignác, Johana Magdalena Františka, Emanuel Kris-
tián Antonín Josef a konečně jako pohrobek Johana Bar-
bora Terezie (provdaná Fräntzelová), dříve omylem po-
važovaná za matku Boženy Němcové. Vojna skončila Jiří-
mu Novotnému koncem roku 1798 nebo počátkem roku 
1799, rodina však nadále zůstávala v Kladsku a živila se 
zde tkalcovstvím, Magdalena se přitom patrně naučila na 
přenosném skládacím vertikálním stavu vyrábět z vlny hou-
ně (koňské deky).

17. května 1805 zemřel Jiří Novotný v Kladsku na tu-
berkulózu. Marie Magdalena následně sama živila rodinu 
huňařstvím, znovu se již neprovdala. Po narození posled-

ní dcery Johany celá rodina patrně Kladsko opustila, kam 
se však ubírala, se můžeme jen dohadovat. Nelze vyloučit, 
že po nějaký čas žili všichni ve Vídni, kde se později dce-
ři Terezii narodila dcera Barbora a kde se údajně syn Ka-
rel Kašpar vyučil tkalcem. Před rokem 1825 podle několi-
ka svědectví Magdalena žila se synem Karlem Kašparem ve 
výměniční chaloupce statku č. p. 28 v Rovném u Dobrušky 
a živila se po okolí výrobou houní ze zbytků vlny, archivní 
doklady nám však chybí.

Okolo roku 1825 se Marie Magdalena Novotná přestě-
hovala k rodině své dcery Terezie Panklové do Ratibořic. 
Podle jiných výkladů se zde objevila už roku 1823, speku-
luje se, že rodinu pouze navštěvovala. Zde se setkávala se 
svou vnučkou Barborou Panklovou (později Němcovou), 
pro neshody s její matkou Terezií se však musela přestě-
hovat k nejmladší dceři Johaně na protilehlý konec ratibo-
řického panského dvora. Johaně se tady – stejně jako před 
deseti lety její starší sestře – narodilo nemanželské dítě, 
syn Josef, a následně babička Magdalena s dcerou Johanou 
a vnukem Josefem odcházejí do Dobrušky, kde však dítě 
brzy umírá. Poté obě ženy pokračují dále do Vídně, kde 
se Johana provdala za městského slanečkáře Josefa Fränt-
zela (který měl rovněž nemanželského syna Ferdinanda).

„Babička“ Marie Magdalena ve skutečnosti „Paní kněž-
nu“ vévodkyni Kateřina Vilemínu Zaháňskou přežila, neboť 
ta ve Vídni zemřela již 29. listopadu 1839. Výrok „šťastná to 
žena“ by tudíž náležel spíše do úst „Babičky“.

Ačkoliv byla Marie Magdalena Novotná hlavní reálnou 
předlohou postavy Babičky v ikonickém díle své vnučky 
Boženy Němcové, existuje zde mnoho rozdílů mezi rea-
litou a fikcí. Postava je vylíčena velmi idealisticky, s důra-
zem na tradice a hodnoty staročeského života. Smyšlený 
je taktéž vřelý vztah Babičky s Paní kněžnou, jejímž před-
obrazem se stala Kateřina Vilemína Zaháňská, která na ra-
tibořickém zámku za života Boženy Němcové žila. Stejně 
tak dochází k časové kolizi děje románu a událostí v živo-
tě Novotné-Čudové.

Babička rozhodně nebyla žádnou lidovou prosťačkou, 
jak nám ji líčí zjednodušený výklad románu, nýbrž světem 
protřelou ženou. A zcela určitě byla bilingvní, bez aktivní 
znalosti němčiny by těžko mohla žít minimálně čtrnáct let 
v Kladsku a dalších devět let ve Vídni.

Marie Magdalena Novotná-Čudová zemřela ve Vídni 
27. března 1841 na ochrnutí plic. V době úmrtí nevlastnila 
nic kromě vlastního skromného oblečení. Byla pohřbena 
do společného hrobu na již zaniklém hřbitově v Matzleins-
dorfu.

Prezident na vozíčku
Prezident Miloš Zeman oznámil, že se rozhodl přesunout 
se na invalidní vozík. Stav jeho nohou se prý nelepší. Po-
dle rozhovoru pro Blesk se prezident pohybuje v Lánech 
na vozíku už delší dobu. Zeman dodal, že pokud se bu-
dou 28. října předávat státní vyznamenání, přijede do Vla-
dislavského sálu také na vozíku. Zemana jeho nohy trápí 
dlouhodobě. Má periferní neuropatii, při kterém odumíra-
jí periferní nervová zakončení. Nedávno Hrad zakázal no-
vinářům natáčet prezidentův příchod na jmenování nové-
ho ministra zdravotnictví.

Volební preference v ČR
Volby do Sněmovny by vyhrála koalice Pirátů a STAN 
s 30 procenty, druhé by skončilo hnutí ANO s podporou 
23,5 procenta. Průzkum, který ukazuje aktuální rozlože-
ní politické podpory, zpracovala agentura Kantar CZ pro 
Českou televizi. O 1,5 procentního bodu si polepšila ko-
alice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09, obdržela by 
19 procent. Za nimi následuje v březnovém průzkumu 
SPD s 12 procenty, KSČM s pěti procenty. Vládní ČSSD se 
třemi procenty by se do parlamentu aktuálně nedostala. 
Pod pětiprocentní hranicí skončila také koalice Trikolóra, 
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ti Svobodní a Soukromníci s 2,5 procenty a Přísaha – občan-

ské hnutí Roberta Šlachty se dvěma procenty. Autoři prů-
zkumu podotkli, že Přísaha se v modelu objevila poprvé.

Vojtěch Filip nadále v čele KSČM
Vojtěch Filip zůstává předsedou komunistů, pro jeho od-
volání při jednání v Nymburce sice byla většina přítom-
ných delegátů, ale nikoli potřebné dvě třetiny všech členů 
ústředního výboru strany. Odvoláni nebyli ani místopřed-
sedové KSČM, výbor vzal ale na vědomí už dříve podanou 
rezignaci Kateřiny Konečné na funkci místopředsedkyně. 
Novinářům to řekla mluvčí KSČM Helena Grofová. Nové 
vedení budou tedy komunisté volit na řádném sjezdu, kte-
rý by se měl uskutečnit v listopadu, až po říjnových sně-
movnách volbách.

„Dáme Česko dohromady“
Předseda ODS Petr Fiala, předsedkyně TOP 09 Markéta 
Pekarová Adamová a předseda KDU-ČSL Marian Jureč-
ka podepsali koaliční dohodu jimi tvořené volební koali-
ce Spolu. Do říjnových sněmovních voleb chtějí jít s kam-
paní pod heslem: „Dáme Česko dohromady.“ Fiala řekl, 
že cílem je vyhrát volby. Prohlásil, že je čas spojit rozdě-
lenou zemi a ukončit éru populismu. Jurečka potvrdil, že 
koalice nebude spolupracovat s komunisty, SPD a hnutím 
ANO. Jako hlavní tři hrozby pro budoucnost, které nová 
vláda bude muset překonat, uvedl předseda ODS ekono-
mickou krize, krizi vzdělávání a třetí hrozbou je ztráta pří-
slušnosti k Západu.

Skončil online sjezd ČSSD
ČSSD dokončila druhý den svého online sjezdu. Po volbě 
vedení, ve které obhájil post předsedy vicepremiér Jan Ha-
máček, diskutovala strana hlavně o programu pro říjnové 
volby do Poslanecké sněmovny.

Nejvíce pozornosti získala místopředsedkyně ČSSD 
Jana Maláčová, která řekla, že klíčovým prvkem sociální 
politiky ČSSD bude důchodová reforma. Její úřad připra-
vil tři zákony. První počítá s rozdělením veřejného důcho-
dového systému na dva. Z prvního by se všem vyplácel zá-
kladní důchod 10 000 korun, z druhého zásluhová část 
podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Druhá nor-
ma zavádí dřívější penzi pro lidi s náročnou profesí, o rok 
za každých odpracovaných deset let. Třetí předloha zvyšu-
je důchod o 500 korun za každé vychované dítě. Znovu-
zvolený předseda sociální demokracie Jan Hamáček v zá-
věru poděkoval delegátům za silný mandát pro nové ve-
dení. V závěrečném proslovu opět ujistil straníky, že je po 
volbách do Sněmovny dostane.

Řád bílého lva in memoriam Petru Kellnerovi
Prezident Miloš Zeman udělí tragicky zesnulému většino-
vému vlastníkovi investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi 
nejvyšší státní vyznamenání. Uvedl to v rozhovoru pro ser-
ver Blesk.cz. Prezident podle svých slov považoval nejbo-
hatšího Čecha nejenom za nejúspěšnějšího českého podni-
katele, ale i za člověka, který prospěl České republice. Kell-
nera doslova označil za „hvězdu podnikání“ a připomněl, 

že Řád bílého lva od něj dostanou také Karel Gott jako 
hvězda české hudby a exministr zdravotnictví Roman Pry-
mula jako „nejlepší epidemiolog, který potlačil první vlnu 
epidemie“. O ocenění těchto dvou osobností rozhodl již 
dříve, slavnostní ceremoniál a předávání vyznamenání se 
ale kvůli koronavirovým opatřením nekonaly.

Petříček skončil ve funkci ministra zahraničí
Prezident Miloš Zeman odvolal Tomáše Petříčka (ČSSD) 
z pozice ministra zahraničí, informoval mluvčí prezidenta 
Jiří Ovčáček. Zároveň pověřil vicepremiéra a ministra vnit-
ra Hamáčka dočasně řízením resortu zahraničí. 

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček navrhl 
odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka, protože so-
ciální demokracie musí působit před volbami srozumitel-
ně. Petříček podle Hamáčka na sjezdu nabízel jinou kon-
cepci a postoj k vládě.

Tahanice kolem Sputniku
Vicepremiér a znovuzvolený předseda ČSSD Jan Hamáček 
chtěl, aby bylo Česko připraveno na okamžitý nákup rus-
ké vakcíny proti koronaviru Sputnik V, až ji schválí Evrop-
ská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Neschválenou 
vakcínou by podle něj Česko očkovat nemělo a nebude. 
Novinářům na tiskové konferenci současně řekl, že vnímá 
snahy, například Německa, vakcínu si předjednat. Uvedl, 
že v případě nutnosti je ochoten odcestovat i do Moskvy.
Dlouhodobým zastáncem ruské vakcíny Sputnik V je pre-
zident Miloš Zeman, který už 10. března požadoval kvůli 
postoji k Sputniku konec ministra zdravotnictví Jana Blat-
ného (za ANO), který byl z funkce odvolán.

Babiš: Důvodem odvolání Blatného 
není ruská vakcína
Důvodem odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného 
(za ANO) není podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rus-
ká vakcína proti covidu-19 Sputnik V. Česko v jejím přípa-
dě počká na stanovisko unijní Evropské agentury pro lé-
čivé přípravky (EMA), řekl Babiš novinářům poté, co do 
funkce uvedl Blatného nástupce Petra Arenbergera (za 
ANO), který připouští klinické testování Sputniku. Aren-
berger řekl, že chce do ČR dostat hlavně registrované vak-
cíny. O Sputnik V a jiné neschválené preparáty by se stát 
mohl zajímat při klinickém testování. Arenberger i Babiš 
odmítli možnost, že by vakcínu nakoupil ve prospěch Čes-
ka soukromý subjekt.

Blatný novinářům řekl, že své odvolání chápe jako po-
litické rozhodnutí, na které měl Babiš právo. Není si vě-
dom žádných pochybení. Postupoval by jinak, pokud by 
před Vánoci věděl o velkém rozšíření britské mutace viru. 
Dodal, že pokud se nezpozdí dodávky vakcín proti covidu, 
máme v létě vyhráno.

Jakub Kulhánek ministrem zahraničí ČR
Prezident Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě kan-
didáta sociální demokracie Jakuba Kulhánka (ČSSD) mi-
nistrem zahraničních věcí. Na twitteru o tom po schůzce 
Zemana s Kulhánkem informoval mluvčí Hradu Jiří Ovčá-
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ček. Po odvolání Tomáše Petříčka (ČSSD) vedl diplomacii 
dočasně předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Ny-
nější náměstek ministra vnitra Kulhánek absolvoval schůz-
ku se Zemanem i premiérem Andrejem Babišem 

Jakub Kulhánek (* 30. 6. 1984, Mělník), vzdělání: ba-
kalářský obor mezinárodní teritoriální studia na Fakul-
tě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2008), ma-
gisterský titul na Georgetownské univerzitě ve Washing-
tonu v USA; současná funkce: náměstek ministra vnitra 
(od června 2018). Mezi roky 2008 a 2011 byl analytikem 
nevládní neziskové organizace Asociace pro mezinárod-
ní otázky (AMO), od června 2013 do března 2015 byl čle-
nem správní rady AMO; v letech 2013-2017 působil jako 
poradce tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny PČR 
Jana Hamáčka (ČSSD); od února do listopadu 2014 byl 
náměstkem ministra obrany ČR Martina Stropnického, od 
listopadu 2014 do května 2016 byl náměstkem ministra 
zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka (ČSSD); po od-
chodu z MZV působil jako externí konzultant v čínské fir-
mě CEFC Europe.

Výbuch ve Vrběticích
O důvodném podezření českých bezpečnostních složek 
na zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchů v munič-
ním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 informo-
vali veřejnost premiér Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Ha-
máček (ČSSD). Ruské agenty ve Vrběticích pomohly od-
halit záběry z kamer, výbušné zařízení explodovalo dřív, 
ukázalo vyšetřování.

Výbuch ve Vrběticích se zřejmě odchýlil od plánu a ne-
měl nastat na území České republiky, uvedl v pořadu ČT 
Otázky Václava Moravce ministr vnitra Jan Hamáček 
(ČSSD), který byl po odvolání Tomáše Petříčka (ČSSD) 
pověřený i řízením ministerstva zahraničí. Policie podle něj 
pracuje s variantou, že munice měla explodovat až později 
v Bulharsku. Důkazy o zapojení Ruska jsou podle Hamáč-
ka dostatečné. V muničním skladu ve Vrběticích na Zlín-
sku explodovala munice 16. října 2014, při výbuchu ze-
mřeli dva lidé. Další velká exploze pak nastala 3. prosince. 
„Dá se říci, že se při prvním výbuchu odehrálo něco jiné-
ho, než bylo plánováno,“ uvedl Hamáček. 

Připustil, že podle vyšetřování je pravděpodobné, že 
munice měla být v době plánovaného výbuchu až v Bul-
harsku. Případ by tak mohl mít spojitost s bulharským ob-
chodníkem se zbraněmi Emilijanem Gebrevem, který byl 
v roce 2015 otráven, útok však přežil. Česko už na vyšet-
řování výbuchů s Bulharskem spolupracuje.

ČR reagovala vyhoštěním osmnácti pracovníků ruské 
ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských taj-
ných služeb. Rusko následně oznámilo vyhoštění dvaceti 
zaměstnanců české ambasády v Moskvě. 

Na českém velvyslanectví v Moskvě po odjezdu vyhoš-
těných zůstalo čtyřiadvacet pracovníků, z toho pět diplo-
matů a devatenáct administrativně technických pracovní-
ků. Na ruské ambasádě v Praze nyní působí sedmadva-
cet diplomatů a sedmašedesát administrativně technických 
pracovníků.

Národní centrála proti organizovanému zločinu 
(NCOZ) také oznámila, že pátrá po dvou mužích s ruský-
mi pasy, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Morav-
skoslezském a Zlínském kraji ve stejné době, kdy vybuchla 

munice ve Vrběticích. Podle fotografií i jmen z pasů hleda-
ných mužů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy 
bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho 
dcery Julije v britském Salisbury v roce 2018.

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek upozor-
nil, že agenti cizího státu vnikli do objektu v majetku stát-
ního podniku suverénního státu a nainstalovali tam tajně 
výbušné zařízení. „Zahynuli naši dva občané, došlo k vel-
kým škodám. To prostě je státní teroristický čin proti ČR, 
ať už to mělo bouchnout kdekoliv,“ dodal.

Ruská diplomacie ostře reagovala na oznámení čes-
ké vlády a označila ho za provokaci, mimo jiné uvedla, že 
v kroku české vlády vidí americký vliv. Obvinění z podílu 
ruských tajných služeb na výbuchu v muničním areálu ve 
Vrběticích považuje Moskva za absurdní a nepodložená.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) 
uvedla, že po došetření případu ruského zapojení do vý-
buchů v muničním skladu ve Vrběticích by Česko mělo po-
žadovat po Rusku odškodnění. Náklady na odstranění ná-
sledků výbuchů v roce 2014 podle ní dosáhly zhruba jedné 
miliardy korun. Zapojení Rusů do výbuchu ve Vrběticích 
je největší útok na republiku od roku 1968, řekl na Primě 
šéf zahraničního výboru sněmovny Ondřej Veselý (ČSSD).

Česká vláda zvažuje další postup. Babiš by měl podle 
předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) iniciovat v NATO 
a EU společný postup proti narůstání ruského vlivu.

Podporu České republice vyjádřila na twitteru americ-
ká ambasáda v Praze, Británie, Lotyšsko, Slovensko a také 
Polsko.

Česká policie výbuch vyšetřuje jako úmyslné obec-
né ohrožení. Poskytování informací v případu si vyhradi-
lo Krajské státní zastupitelství v Brně. Nejvyšší státní zá-
stupce Pavel Zeman po jednání vlády novinářům řekl, že 
vyšetřovatelé pracují s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích 
byl materiál určený k převozu do Bulharska. Podle něho 
výbuch muničního areálu ve Vrběticích není z právního 
hlediska prověřován jako trestný čin teroristického útoku. 
Trestní zákoník také nezná pojem státní terorismus, uvedl 
Zeman na twitteru.

Šéfové frakcí v EP: Země EU 
musí společně odpovědět na Vrbětice
Země Evropské unie musí jasně a společně zareagovat 
na výbuch v muničním skladu ve Vrběticích, za nímž stála 
podle zjištění českých tajných služeb ruská vojenská roz-
vědka GRU. 

Požár v muničním skladu ve Vrběticích, 
který předcházel prvnímu výbuchu v roce 2014
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ních politických skupin v Evropském parlamentu, kteří 
podpořili Česko v současném vyhroceném diplomatickém 
sporu s Ruskem. Europoslanci se pravděpodobně budou 
aktuálními událostmi zabývat na plenární schůzi. „Útok, do 
něhož se proti obyvatelům jakéhokoli členského státu Ev-
ropské unie zapojila ruská zpravodajská služba GRU, musí 
být vnímán jako vážný útok na celou EU. Je to nepřijatel-
ný nepřátelský akt,“ shodli se šéfové klubů. Zprávy o účas-
ti ruských agentů na explozi, která v roce 2014 zabila dva 
lidi, jsou podle nich šokující. Vůdci europoslaneckých frak-
cí vyjádřili plnou solidaritu Česku a vyzvali unijní země, aby 
„také projevily solidaritu přijetím silné, společné a konkrét-
ní akce vůči Rusku v odpovědi na tento útok“.

Rektorka Mendelovy univerzity Nerudová 
zvažuje kandidaturu na Hrad
Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudo-
vá přemýšlí o kandidatuře na prezidentskou funkci, zatím 
se ale nerozhodla. V rozhovoru pro Hospodářské noviny 
dvaa čtyřicetiletá ekonomka uvedla, že je zklamaná z pří-
stupu současných politických elit. Z české politiky se po dle 
ní vytratily pokora a důvěra.

Nerudová uvedla, že jí chodí řada zpráv, aby o nejvyšší 
funkci ve státě usilovala. Prezident je podle ní pojistka de-
mokracie, který kromě toho, že má řadu důležitých pravo-
mocí, by měl dávat občanům naději a tlačit na vládu, aby 
krizi zvládla. V současné politické reprezentaci postrádá 
pokoru, politici podle ní nedůvěřují občanům, což se pro-
kázalo i v současné epidemii koronaviru.

Mandát rektorky vyprší Nerudové v únoru příštího 
roku, prezidentské volby se mají konat začátkem roku 
2023. Nerudová se specializuje na daně a jejich harmoni-
zaci s Evropskou unií. Od ledna 2018 je předsedkyní komi-
se pro spravedlivé důchody. Loni v dubnu společně s dal-
šími ekonomy založila občanskou iniciativu KoroNERV-20, 
jejímž hlavním cílem je zmenšit dopady pandemie na čes-
kou ekonomiku.

Senát zváží doplnění volební novely 
o korespondenční hlasování
Senátní výbor kvůli korespondenční volbě nepodpořil vo-
lební novelu. Senát podle předsedy Miloše Vystrčila (ODS) 
zváží, zda do volební novely nevloží korespondenční hla-
sování pro Čechy v zahraničí, i když to Sněmovna odmítla. 
Vystrčil to řekl novinářům. Ocenil současně, že dolní ko-
mora v novele předem respektovala jiná stanoviska horní 
komory, která se týkala například zachování čtrnácti voleb-
ních krajů nebo vstupního limitu do Sněmovny pro koalice.

Zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahrani-
čí má podle Vystrčila v Senátu „většinovou podporu“. Ná-
sledující debaty se proto povedou o tom, zda by dolní ko-
mora případně byla ochotna svůj postoj v otázce hlaso-
vání poštou změnit. „Zjistíme, jak ta situace ve Sněmov-
ně vypadá, a potom se následně budou senátoři rozhodo-
vat,“ uvedl Vystrčil. O zavedení korespondenční volby pro 
Čechy v cizině Senát usiluje dlouhodobě. Důvodem je to, 
že krajané zejména v rozlehlejších zemích nyní musí kvů-
li hlasování vážit často dlouhou a nákladnou cestu na am-
basády.

Volební novela, která musí být přijata včas tak, aby se 
říjnové volby do Sněmovny mohly uskutečnit v plném roz-
sahu, by měla nabýt účinnosti od počátku července.

Zemanův rozhovor pro Blesk.cz
Prezident Zeman v rozhovoru pro server Blesk.cz opět vy-
jádřil podporu premiéru Babišovi (ANO). Prezident záro-
veň prohlásil, že podpoří novelu volebního zákona a po 
schválení Parlamentem ji podepíše. Prezident nesouhlasí 
s korespondenční volbou, jejíž vložení do zákona zvažuje 
Senát. Zeman to považuje za hloupost, zároveň ale nazna-
čil, že by takovou změnu neblokoval. Novela volebního zá-
kona musí být přijata kvůli verdiktu Ústavního soudu, kte-
rý před dvěma měsíci zrušil dosavadní způsob přidělování 
mandátů jako nespravedlivý pro malé strany a zvýhodňu-
jící velké. Bez náhrady tohoto přepočtu hlasů na mandá-
ty by nebylo možné uspořádat sněmovní volby, které jsou 
vyhlášeny na 8. a 9. října.

Ve 100 letech zemřel jezuita 
a bývalý politický vězeň Pevný

Ve sto letech zemřel jezui-
ta a bývalý politický vězeň 
František Pevný. Ve věze-
ní strávil celá padesátá léta 
minulého století. Od roku 
1997 působil v řádové ko-
munitě v Brně, byl aktiv-
ní až do pozdního věku. 
Po maturitě nastoupil do 
kněžského semináře v Olo-
mouci. Za války byl totálně 
nasazený v Německu. Na 
kněze jej vysvětili až v roce 
1947, poté nastoupil do 
duchovní správy v Draho-
tuších na Přerovsku.

Za rozšiřování protikomunistických letáků byl v roce 
1949 odsouzen na čtrnáct let, na svobodu se dostal až 
v roce 1960, mezitím prošel tábory na Jáchymovsku i věz-
nicemi na Mírově či v Leopoldově. „Život může být dobrý, 
i když je těžký,“ uvedl Pevný ve vzpomínkách, které zachy-
til projekt Paměť národa. Po propuštění z vězení pracoval 
nejprve jako dělník, topič a údržbář. Po obnově řádového 
života v Česku přišel do brněnské komunity jezuitů. Praco-
val v duchovní správě, navštěvoval nemocné a sloužil mše 
v Masarykově onkologickém ústavu.

vZpomínka

František Peřina (8. 4. 1911 – 6. 5. 2006) 
František Peřina byl československý bojový pilot, generál-
poručík, letecké eso druhé světové války přezdívaný gene-
rál nebe. Český válečný hrdina, který se proslavil v bojích 
proti nacistické Luftwaffe ve Francii a Velké Británii, a po 
únoru 1948 politický exulant.

Po absolvování Školy pro odborný dorost letectva Vo-
jenského leteckého učiliště 28. července 1931 narukoval 
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k Leteckému pluku 2 v Olomouci, kde létal jako pilot pozo-
rovacích Aero A-11, než v roce 1932 prodělal výcvik pilota 
stíhacích letounů. Díky svému vynikajícímu pilotnímu umě-
ní byl v roce 1937 vybrán k reprezentaci Československa 
na IV. mezinárodním leteckém mítinku v Curychu. V roce 
1938 dosáhl hodnosti rotmistr. 

Dne 24. června 1939 uzavřel sňatek s Annou Klimešo-
vou a již následujícího dne se vydal na cestu z protektorá-
tu, aby se připojil ke vznikajícímu odboji. Nejprve se do-
stal do Polska a odtud se vydal do Francie s transportem 
československých vojáků na lodi Chrobry. Ve Francii vstou-
pil do cizinecké legie, po vypuknutí války byl na základně 
Francouzského letectva v Chartres přeškolen na Curtissy 
Hawk 75 a v prosinci 1939 poslán ke GC I/5.

František Peřina se během bitvy o Francii již 11. května 
1940 stal prvním československým esem války a s jedenác-
ti jistými a dvěma pravděpodobnými sestřely byl po kapi-
tánu Aloisi Vašátkovi druhým nejúspěšnějším českosloven-
ským stíhačem bitvy.

Po německém útoku zaznamenal šňůru vítězství, za 
tyto úspěchy byl 
i bez příslušného 
vzdělání povýšen 
do čs. hodnosti po-
ručík letectva, což 
byl vůbec první ta-
kový případ u čes-
koslovenského vá-
lečného letectva. 
Na začátku června 
1940 byl sestřelen 
nad Paříží a vážně 
zraněn. Z nemoc-
nice se mu poved-
lo utéct a v srpnu 
1940 dorazil do Vel-
ké Británie, kde byl 
v září zařazen ke 
312. peruti. Bitvy 
o Británii se sice zú-

častnil (peruť měla za úkol bránit Liverpool), ale již 15. září 
1940 musel absolvovat operaci akutního zánětu slepého 
střeva a k bojové činnosti se mohl vrátit až v době, kdy již 
aktivity Luftwaffe nad Británií utichly.

Díky svému vynikajícímu střeleckému umění měl na sta-
rosti střelecký výcvik, později pracoval na Inspektorátu čs. 
letectva. Věhlas a úctu si vysloužil zejména tehdy, když zce-
la sám zaútočil na skupinu letadel Luftwaffe, aby ochrá-
nil zbylé bombardéry ze své letky. „Přesila byla neúměrná, 
myslel jsem si, že budu zabit. Ve válce se ale uvažuje jinak – 
na vás nezáleží,“ komentoval své počínání v jednom z roz-
hovorů sám hrdina. Manévr odnesl prostřeleným předlok-
tím a šestnácti střepinami v pravé noze.

Po válce se usadil v Malackách, kde velel vojenské le-
tecké střelnici. Nejtěžší období Peřina zažil s příchodem 
komunismu v únoru 1948. 1. března 1949 byl z politic-
kých důvodů postaven mimo službu a v dubnu se pak roz-
hodl odejít znovu do exilu. Společně s manželkou a kama-
rádem uletěl na sportovním letounu M-1C Sokol z Choc-
ně do americké zóny obsazeného Německa. Po několika 
letech strávených opět v britské RAF a v Kanadě se nako-
nec usadil ve Spojených státech, kde se podílel mimo jiné 
na navrhování sedadel do kosmického programu Gemini 
a do proudového letadla Boeing 747.

Do Česka se vrátil až v roce 1993. V rodné vlasti se mu 
následně konečně dostalo plného uznání. Prezident Václav 
Havel mu propůjčil státní vyznamenání – Řád Bílého lva za 
vynikající bojovou činnost, prezident Václav Klaus mu při 
příležitosti jeho 95. narozenin v dubnu 2006 udělil čestnou 
plaketu. Kromě toho získal Peřina řadu dalších domácích 
i zahraničních ocenění, například nejvyšší francouzské vy-
znamenání – Řád čestné legie. V roce 2000 založil společ-
ně s Martinem Stáhalíkem a Milanem Mikuleckým Histo-
rickou letku republiky československé.

Dne 21. dubna 2006 byl převezen k hospitalizaci do 
pražské Ústřední vojenské nemocnice. Peřina zemřel 
6. května 2006 na následky chronického onemocnění a cel-
kové vyčerpání organismu. Jeho manželka Anna Peřinová-
Klimešová, během války vězněná nacisty, zemřela jen o pár 
týdnů dříve.

HDP loni klesl nejvýrazněji 
od vzniku samostatné České republiky
Česká ekonomika se v loňském roce propadla o 5,6 pro-
centa. Potvrdil to Český statistický úřad. Hrubý domácí 
produkt tak klesl nejvýrazněji od vzniku samostatné České 
republiky. Předtím šest let rostl. Loňský rok výrazně ovlivni-
la pandemie koronaviru. Podle ředitele odboru národních 
účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta domácnostem v loňském 
roce vzrostly celkové příjmy o 2,8 procenta. Naopak jejich 
výdaje poklesly o téměř tři procenta, a to zejména v souvis-
losti s přijatými protiepidemickými opatřeními. Míra úspor 
domácností byla loni na rekordní úrovni. „Ve čtvrtém čtvrt-
letí dosáhla hodnoty 23,3 procenta, což je téměř dvojnáso-
bek průměru za historii měření,“ uvedl ředitel odboru ná-
rodních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Průměrný měsíční pří-
jem ze zaměstnání byl loni 36 025 korun, proti předchozí-
mu roku reálně klesl o 1,3 procenta.

Zahraniční dluh Česka loni klesl
o 83 miliard na 4,3 biliónu
Zahraniční dluh České republiky ke konci loňska činil 
4,301 biliónu korun, meziročně byl nižší o 83,2 miliardy 
korun. Představoval 76,1 procenta hrubého domácího 
produktu. Za samotné čtvrté čtvrtletí se zahraniční dluh 
snížil o 64,8 miliardy korun, hlavně díky poklesu zadluže-
nosti vládního sektoru.

Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká 
národní banka. Zahraniční dluh je sumou závazků se sta-
novenou lhůtou splatnosti. Podíl vládního sektoru na cel-
kovém zahraničním dluhu činí 17 procent. Bankovní sek-
tor zaznamenal ve čtvrtém čtvrtletí růst zahraniční zadlu-
ženosti vlivem nákupů krátkodobých dluhopisů zahranič-
ními investory a ke konci roku tvořil 40,5 procenta celko-
vé zadluženosti. Zahraniční závazky ostatních sektorů za-
ujímaly 42,5 procenta z celkového dluhu.

ekonom
ika
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a Mezinárodní měnový fond zhoršil 
výhled české ekonomiky na letošní rok
Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomi-
ky na letošní rok. Nyní počítá s růstem o 4,2 procenta, za-
tímco loni na podzim čekal vzestup o 5,1 procenta. Fond 
to uvedl ve svém jarním výhledu. Výrazně hůř si povede 
i Slovensko, kterému fond zhoršil výhled růstu hrubého 
domácího produktu (HDP) na letošní rok na 4,7 procenta 
z podzimní prognózy 6,9 procenta. Jarní výhled mimo jiné 
ukazuje, že inflace v České republice v letošním roce kles-
ne, stále však bude vyšší než v mnoha jiných evropských 
zemích. Například na Slovensku, které je členem eurozó-
ny, ji fond odhaduje zhruba na poloviční úrovni. V Maďar-
sku a Polsku, které spolu s Českem a Slovenskem tvoří tak-
zvanou visegrádskou čtyřku (V4), ale měnový fond inflaci 
předpovídá ještě vyšší než v České republice.

Celkový veřejný dluh loni stoupl 
na víc než 38 procent
Veřejné finance se loni dostaly především kvůli dopadům 
pandemie koronaviru do schodku 6,2 procenta hrubého 
domácího produktu. V roce 2019 vykázaly veřejné finan-
ce přebytek 0,3 procenta HDP. Celkový veřejný dluh loni 
podle dnešních údajů stoupl na víc než 38 procent HDP 
z celkových víc než třiceti procent v roce 2019. Podle pra-
videl Evropské unie by se za standardních podmínek ne-
měly dostat veřejné finance do deficitu většího než tři pro-
centa HDP a dluh by neměl přesáhnout 60 procent HDP.

Skokový růst schodku státního rozpočtu
Ke konci března byl státní rozpočet ve schodku přes 
125 miliard korun – o měsíc dřív to bylo víc než 86 mi-
liard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Podle rezor-
tu schodek stoupá kvůli pokračující pandemii, kvůli kte-
ré stát vybírá méně daní, navíc dál vyplácí různé podpory 
podnikatelům. Stát letos má – podle rozpočtu schváleného 
sněmovnou – hospodařit se schodkem 500 miliard korun.

Státní dluh by měl překonat 
hranici 2,5 biliónu korun
Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 biliónu korun 
a v roce 2023 tří biliónů korun. Během let 2021-2023 by 
tak měl stoupnout zhruba o jeden bilión korun. Vyplývá to 
z informační brožury ministerstva financí Státní rozpočet 
v kostce, jejímž cílem je přiblížit problematiku státního roz-
počtu široké veřejnosti. Za nárůstem bylo zejména vydává-
ní státních dluhopisů, mimo jiné kvůli pokrytí schodku loň-
ského státního rozpočtu, který byl kvůli dopadům pande-
mie s 367,4 miliardy korun nejvyšší od vzniku ČR.

Samotná výše státního dluhu není v mezinárodním 
kontextu problémem. Dluh totiž roste kvůli dopadům pan-
demie u většiny vyspělých zemí. Komplikací ale může být 
výrazný nárůst dluhu v relativně krátkém čase. To by moh-
lo vést k nedůvěře finančních trhů a následně i k dražšímu 
financování dluhu. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslo-
vených ČTK.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především 
hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je po-

kladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčka-
mi nebo půjčkami například od Evropské investiční banky.

Banky souhlasily po konci moratoria 
s odkladem splátek u 77 procent žádostí
Banky podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) 
vyšly vstříc po skončení zákonného úvěrového moratoria 
loni na podzim zhruba 77 procentům žádostí o odklad 
splátek. Nebankovní společností vyhověly zhruba 67 pro-
centům žádostí. Ministryně to uvedla na tiskové konferen-
ci po jednání se zástupci České bankovní asociace a zá-
stupců nebankovních poskytovatelů úvěrů. Ti potvrdili vůli 
k pokračování ve vstřícném přístupu k žadatelům.

Od konce zákonného moratoria na odklad splátek na 
konci loňského října do konce letošního února u bank lidé 
podali 32 000 individuálních žádostí o odklad splátek úvě-
ru za 31,7 miliardy korun. Z toho zhruba 31 000 žádostí 
podaly domácnosti a zhruba 1 200 žádostí dali podnika-
telé a firmy. Zhruba ve dvou třetinách případů se žádosti 
týkají spotřebních úvěrů, ve třetině jde o hypoteční úvěry.
Úvěrové moratorium umožnilo dlužníkům z řad spotřebi-
telů, podnikatelů a firem odložit splácení úvěrů a hypoték 
sjednaných před 26. březnem loňského roku, a to do kon-
ce října. Bylo závazné pro všechny banky a nebankovní po-
skytovatele úvěrů, klienti jej mohli využít dobrovolně. O zá-
konný odklad podle MF loni požádalo přes 400 000 klien-
tů finančních institucí. I po konci moratoria banky klientům 
v souvislosti s pandemií umožňují odklady splátek a další 
úlevy (snížení splátek, dočasná úhrada pouze jistiny či úro-
ků apod.), a to na základě individuální domluvy.

Letos i příští rok česká ekonomika 
vzroste o více než 3 procenta
Ministerstvo financí v nové prognóze ponechalo odhad 
letošního růstu ekonomiky na 3,1 procenta. Pro příští 
rok odhaduje především díky oživení soukromé spotřeby 
zrychlení tempa růstu ekonomiky na 3,7 procenta.

Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. 
V předchozí lednové prognóze odhadovalo růst ekonomi-
ky v roce 2022 o 3,4 procenta. Loni česká ekonomika kles-
la o 5,6 procenta. Ministerstvo využije nové odhady vý-
voje ekonomiky jako východisko pro Konvergenční pro-
gram, který je základním dokumentem země pro přije-
tí eura a popisuje rozpočtovou strategii vlády. Dokument 
musí vláda projednat a odeslat do EU každoročně do kon-
ce dubna. „Předpokládáme, že postupující očkování oby-
vatel zlepší epidemickou situaci, což podpoří hospodářské 
oživení nejen v ČR, ale i v zahraničí,“ uvedlo MF. Odhad 
inflace v nové prognóze pro letošní rok zvýšilo na 2,5 pro-
centa z předchozích 1,9 procenta. Za zvýšením odhadů 
jsou podle MF převážně vyšší ceny ropy a potravin. Záro-
veň úřad letos počítá s růstem nezaměstnanosti. Stoup-
nout by měla na 3,6 procenta z loňských 2,6 procenta.

Ministerstvo financí také informovalo, že veřejné fi-
nance letos skončí podle odhadů ve schodku 8,8 procen-
ta HDP. Příští rok by měl schodek klesnout na 5,9 procen-
ta. Zá roveň ministerstvo chystá úsporná opatření u příjmů 
i výdajů tak, aby v letech 2023 a 2024 byl schodek veřej-
ných financí i zadlužení nižší, než by hrozilo bez plánova-
ných opatření.
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Tržby v maloobchodu 
meziročně klesly o tři procenta
Maloobchodní tržby bez prodejů aut se v únoru meziročně 
snížily o tři procenta. Pokles zaznamenaly všechny typy ka-
menných obchodů, které byly výrazně ovlivněny protiepi-
demickými opatřeními. Většina prodejen nepotravinářské-
ho zboží nemohla prodávat vůbec, nebo v omezené míře. 
Podobně jako v posledních měsících rostl ale prodej přes 
internet. E-shopy zaznamenaly meziročně o téměř 42 pro-
cent vyšší tržby. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český 
statistický ústav. Obchodům s oděvy a obuví klesly letos 
v únoru ve srovnání s loňským rokem tržby o 69 procent, 
prodejci sportovních potřeb utržili o 36,5 procenta méně 
a prodejny s výrobky pro domácnost zaznamenaly pokles 
o 15,5 procenta.

Výsledky maloobchodu za únor podle analytiků přes 
pokles pozitivně překvapily. Spotřeba českých domácnos-
tí je koronavirovou krizí ovlivněna relativně málo. Je to 
dáno vládní podporou, která drží nízko nezaměstnanost, 
a pravděpodobně i zrušením superhrubé mzdy. Po uvol-
nění opatření lze v maloobchodu očekávat rychlý nárůst tr-
žeb, vývoj v dalším období zůstává ale nejistý.

Za únorovým poklesem českého průmyslu jsou kom-
plikace v dopravě a v dodávkách potřebných komponent 
pro výrobu motorových vozidel, shodli se analytici oslove-
ní ČTK. K meziročnímu nárůstu by se mohl podle nich prů-
mysl vrátit v březnu. „Tuzemský průmysl v letošním roce 
zatím nenavázal na silný závěr minulého roku. To je do vel-
ké míry způsobeno problémy v subdodavatelském řetěz-
ci, kdy zejména automobilkám chybí potřebné polovodiče 
a musely tak výrobu některých modelů omezit,“ uvedl ana-
lytik ING Bank Jakub Seidler. Z tohoto pohledu jsou čísla 
z průmyslu opticky podhodnocená, protože poptávka po 
výrobcích zůstává solidní.

Průmyslová produkce v ČR v únoru 
meziročně klesla o 2,6 procenta
Český průmysl v únoru přešel do meziročního poklesu 
o 2,6 procenta z lednového růstu o 0,3 procenta. Důvo-
dem je pandemie koronaviru. Hůře si vedla výroba aut, 
elektrických zařízení i stavebních hmot. Firmy ale uzavře-
ly více nových zakázek než loni. Vyplývá to z revidovaných 
údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíč-
ně průmyslová výroba klesla o dvě procenta. Produkce ve 
stavebnictví v Česku v únoru meziročně klesla o 11 pro-
cent. Jedná se o nejvýraznější meziroční propad od čer-
vence 2016.

Za únorovým poklesem českého průmyslu jsou kom-
plikace v dopravě a v dodávkách potřebných komponent 
pro výrobu motorových vozidel, shodli se analytici oslove-
ní ČTK. K meziročnímu nárůstu by se mohl podle nich prů-
mysl vrátit v březnu. „Tuzemský průmysl v letošním roce 
zatím nenavázal na silný závěr minulého roku. To je do vel-
ké míry způsobeno problémy v subdodavatelském řetěz-
ci, kdy zejména automobilkám chybí potřebné polovodiče, 
a musely tak výrobu některých modelů omezit,“ uvedl ana-
lytik ING Bank Jakub Seidler. Z tohoto pohledu jsou čísla 
z průmyslu opticky podhodnocená, protože poptávka po 
výrobcích zůstává solidní.

Zpomalování růstu cen se v březnu zastavilo, 
inflace stoupla na 2,3 procenta
Meziroční inflace zůstane i v dalších měsících a zřejmě 
i po zbytek roku nad dvěma procenty. V nejbližších měsí-
cích bude inflaci nadále ovlivňovat zdražování pohonných 
hmot a později v roce pak i ekonomické oživení. Nicmé-
ně inflace nebude problém české ekonomiky, a centrální 
banka tak nemusí spěchat se zvyšováním úrokových sa-
zeb. Vyplývá to z vyjádření analytiků k výsledkům březno-
vé inflace.

Meziroční inflace v březnu stoupla z únorových 
2,1 procenta na 2,3 procenta. Zpomalování meziročního 
růstu spotřebitelských cen v Česku se tak po sedmi měsí-
cích zastavilo. Největší podíl na březnovém meziročním 
zvýšení inflace měl podle statistiků růst cen pohonných 
hmot.

Z cestovního ruchu na jihu Čech odešlo 
5 000 lidí, čtvrtina všech
Ze zhruba 23 000 lidí, kteří na jihu Čech pracovali v ces-
tovním ruchu, jich za první rok koronavirové pandemie 
odešla asi čtvrtina do jiných oborů. Jde o personál restau-
rací i turistické průvodce, může to zhoršit kvalitu služeb. 
Malí ubytovatelé v kraji mají na léto poptávku, z Rakouska 
a Německa je ale zájem nulový. Kraj chce podnikům po-
moci, aby měly vlastní rezervační systémy. ČTK to řekl ře-
ditel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Z turistických průvodců přešlo podle Poláška asi 
90 procent do jiných oborů. Systém kompenzací považu-
je ředitel za špatně nastavený. „Posuzují se jednotlivé žá-
dosti, proces se zasekává. Sektor cestovního ruchu byl pod 
EET, stát věděl moc dobře, jaké tržby byly v roce 2019, 
podnikatelé tak mohli mít do týdne peníze na účtech, teď 
mají problém s cash flow,“ řekl ředitel.

Jeho slova potvrdil Jiří Falout, který v Lipně nad Vlta-
vou provozuje třináct penzionů. Teprve před pár dny do-
stal kompenzaci nájemného za část loňského roku. „Peníze 
nejsou. Teď to platím ze svého, z úspor,“ řekl ČTK Falout.

Panelové byty v Česku meziročně 
zdražily o 19,5 procenta
Byty v panelových domech v Česku na konci února me-
ziročně zdražily o 19,5 procenta na 38 452 korun za 
metr čtvereční. Nejdražší byly v Praze s průměrnou ce-
nou 82 313 korun za metr čtvereční, nejlevnější v Ústec-
kém kraji (17 491 Kč/m²). Ceny bytů v cihlových domech 
stouply o 10,8 procenta na 39 883 korun za metr čtvereč-
ní. Vyplývá to z údajů společnosti Reas, která mapuje rea-
litní trh v ČR na základě dat z katastru nemovitostí.

„Panelové domy byly ve svých začátcích jakýmsi poku-
sem, jak v socialistickém Československu vyřešit co nej-
rychleji bytovou krizi. Nejvíce se jich postavilo v letech 
1958-1990 a v roce 1985 tvořila panelová výstavba skoro 
99 procent všech nových bytů v bytových domech. Dnes 
jsou zajímavou alternativou k drahým cihlovým a mono-
litovým domům nejen pro zájemce o vlastní bydlení, ale 
také pro investory. Což žene pochopitelně ceny nahoru,“ 
uvedl ředitel společnosti Reas Michal Makoš. „Řada pa-
nelových domů navíc prošla v uplynulých letech značnou 
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a revitalizací, takže se již nejedná o šedé nevzhledné kost-
ky, ale o moderní bydlení splňující i náročnější požadav-
ky,“ doplnil Makoš.

Nejbohatším Čechem byl loni Kellner
Nejbohatším Čechem byl v loňském roce naposled větši-
nový vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner, který ne-
dávno tragicky zahynul. Podle odhadů časopisu Forbes je 
hodnota jeho majetku 17,5 miliardy dolarů, tedy 382 mi-
liard korun. Patří mu tak 110. místo mezi nejbohatšími lid-
mi světa. Proti roku 2019 se Kellnerův majetek rozrostl 
o 2,6 miliardy dolarů. Po jeho smrti jmění s největší prav-
děpodobností přejde na manželku Renatu Kellnerovou 
a celou rodinu. V žebříčku dolarových miliardářů figuruje 
devět Čechů, což je dosud nejvíce. Druhým nejbohatším 
člověkem z České republiky je majitel skupiny KKCG Ka-
rel Komárek s majetkem přesahujícím 5,5 miliardy dolarů, 
tedy 121 miliardy korun, který se posunul z předloňského 
pátého místa. Přeskočil tak Radovana Vítka, který je nyní 
na třetím místě a jehož realitní impérium CPI bylo ohod-
noceno na 4,8 miliardy dolarů, tedy 105 miliard korun.

Plzeňská firma vybuduje 
restaurační pivovar na pobřeží Islandu
Plzeňská firma Joe’s Garage Brewery, která za třináct let 
postavila v ČR i cizině pětašedesát minipivovarů, vybudu-
je malý restaurační pivovar na severovýchodním pobřeží 
Islandu. Podle jejích majitelů a sládků Josefa Krýsla a jeho 
syna Petra začínají po roce od zmrazení poptávky opět po-
ciťovat vyšší zájem investorů. Důvodem je, že minipivovary 
prokázaly, že se i ve složité pandemické době dokážou při-
způsobit a fungovat, řekl ČTK řekl Josef Krýsl.

Ještě před pandemií počítala firma s tím, že díky zakáz-
kám bude loňský rok rekordní. Měla zakázky na deset mi-
nipivovarů, například i v Tanzanii a Zanzibaru. Kvůli pan-
demii koronaviru se ale žádný projekt neuskutečnil. „Na 
Islandu, kde už je asi deset minipivovarů, má české pivo 
a vůbec výroba alkoholu velmi dobrý zvuk. Působili tam 
i čeští sládci,“ uvedl Krýsl.

Maláčová chce důchodovou reformu prosadit 
do voleb, i když nemá podporu
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) 
chce ještě do sněmovních voleb prosadit dřívější odchod 
do penze pro lidi pracující ve fyzicky náročných profesích. 
Chtěla by také bonus pro ženy k důchodu podle počtu vy-
chovaných dětí, k čemuž byli členové expertního týmu pre-
zidenta Miloše Zemana skeptičtí, uvedla ministryně po jed-
nání. Podle Maláčové všechny strany souhlasí s tím, že niž-
ší důchody žen i stejný věk odchodu do důchodu bez ohle-
du na profesi je problém.

Podle Maláčové by lidé vykonávající fyzicky náročnou 
práci měli odcházet do penze o rok dříve za každých de-
set odpracovaných let. Ženy pak chce ministryně ochránit 
před chudobou ve stáří. Návrh počítá se zvýšením důcho-
du o 500 korun za každé vychované dítě. Dodala, že roz-
díl mezi starobními důchody žen a mužů činí až 3 000 ko-
run měsíčně.

Restaurace a hospody
Nejdříve musely zavřít, pak mohly mít – kromě krátké vý-
jimky – otevřeno s různými omezeními a nakonec jim zů-
stala jen možnost rozvozu a výdejní okénka. Tak fungu-
jí v Česku restaurace a hospody už rok. Od té doby skon-
čila podle Asociace malých a středních podniků více než 
pětina z nich.

Oblast gastronomie patří k nejvíce zasaženým sek-
torům koronavirovou krizí. Podle Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu neotevřelo po jarní vlně opatření asi de-
set procent gastronomických podniků, další je pak násle-
dovaly. Celkem od začátku pandemie podle Asociace ma-
lých a středních podniků skončilo s podnikáním v gastro-
nomii v Česku přes 20 procent majitelů hospod, restaura-
cí a barů.

Někteří podnikatelé se snaží provozovny udržet a i na-
dále prodávají jídlo a nápoje přes rozvozové služby nebo 
výdejová okénka. Tím ale dokáží pokrýt jen malou část tr-
žeb. Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních 
podniků je to na úrovni 10 až 15 procent běžných tržeb.

Majitelé podniků mají nárok na různé formy podpory, 
ta ale podle nich často nestačí, nebo dorazí se zpožděním. 
„Gastronomie prodělává denně 411 miliónů korun a kom-
penzační programy se nijak rychle neproplácí,“ řekl prezi-
dent Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Zpoždění se týká i peněz z programu na podporu za-
městnanosti Antivirus. „Já mám vyplacenou výplatu za le-
den a únor, ale prosinec dostávám až koncem února. Takže 
my v tom máme neustále obrovské peníze a vlastně umě-
le držíme lidi, které momentálně nepotřebujeme,“ popsala 
Českému rozhlasu situaci Gabriela Schönbauerová, která 
provozuje hotel, restauraci a pivovar v Teplicích.

Podle ní je podpora státu nedostatečná. „To, že stát 
podporuje zaměstnance, nám uměle utváří tržbu a nejsme 
schopni se dostat pod 50 procent poklesu tržeb, tudíž ne-
budeme mít nárok na kompenzace. Je to prostě začarova-
ný kruh. Vláda evidentně nechce pomoct,“ dodala.

Kompenzace dlouhodobě kritizují i opoziční strany. 
Vláda tak na jejich návrh zvažuje zavedení záchytného pro-
gramu pro podnikatele, kteří nedosáhnou na státní finanč-
ní pomoc. Stravovací zařízení jsou zavřená už tři měsíce. 
Kdy by se mohlo začít rozvolňovat a restauratéři by moh-
li své podniky otevřít, zatím ale není jasné. Netřeba ko-
mentovat, že situace skoro v celém Rakousku je podobná.

Provozní zisk Škody Auto loni kvůli 
pandemii klesl o více než 50 procent
Automobilce Škoda Auto klesl v loňském roce provozní 
zisk o 54,4 procenta na 765 miliónů eur (20 miliard ko-
run). K poklesu přispěly nižší objem prodeje kvůli pande-
mii nemoci covid-19, vývoj směnných kurzů a mimořád-
né výdaje spojené s emisemi. Negativní dopady částeč-
ně zmírnila optimalizace nákladů. Oznámil to mateřský 
koncern Volkswagen. Tržby mladoboleslavské automobil-
ky klesly o 13,8 procenta na 17,1 miliardy eur (447,8 mi-
liardy Kč). Svým zákazníkům po celém světě dodala Ško-
da loni přes milión vozů, o více než 19 procent méně než 
v roce 2019. Největší zájem byl o modely Scala, Kamiq 
a Octavia Combi. Výroba se loni snížila o 24,3 procenta 
na 941 miliónů vozů.
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Stát začíná vyplácel kompenzace 
skiareálům za zimní sezónu
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyplácí kompenzace pro 
skiareály. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) na twitteru 
napsal, že podnikatelé v programu COVID Sport III Lyžař-
ská střediska zatím podali přes dvě stě žádostí. Dohroma-
dy žádají o 773 miliónů korun. Vláda na podporu skiareá-
lů vyčlenila miliardu, podporu by tak měli získat všichni zá-
jemci splňující podmínky. Resort na program získal notifi-
kaci Evropské komise, bez ní nemohl vyplácení příspěvků 
spustit. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se 
vztahuje na 103 dní, tedy na celou zimní sezónu.

Ztráta a investice Aera Vodochody
Aero Vodochody předloni hospodařilo se ztrátou, investo-
valo do úspor a certifikace nového letounu L-39NG. Pro-
vozní ztráta před odpisy činila 383 miliónů korun, celkové 
příjmy dosáhly 2,9 miliardy korun. Za loňský rok společ-
nost původně očekávala až dvojnásobný růst tržeb a ná-
vrat do černých čísel. Kvůli dopadu pandemie na letec-
ký průmysl předběžné výsledky neukazují takový růst, ale 
snížení ztráty ano, řekla ČTK mluvčí Aera Vodochody Te-
reza Vrublová. Společnost zaměstnává přes 1 300 lidí, je 
největším tuzemským výrobcem letecké techniky. Smlou-
va o dodávce dvanácti letounů už je podepsaná s vietnam-
ským ministerstvem obrany, už dříve projevil zájem napří-
klad Senegal nebo státní podnik LOM Praha. Společnost 
věří, že v příštích deseti letech vyrobí a dodá zahraničním 
zákazníkům přes 200 nových letadel.

Čeští řidiči vlastní 
jedny z nejstarších aut v Evropě
Z údajů Svazu dovozců automobilů vyplývá, že Česko má 
v Evropě pátý nejstarší vozový park. Loni se zvýšilo prů-
měrné stáří osobních vozů na víc než patnáct let. Důvo-
dem je dovoz starých ojetých automobilů i pandemie ko-
ronaviru.

Ze statistik Evropské asociace výrobců automobilů vy-
plývá, že v Česku stále přibývá aut na počet obyvatel. Po-

dle údajů Svazu dovozců automobilů bylo ke konci loňské-
ho roku registrováno 6 miliónů 130 tisíc osobních automo-
bilů. Celkem tak připadá 573 aut na tisíc obyvatel.

Jejich průměrné stáří se ale zvýšilo na 15,28 roku. Je 
to o čtyři roky více, než činí průměr v Evropské unii. Ješ-
tě staršími automobily jezdí už jen v Estonsku, Řecku, Lit-
vě a Rumunsku. Vliv na stárnutí českého vozového parku 
loni měla i protikoronavirová opatření, kvůli kterým ob-
chodníci prodali méně nových vozů – necelých 203 tisíc, 
což je to téměř 19 procent méně oproti předešlému roku. 
Především ale ke stárnutí vozového parku v Česku přispí-
vá skladba dovozu ojetých vozidel do Česka ze zahraničí. 
V důsledku pandemie koronaviru v letošním roce nabídka 
ojetých aut na českém trhu klesá.

Značky Škoda tvoří jednu třetinu osobních automobi-
lů v Česku.

Hrozící krach zájezdových dopravců
Zájezdoví autobusoví dopravci vloni meziročně ztratili na 
tržbách v průměru 88 procent. Drtivá většina firem upo-
zorňuje, že bez pomoci státu nepřežije, pětina společnos-
tí z oboru už prodala nebo zastavila osobní majetek. Bez 
zakázek dopravci ztrácejí i řidiče. Vyplývá to z průzkumu 
mezi provozovateli, jehož výsledky ČTK poskytla iniciativa 
Za autobusy. Dopravci žádají o pomoc stát. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu (MPO) k tomu uvedlo, že před spuš-
těním jsou nové plošné programy, z nichž budou moci čer-
pat i dopravci.

Zájezdové autobusy nejezdí už bezmála rok a další mě-
síce to tak zřejmě zůstane. Dopravci tak kvůli koronaviro-
vé krizi nejspíš přijdou i o druhou sezónu. To se projevu-
je na ekonomické kondici celého oboru. „Zájezdová do-
prava je doslova v troskách a rodinné firmy provozující zá-
jezdovou dopravu spějí k zániku,“ řekl zakladatel iniciati-
vy Jiří Vlasák.

Dopravci dlouhodobě žádají o pomoc stát. Ten pro ně 
na podzim vytvořil kompenzační program s dotacemi za 
miliardu korun. Podle dopravců to stačilo pouze na pokry-
tí ztrát z loňského jara, krize však pokračuje dodnes. Krize 
v Česku zasáhla až 2 000 zájezdových dopravců provozu-
jících dohromady asi 9 000 autobusů.

Dotkni se vesmíru: stratosférické balóny
Stratosférické balóny vytvoří týmy žáků a studentů, které 
se zapojí do akce Dotkni se vesmíru. Týmy budou za pomo-
ci odborníků sestavovat a programovat balóny s meteoro-
logickou sondou, které letos na podzim vyšlou do výšky 
třiceti kilometrů. Projekt organizuje platforma Steam Aca-
demy. Studenti si v projektu vyzkouší práci po vzoru sku-
tečných vědců. Zúčastní se koordinace vědeckého experi-
mentu a dostanou na starost různé fáze přípravy vypuště-
ní balónů. Pomocí meteorologické sondy si zkusí třeba od-
borné měření tlaku, teploty, výšky a vlhkosti.

Rybí šupiny jako kritérium čistoty vody
Jako první na světě využívají čeští vědci vzorky rybích šupin 
k pozorování změn v kvalitě vody. Nová studie, která byla 

publikována v mezinárodním prestižním časopise Science 
of the Total Environment, prokazuje, že rybí šupiny jsou 
spolehlivým zdrojem informací ke zkoumání vlivu člověka 
na vodní ekosystém. Stejně jako letokruhy stromů vyprá-
ví o historii přírodních procesů na Zemi, můžeme ze vzor-
ků rybích šupin sbírat informace o vodním ekosystému.

Díky vzorkům šupin z vodní nádrže Římov v jižních Če-
chách analyzoval tým vědců z Akademie věd kvalitu vodu 
v nádrži. Výzkum trval od roku 1979, kdy byla nádrž po-
prvé naplněna, až do dneška. Jak uvedl vědec Mojmír Va-
šek, tým se soustředil na dvě substance, a to izotopy uh-
líku a dusíku. „Tyto dva izotopy nám mohou předávat in-
formace o prostředí, ve kterém ryby žijí. Při zkoumání je-
jich šupin můžeme například poznat, jak moc je voda ze-
lená, v jakém množství se v ní nachází planktonické řasy.“

Vědci analyzovali přibližně 1 200 vzorků šupin dvou 
druhů ryb, plotice obecné a cejna velkého, získaných 
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během čtyřiceti let provozu nádrže. „V rámci studie jsme 
odřízli kraj šupiny z posledního roku života dané ryby, kte-
rý jsme analyzovali. Na studii je ale zajímavé to, že máme 
vzorky šupin nasbírané v nádrži během čtyřiceti let.“

Vědci následně porovnali své nálezy s údaji z dlouho-
dobého monitoringu. Výsledky se shodovaly, což dokazuje 
spolehlivost metody. Metoda může pomoci archeologům 
nahlédnout hlouběji do minulosti

Vodní nádrž Římov slouží jako zdroj pitné vody pro 
krajské město České Budějovice, ale v průběhu osmdesá-
tých let nebyla kvality vody příliš vysoká. Ovlivnilo ji pře-
devším zemědělství a nedostatek vodních rostlin. Voda ob-
sahovala hnojiva odplavená z nedalekých polí a byla plná 
řas a sinic. V devadesátých letech se kvalita vody zlepšila, 
v posledním desetiletí však znovu stagnuje.

Mojmír Vašek dodává, že v budoucnu by vědci z Aka-
demie věd chtěli pomocí stejné metody analyzovat vodu 
i z jiných jezer a nádrží v Česku, které nebyly pozorovány 
tak podrobně jako Římov. „Mnoho jezer a nádrží nebylo 
takto detailně sledováno, nachází se v nich ale dostupné 
vzorky šupin. Díky zpětné analýze můžeme zjistit, jakým 
způsobem se kvalita vody měnila.“

Metoda může být využita i ke sledování obsahu dalších 
látek v rybích šupinách, jako je například rtuť. Analýzou 
starších vzorků šupin pocházejících například z archeo-
logických nálezů by se dalo nahlédnout i hlouběji do mi-
nulosti. Ruth Fraňková, Jana Stuláková, Martin Srb

Masarykův onkologický ústav 
má látku pro odhalení nádorů mozku
Masarykův onkologický ústav v Brně začal vyšetřovat po-
mocí nového radiofarmaka, které pomáhá lépe odhalit ná-
dory mozku a efektivněji je léčit. Při injekční aplikaci zachy-
tí látku v těle pacienta nádorové buňky, nádor se tím krát-
kodobě zvýrazní a lékaři ho mohou na přístrojích lépe roz-
poznat. Loni se podařilo látku 11C-Methionin zaregistro-
vat a od letošního března ji ústav používá, přičemž použití 
nově hradí zdravotní pojišťovny. V České republice se kaž-
dý rok objeví přes 800 pacientů s primárním zhoubným 
nádorem mozku, který v mozku přímo vznikl, a dalších více 
než 1 000 pacientů, kterým lékaři zjistí mozkové metastázy 
z jiného nádorového onemocnění.

Látka se aplikuje pomocí injekce. Funguje tak, že zachy-
tí v těle pacienta nádorové buňky. Dokáže je zobrazovat 
i mimo oblasti, které jsou viditelné při klasické magnetické 
rezonanci. Nevýhodou je, že se nádor zobrazí jen krátko-
době (uhlík-11 má poločas přeměny 20 minut). Účinnost 
látky je tak zhruba do půl hodiny. „Veškerá výroba, kontro-
la kvality a aplikace pacientovi tak musí proběhnout s ab-
solutně minimální časovou prodlevou,“ uvedl manažer vý-
zkumu a vývoje ÚJV Jan Adam. Lékaři mohou díky aplikaci 
látky přesně určit rozsah nádoru na mozku a být tak přes-
nější při léčbě spočívající v operacích, radio terapii, chemo-
terapii a podpůrné léčbě. Celkově to může podle odbor-
níků vést ke zlepšení kvality života pacienta nebo k jeho 
prodloužení. Masarykův onkologický ústav vyvíjel nové 
radio farmakum už od roku 2009 spolu s Ústavem jader-
ného výzkumu Řež. Podle ředitele ústavu Marka Svobody 
látka byla při studii podána 20 pacientům, nyní ji dostali 
další tři. Týdně je ústav schopen podat radiofarmakum jed-
nomu až dvěma pacientům.

IKEM oslavil 50 let existence
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) oslavil 
letos v lednu padesát let. Za dobu své existence v podsta-
tě nezměnil své zaměření. Podle současného ředitele Mi-
chala Stiborka se potvrzuje, že specializace byla nastave-
na správně a není třeba ji měnit nebo rozšiřovat. Budouc-
nost vidí ředitel v rozvoji a zdokonalení toho, co IKEM na-
bízí. Nemocnice uvažuje například o robotických opera-
cích, které by byly šetrnější k pacientům.

IKEM vznikl jako specializované centrum pro výzkum 
a léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgá-
nů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu pro pacien-
ty z celé ČR. V těchto oblastech se podle ředitele snaží do-
sáhnout nejlepších výkonů. „Snažíme se do České repub-
liky zavádět nejnovější trendy, co ve světě jsou. Ale vždyc-
ky je to v rámci oborů, které děláme,“ řekl Stiborek. Ne-
mocnice by se v budoucnu chtěla více věnovat angiologii, 
tedy léčbě nemocí cév, což ale souvisí s činností kardiolo-
gického centra IKEM. Budoucnost vidí také v zavedení ro-
botických operací, které jsou šetrnější k pacientovi, a tu-
díž se zkracuje doba rekonvalescence. „Myslíme si, že je to 
věc, ke které se určitě v příštích letech dostaneme,“ uvedl. 
Vhodné by byly třeba v případech, kdy se zdravý člověk 
rozhodne, že někomu daruje svoji ledvinu. Operace děla-
né robotem mají své místo rovněž v kardiochirurgii.

Aby se mohl IKEM dál rozvíjet a dělat více operací, plá-
nuje v příštím roce začít se stavbou dvou pavilónů G1 a G2 
za miliardu korun, v kterých bude moderní urgentní příjem 
a které umožní rozšíření transplantačního a kardiologické-
ho pracoviště. Pavilóny navážou na současnou hlavní bu-
dovu nemocnice ze severní strany. Na stavbu je vypsaná 
veřejná zakázka, ředitel doufá, že o jejím výsledku bude 
jasno na začátku příštího roku.

IKEM sice letos nepatřil k nemocnicím, které by ve vel-
kém pečovaly o nemocné s covidem-19, ale i tak zde bě-
hem podzimu asi 150 takových měli. Jednalo se o lidi po 
transplantacích nebo závažných srdečních operacích, kte-
rým se IKEM věnuje. Nemocnice se také snažila ulehčit ji-
ným zdravotnickým zařízením v Česku, která kvůli velké-
mu počtu pacientů s covidem-19 neměla kapacitu na jiné 
vážné případy. I tak se podle Stiborka podařilo, že nemoc-
nici takřka neklesl počet transplantací, kterých ročně udě-
lá kolem pěti set.

Přes mnohá negativa přinesla koronavirová nákaza 
podle ředitele i pozitivní věc, a to rozvoj telemedicíny, tedy 
vzdálené péče o pacienty. „Na klinice diabetologie jsme 
zpracovali produkt, který umožní pacientům se připojovat 
na dálku. Jsme schopni s pacienty na dálku komunikovat 
a zajišťovat jim adekvátní léčbu a preskripci,“ řekl ČTK Sti-
borek. Pokud jsou do systému zapisovány také paciento-
vy výsledky z různých odběrů, lékaři mohou posoudit jeho 
stav a na osobní návštěvy do ambulance zvát jen ty, u kte-
rých je to nezbytně nutné.

A v čem je podle ředitele IKEM i po padesáti letech uni-
kátní? „IKEM má zvláštní pozitivní mikroklima. Koncentru-
je tu hodně lidí, kteří jsou práci vrcholně oddáni. Je to pro 
ně vrchol kariéry pracovat v IKEM, protože je to přístup 
k nejnovějším informacím, technikám, technologiím a také 
znalostem,“ dodal ředitel. 

IKEM vznikl sloučením šesti do té doby samostatných 
výzkumných ústavů. Je největším transplantačním centrem 
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v Česku, ročně se zde udělají asi dvě třetiny všech trans-
plantací. Za padesát let existence transplantovali lékaři 
v IKEM asi 11 200 orgánů, z toho asi 7 000 ledvin, 2 000 ja-
ter, 1 240 srdcí, 780 slinivek, přes stovku Langerhansových 
ostrůvků a desítku děloh a tenkých střev. V nemocnici nyní 
pracuje 1 700 lidí, z toho 300 lékařů a 600 sester. Pro pa-
cien ty je k dispozici 315 lůžek, z toho 111 na jednotkách 
intenzivní péče. (mk)

Pokrok v hojení ran
Vědcům z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR se po-
dařilo vyvinout novou generaci zdravotnických prostřed-
ků navazující na původní přípravek k urychlení hojení ran 
HemaGel. Objev je výsledkem dlouholeté spolupráce po-
lymerních chemiků z Ústavu makromolekulární chemie AV 
ČR s firmou VH Pharma. Cílem vývoje byla inovace složení 
přípravku na hojení ran jak z hlediska použitého polyme-
ru, tak i aplikační formy. 

S výzkumem hydrofilních gelů má ÚMCH zkušenosti 
již od svého založení. V šedesátých letech minulého sto-
letí umožnil vynález zakladatele ústavu profesora Otto 
Wichterleho zahájení výroby měkkých kontaktních čoček 
z hydro gelu. Spojení výsledků výzkumu v oblasti kontakt-
ních čoček a znalostí Ing. Jiřího Labského, CSc., jenž se 
v ústavu více než třicet let zabýval chemickými reakcemi 
lapačů volných kyslíkových radikálů, pak vedlo v devade-
sátých letech 20. století k vyvinutí polymerních látek ur-
čených pro urychlení hojení ran. Látka, do které lapače 
Ing. Jiří Labský, CSc., zabudoval, poly(2-hydroxyethylmet-
hakrylát), je stejný polymer, který stál za vznikem měkkých 
kontaktních čoček. Objev gelu HemaGel tak navázal na 
práci zakladatele ústavu.

„Oba nové prostředky obsahují aktivní polymery, které 
jsou sice rozdílné, ale mají společnou schopnost vychytá-
vat škodlivé kyslíkové radikály v ráně, a tak účinně potlačo-
vat vznik zánětu. Polymery jsou tvořeny velkými makromo-
lekulami, navzájem propojenými do sítě. To zabraňuje je-
jich průniku přes kůži do těla, takže zůstávají na povrchu 
rány, kde dlouhodobě působí,“ vysvětluje Zdeňka Sedlá-
ková, vedoucí oddělení Řízené makromolekulární syntézy, 
které se v ÚMCH věnuje vývoji hydrofilních gelů.

Nový prostředek tvoří hydrogel, jehož základem je 
nově vyvinutá polymerní síť IPN. Hydrogel díky svým uni-
kátním vlastnostem vytváří optimální podmínky pro hojení 
rány tím, že působí protizánětlivě, podporuje mokré hojení 
a současně potlačuje mikrobiální osídlení rány. Je tedy ur-
čen pro hojení akutních ran, jako jsou povrchová poraně-
ní včetně popálenin 1. a 2. stupně a pooperační rány, je ale 
vhodný i pro hojení chronických ran typu bércových vře-
dů, proleženin a kožních defektů u pacientů s diabetem.

Český vítěz soutěže Dance Your PhD
Tým studentů z Helsinské univerzity vedený Jakubem Ku-
bečkou vyhrál letošní ročník soutěže Dance Your PhD. 
Soutěž organizuje prestižní americký časopis Science. Vi-
deo, díky kterému vyhráli, se jmenuje Molecular Clusters. 
Studenti v něm vysvětlují, jakým způsobem se k sobě váží 
molekuly tak, aby vytvářely mračna. Video zahrnuje origi-
nální rapovou hudbu a taneční choreografii. Trojice stu-
dentů Jakub Kubečka, Ivo Neefjes a Vitus Besel zvítězi-

la v kategorii fyziky a obdržela i hlavní cenu. Vybrala je 
porota složená z předchozích výherců a světově uznáva-
ných umělců a vědců za ztvárnění nejlepšího propojení 
umění a vědy. Porazili 39 soupeřů a získali šek v hodno-
tě 2 000 dolarů.

S myšlenkou účasti na tomto projektu přišel právě vě-
dec Jakub Kubečka a přemluvil k ní i své dva kolegy. „Za-
čal jsem psát svou disertační práci a najednou jsem měl 
spoustu volného času. Tak mě to napadlo. Myslím, že my 
tři, tedy hudebně nadaný Vitus, Ivo ovládající střih filmů 
a videí a já se zkušenostmi s popularizací vědy jsme tou 
nejlepší kombinací pro vznik takového úžasného videa!“

Video jim zabralo dva měsíce zkoušek a příprav. K jeho 
tvorbě využili i drony a efekty zelené obrazovky, aby uká-
zali, jak se molekulová mračna otáčejí, srážejí a lepí k sobě. 
Během natáčení videa museli překonat spoustu překážek, 
od opatření kvůli covidu-19 až po drsné finské počasí.

„Měli jsme úžasný nápad točit video na střeše oblečeni 
pouze v kraťasech a krátkých rukávech, takže při finském 
počasí jsme opravdu trpěli. Během natáčení se vždycky 
něco stalo. Na střeše univerzity je mnoho atmosférických 
měřících stanic a došlo tak k určitému rušení, takže náš 
dron letěl směrem k Baltskému moři a my jsme se ho neu-
stále snažili zastavit. Bylo to určitě vtipné.“

Podle Jakuba Kubečky je hlavním záměrem videa uká-
zat „laikům, že věda může být zábavná, bláznivá a vzrušu-
jící“. Co přesně je tedy cílem jejich výzkumu?

„Obecně vzato se snažíme vysvětlit, jak se v atmosféře 
objevují mlha a mraky. Atmosféra je plná molekul a někte-
ré z nich se mohou spojit a vytvářet skupiny, které nazývá-
me molekulární mračna. Ty mohou získávat podobu částic, 
aerosolů a případně i mlhy a mraků. Otázkou tedy je, jaké 
molekuly mohou v atmosféře tvořit stabilní shluky, které 
jsou pak schopné nadále růst. Na začátku, tedy v počáteč-
ním procesu, se jedná o molekuly kyseliny sírové a amoni-
aku, které tvoří stabilní mračna a dále rostou. Zkoumáme 
tedy tyto molekuly a daná mračna.“

Soutěž Dance Your PhD je již třináct let každoročně 
pořádána časopisem Science v kategoriích biologie, che-
mie, fyziky a sociálních věd. Letos je zahrnuta i speciální 
kategorie týkající se covidu-19. Jana Stuláková

mitoDFO
Nová látka, která se nazývá mitoDFO, využívá toho, že ná-
dorové buňky potřebují více železa. Zablokuje jeho zpra-
cování a to zabrání nádoru v růstu. Článek o výzkumu pu-
blikoval časopis Cancer Research, uvedla za Akademii věd 
ČR (AV) Eliška Zvolánková.

Tým si už zažádal o patenty v Evropské unii a ve Spoje-
ných státech. Na projektu spolupracovali odborníci z Aka-
demie věd, Univerzity Karlovy a firmy Smart Brain. Po dle 
vědců je narušení metabolismu železa nádorových buněk 
nový přístup, který výrazně potlačuje rozvoj nádoru.

Vedoucí Laboratoře nádorové rezistence Jaroslava 
Truksa popsal, že zablokování mitochondriálního metabo-
lismu železa v nádorových buňkách zabraňuje jejich růs-
tu a dělení, ale i schopnosti metastázování. Nakonec vede 
k jejich smrti.

Vědci látku už úspěšně otestovali na myších. Podle 
nich je zásadní to, že nová látka působí pouze na nádoro-
vé buňky, nezhoubné nezasáhne.
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ka Ústředním tématem letošní Noci vědců: čas
Ústředním tématem letošní české Noci vědců bude čas. Po 
loňské on-line formě se i letos organizátoři připravují na 
tuto virtuální alternativu. K akci se letos nově připojí napří-
klad Vysoká škola ekonomická v Praze a Vysoká škola poly-
technická Jihlava. Novinářům to řekla Petra Halíková, mluv-
čí VŠB – Technické univerzity Ostrava, která je spolu s Ost-
ravskou univerzitou národním koordinátorem Noci vědců.

Popularizační akce se v celé Evropě uskuteční 24. září. 
Specialitou českých pořadatelů Noci vědců je každoročně 
jiné ústřední téma, letos zvolili čas.

ČEZ začal nabízet čistě jadernou elektřinu
Skupina ČEZ začala nabízet koncovým odběratelům čistě 
jadernou elektřinu. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík. 
Smlouvu o dodávkách nového produktu už dceřiná spo-
lečnost ČEZ ESCO podepsala se stavební skupinou Euro-
via CS, zatím na období od začátku příštího roku do kon-
ce roku 2023. Zákazník dostane certifikát, který bude pů-
vod elektřiny potvrzovat. Za jakou částku ČEZ elektřinu 
dodá, firmy nesdělily.

Řada dodavatelů už nabízí lidem možnost zvolit si do-
dávky takzvané zelené elektřiny, vyrobené výlučně z obno-
vitelných zdrojů. Bývají obvykle dražší než standardní tari-
fy. „Pokud má být Česko uhlíkově neutrální, bude se muset 
v budoucnu spoléhat pouze na bezemisní zdroje, tedy ob-
novitelné zdroje a jádro. Jsem rád, že si společnost Euro-
via vybrala dodávku právě z jaderných zdrojů. Často se to-
tiž zapomíná, že jádro je globálně po vodních elektrárnách 
druhým nejdůležitějším zdrojem elektřiny s nulovou uhlí-
kovou stopou,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. 
Na základě společné dohody přejde od začátku příštího 
roku Eurovia CS na ekologický provoz všech svých areá lů, 
provozoven i staveb.

ČEZ dostal povolení 
pro nový jaderný zdroj v Dukovanech
Společnost Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ získa-
la od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení 
k umístění nového jaderného zdroje. Podle firmy jde o je-
den z nejvýznamnějších přípravných kroků před zaháje-
ním stavby a výběrem dodavatele. Příprava a zpracování 
dokumentace pro licenční řízení trvala pět let a její součás-
tí bylo přes 200 odborných studií, analýz a rozborů, uvedl 
ČEZ. Model financování nového jaderného bloku v Duko-
vanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 
162 miliard korun) schválila česká vláda loni.

Lockdown naučil dospívající vařit
Více než polovina dospívajících Čechů ve věku od 12 do 
17 let se cítí být samostatnější, než si o sobě myslela před 
vypuknutím koronavirové epidemie. Kvůli lockdownu se 
mladí lidé naučili především vařit a poradit si s nudou. Vy-
plývá to z on-line průzkumu společnosti Generali Česká 
pojišťovna. Dobu nuceného omezení společenských kon-
taktů tráví více než tři čtvrtiny dospívajících s oběma rodi-
či. Se spolužáky a kamarády udržuje styky 57 procent mla-
dých a s prarodiči 44 procent. Asi čtvrtina dětí do 18 let je 
v kontaktu se svým přítelem či přítelkyní, zjistil průzkum.

Opatření na zlepšení péče o pacienty s demencí
Zlepšit prevenci a péči o pacienty s demencí a zvýšit pově-
domí o demencích je cílem akčního plánu pro Alzheime-
rovu nemoc a obdobná onemocnění do roku 2030, kte-
rý schválila vláda. Dokument navrhuje 49 opatření, která 
podle autorů povedou ke zlepšení kvality života lidí s de-
mencí a lidí, kteří o nemocné pečují. Vzniknout by měla 
pozice národního koordinátora pro demence, u seniorů 
by se také měla pravidelně testovat paměť. Materiál spo-
lečně vypracovala ministerstva zdravotnictví a práce a so-
ciálních věcí.

Podle demografických predikcí v příštích třiceti letech 
významně vzroste podíl obyvatel starších 65 let, s čímž 
bude nevyhnutelně spojen nárůst počtu seniorů s neuro-
degenerativními onemocněními, jako je Alzheimerova ne-
moc či jiné typy demencí. Podle dat Ústavu zdravotnic-
kých informací a statistiky (ÚZIS) žilo v roce 2017 v Čes-
ku 102 000 lidí s diagnózou demence, u 60 procent šlo 
o Alz heimerovu nemoc.

Veřejná správa neumí zaměstnat 
lidi s postižením
Veřejná správa podle zástupkyně veřejného ochránce práv 
Moniky Šimůnkové neumí zaměstnávat lidi s postižením, 
jejich pracovní zapojení je minimální. Jedním z hlavních 
problémů je podle Šimůnkové to, že zaměstnavatelé mají 
možnost místo zaměstnání lidí s postižením zaplatit sank-
ci. Zástupkyně ombudsmana to řekla na tiskové on-line 
konferenci.

Šimůnková dokončila dva výzkumy, které se týkají za-
městnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru. Jeden 
se týkal pohledu zaměstnavatelů, druhý byl zaměřený na 
pohled lidí s postižením. Výzkum také ukázal na opakující 
se problémy u zaměstnavatelů. Jedním z nich je například 
nepřístupnost budov, ve kterých státní organizace působí, 
pro zaměstnávání lidí s postižením. Druhý výzkum vychází 
z rozhovorů s osmnácti lidmi s postižením, kteří mají s hle-
dáním zaměstnání ve veřejném sektoru zkušenosti. Podle 
závěrů tohoto výzkumu je často problémem nejasné zně-
ní inzerovaných pozic či to, že lidé, kteří mohou, své posti-
žení raději maskují či zapírají.

Festival Jeden svět se bude zabývat 
on-line prostředím
Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět se letos bude zabývat výzvami, které přinesl přechod 
do on-line prostředí. Pořadatelé tak chtějí reagovat na sou-
časné dění ve světě, které ovlivnila pandemie koronaviru. 
Festival se uskuteční od 10. května do 6. června a bude se 
konat především on-line.

Téma festivalu se jmenuje „Vypadáváš“, což je slovo, 
které lidé často slyší, pokud mají při internetových kon-
ferencích technické problémy. Hlavní kategorie proto na-
bídne filmy, které se zabývají nerovností přístupu k on-li-
ne informacím, závislostí na internetu, manipulací ve vir-
tuálním prostředí nebo tím, jak technologie přebírají lid-
ské předsudky do svých algoritmů a přenášejí je do no-
vých oblastí.
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Postup očkování proti covidu v ČR
Registrace k očkování proti covidu-19 se od konce dub-
na otevřela pro další věkovou skupinu, tentokrát od 55 do 
59 let. Ministerstvo zdravotnictví od Velikonoc spouští dal-
ší věkovou skupinu k registraci přibližně po týdnu. V každé 
další se může přihlašovat pět ročníků, což znamená zhru-
ba 650 000 lidí.

Očkování proti covidu začalo v Česku 27. prosince loň-
ského roku. Nejprve se mohli nechat vakcinovat zdravot-
níci, zaměstnanci a klienti domovů pro seniory, kde se na 
podzim nákaza častěji šířila. Postupně se registrace oteví-
rala také pro mladší vybrané skupiny zaměstnanců kritické 
infrastruktury, učitele nebo sociální pracovníky. Z pa cientů 
mají nárok na očkování například lidé léčící se s nádory, 
cukrovkou, těžkým astmatem či vyžadující dialýzu. 
Pozn. redaktorky: Tyto informace se velice rychle mění. 
Uveřejnila jsem tento článek jen z jednoho prostého dů-
vodu. Při připravování časopisu, kde k povinnostem re-
daktora je „zkonzumovat“ co nejvíce zpráv a přesvědčit se 
o jejich pravdivosti, jsem narazila na jeden článek, který 
mi zvedl, jak se říká, mandle. Jakási paní fotografka, žijící 
s rodinou šest let ve Vídni, píše nadšeně do českého tisku, 
jak to v Rakousku vše nádherně klape, vláda lidi pravidel-
ně a spolehlivě informuje, každý se v tom vyzná, očkování 
je perfektně naplánované atd. Kdežto v Česku je to hroz-
né – příšerné. Sama jsem se ve Vídni přihlásila k očková-
ní, jsem riziková skupina, nejsem nejmladší a nebýt mého 
syna, ještě bych pořád čekala na termín. Je sice pravda, 
že můj manžel, kterého jsem ve stejný den přihlásila, ale je 
starší, byl vyrozuměn a je již dvakrát očkován. Proto jsem 
v bláhové naději čekala na vyzvání. Trochu jsem se podi-
vila, když jsem náhodou zjistila, že lidé o dekádu mladší 
než já a zdraví již přišli na řadu. Asi žiji v jiné Vídni a mám 
selektivní počítač…

Vědci se zaměří na využití modřínu 
k obnově holin po kůrovci
Vědci z několika institucí se zaměří na využití modřínu opa-
davého v českých lesích, které se mění v důsledku klimatic-
ké změny a s tím související kůrovcové kalamity. Modřín při 
použití správných lesnických postupů může pomoci napří-
klad s obnovou holin po kalamitě a zvýšit životaschopnost 
lesů. Svým opadem totiž zlepšuje půdu a i ostatní stromy 
dostávají více vody. V tiskové zprávě uvedl mluvčí Men-
delovy univerzity v Brně Filip Vrána. Zastoupení modří-
nu v českých lesích se pohybuje dlouhodobě kolem pou-
hých čtyř procent.

Patent na nový způsob zpracování česneku
Český patent na nový způsob produkce černého česneku 
získali vědci Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Na 
ekonomicky výhodnější metodě takzvaného staření pra-
covali pět let společně s Výzkumným ústavem potravinář-
ským v Praze. Černý česnek má specifickou chuť, vůni a sil-
nější léčivé účinky, má tak využití v gastronomii i jako pre-

ventivní prostředek proti rakovině. Nový princip jeho vý-
roby spočívá v sušení při dané teplotě bez ohledu na vlh-
kost prostředí.

Vědci v Antarktidě letos zažili 
značné množství prachových bouří
Letošní vědecká expedice z Masarykovy univerzity v Brně 
zažila v Antarktidě podle vedoucího výpravy Kamila Lás-
ky nebývalé množství prachových bouří. Krajina místy při-
pomínala spíše polární poušť, řekl ČTK. Do vlasti přivez-
li vědci stejně jako loni desítky kilogramů půdních vzorků 
i litry vody z ledovců.

Osmičlenná výprava vyrazila na expedici z Prahy loni 
v polovině prosince. Vlastní pobyt na stanici a terénní prá-
ce na ostrově Jamese Rosse trvaly jednačtyřicet dní. Zna-
menalo to velké tání sněhu a úbytek ledovcové hmoty, po-
měrně vysoké rychlosti větru a nebývalé množství pracho-
vých bouří.

V Krkonoších platí kvůli ochraně tetřívka 
zákaz vstupu na 11 cest
V Krkonoších dnes kvůli ochraně ohroženého tetřívka 
a dalších živočichů začala platit uzávěra jedenácti turistic-
kých cest nebo jejich částí. Zákaz vstupu na cesty potrvá 
do konce května. Opatření souvisí s loňským vyhlášením 
osmi takzvaných klidových území v Krkonoších. Na polské 
straně Krkonoš budou z obdobného do 31. května uza-
vřeny čtyři cesty. Uzavřením cest se Správa KRNAP sna-
ží zamezit rušení citlivých druhů živočichů, především tet-
řívka obecného. Lidé se vyhnou místům, která tetřívci pra-
videlně využívají jako tokaniště, a to v nejcitlivějším obdo-
bí jejich toku a rozmnožování. Omezení bude platit i v dal-
ších letech.

Lesy ČR loni zvýšily těžbu dřeva 
na rekordních 14,4 miliónů m3

Státní podnik Lesy České republiky loni zvýšil těžbu dřeva 
o tři procenta na rekordních 14,35 miliónu metrů krych-
lových. Nepokračoval tak razantní nárůst roku 2019, kdy 
těžba kvůli masivnímu šíření kůrovce vzrostla meziročně 
o 30 procent na 13,9 miliónu metrů krychlových. Letos 
LČR plánují mírné snížení těžby na 14,07 miliónu metrů 
krychlových.

Podniku patří téměř polovina lesů v zemi a jeho prio-
ritou je zvládnutí kůrovcové kalamity. Těžba dřeva ve stát-
ních lesích začala významně růst s příchodem kůrovcové 
kalamity od roku 2018. V letech bez kůrovcové kalamity 
byla těžba u Lesů ČR kolem osmi miliónů metrů krychlo-
vých. Těžba kůrovcového dřeva loni klesla asi o dvě pro-
centa na 9,58 miliónu metrů krychlových. „Loňský rok byl 
chladnější a deštivější, což lesům určitě prospělo. Stromy 
ale jsou dlouhodobě stresované několikaletým suchem, 
takže kalamita pokračuje,“ uvedla Jouklová. Nejvíce nyní 
chřadnou lesy na Vysočině a dále v Jihomoravském, Jiho-
českém, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji.

ZDraví & žIvoTní prosTřeDí
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se narodilo. To je nejvyšší převaha počtu zemřelých nad 
narozenými od roku 2000. Informoval o tom na webu Čes-
ký statistický úřad (ČSÚ). Počet obyvatel České republiky 
se loni zvýšil o 7 838 na 10,702 miliónu. Přírůstek byl pod-
statně nižší než v předchozích letech a zajistila ho pou-
ze zahraniční migrace. Meziročně loni ubylo narozených, 
sňatků a rozvodů.

V Česku loni zemřelo 129 289 lidí, což je nejvíce od 
roku 1987. Proti roku 2019 jich přibylo o 15 procent, při-
čemž nejvyšší meziroční nárůst zemřelých byl u lidí starších 
75 let. Narodilo se 110 200 dětí. Počet narozených dětí se 
loni proti předchozímu roku snížil o 2 000 a podle statisti-
ků to byl třetí pokles počtu narozených v řadě. Z hlediska 
regionů se počet obyvatel v průběhu loňského roku zvý-
šil v pěti ze čtrnácti krajů. Stejně jako v předchozích letech 
byl nárůst obyvatel největší ve Středočeském kraji a Praze, 
kde jako v jediném kraji k růstu populace přispěla i přiro-
zená změna, doplnili statistici.

Počet sňatků v ČR loni po šesti letech nepřetržitého 
růstu meziročně klesl o 9 455 na 45 400. Nejméně sňatků 
bylo v březnu, kdy byl v ČR potvrzen první případ nemoci 
covid-19. Zároveň meziročně ubylo o 2 400 rozvodů, úřa-
dy loni ukončily rozvodem 21 700 manželství.

NP Šumava
V době socialismu bylo vyhlášení Národního parku v Chrá-
něné krajinné oblasti Šumava politicky neprůchodné. Po-
dařilo se to až před třiceti lety po návratu k demokracii.

17. listopad nastartoval celou řadu změn. Jednou z nich 
bylo i vyhlášení Národního parku jako nejcennějšího území 
v Česku. Do té doby tomu bránila skutečnost, že Šumava 
je hraničním pásmem s Německem a Rakouskem a na je-
jím území se nacházely dva vojenské újezdy.

NP Šumava je s 68 tisíci hektary největším ze čtyř ná-
rodních parků České republiky. Vyznačuje se celou řa-
dou přírodních zajímavostí. Mimo horských smrčin a pra-
lesních porostů to jsou slatě, rašeliniště a karová jeze-
ra, ale i prameny řeky Vltavy. Dynamika šumavské příro-
dy je úžasná a obnovující se les po nejrůznějších větrných 
a kůrov cových kalamitách je možné vidět například v oko-
lí Březníku, Poledníku, ale také v karech Plešného jezera 
či jezera Laka.

Šumava je také domovem mnoha druhů zvířat. Napo-
sledy Šumavský národní park zahájil monitoring losa ev-
ropského. Podle odhadů se na Šumavě a v okolí vyskytuje 
přibližně patnáct jedinců.

Národní park má i celou řadu programů pro milovníky 
přírody, jako např. bobří či vlčí výpravy. V Srní vzniklo ná-
vštěvnické centrum, kde se mohou zájemci seznámit ne-
jen se životem této jedinečné šelmy, ale objevit i zajímavá 
místa v oblasti Srní a Modravy. Právě rostoucí návštěvnost 
s sebou nese bohužel i stinnou stránku, jako jsou auta za-
parkovaná na lesních cestách, výlety mimo vyznačené ces-
ty, ledovcová jezírka jako plovárny nebo hory odpadků.

Záchrana rysů na českém území
Rys ostrovid je největší kočkovitá šelma, která žije na čes-
kém území. Jako největší evropská divoká kočka dorůstá 
délky 1 m a hmotnosti až 36 kilogramů. Zdržuje se v růz-
ných typech lesů od horských smrčin po listnaté a smíše-

Nejkrásnější jabloň
Kandidátem České republiky v mezinárodní anketě o nej-
krásnější strom roku 2021 je jabloň na zahrádce hospůd-
ky U Lidmanů v Machově ve východních Čechách. Dozvě-
dět se více o jejím příběhu můžete na https://www.tree-
oftheyear.org/.

Produkce medu loni klesla pod 5 000 tun, 
to je nejmíň od vzniku ČR
Produkce medu loni v ČR klesla meziročně o zhruba 
40 procent na 4 997 tun. ČTK to zjistila z webu Českého 
statistického úřadu. Podle dat ČSÚ jde o nejhorší výsledek 
minimálně od vzniku ČR v roce 1993. Jak však ČTK řekla 
předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová, ně-
kteří pamětníci mezi včelaři tvrdí, že jde dokonce o nejhor-
ší rok za poslední půl století. Na vině podle ní není korona-
virus, nýbrž loňské jarní počasí.

Čechům nejvíce vadí uzavření škol 
a omezené kontakty
Nejvíce jsou Češi po roce života s pandemií koronaviru 
unavení z uzavřených škol a z omezeného kontaktu s ro-
dinou a blízkými. Reagovalo tak 28 procent dotázaných 
v průzkumu, který uskutečnila úvěrová společnost Fair 
Credit v únoru mezi tisícovkou respondentů. Více než čtvr-
tině populace vadí úplně vše a jsou už maximálně znechu-
ceni. Po rozvolnění se nejvíce lidí, téměř třetina, těší na 
plné otevření obchodů a také na možnost volně cestovat 
po republice.

V roce pandemie si řada Čechů vytvořila nové návyky, 
například více než čtvrtina (28 procent) dotázaných začala 
trávit více času venku na procházkách po okolí svého byd-
liště, 26 procent častěji vaří a peče doma. Zatímco omeze-
ní docházky do škol vadí především věkové skupině 36 až 
53 let, tedy rodičům a také více ženám, na kterých většinou 
spočívá péče o děti při distanční výuce, omezené kontak-
ty s blízkými dopadají častěji na starší generaci nad 55 let 
(38 procent) a také obyvatele menších měst.

Počet zemřelých loni v ČR převýšil 
počet narozených o 20 000
V České republice v loňském roce, který poznamenala epi-
demie koronaviru, zemřelo zhruba o 20 000 lidí více, než 
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né porosty, které má nejraději. Loví menší kopytníky. Podle 
českých zákonů patří mezi silně ohrožené a chráněné dru-
hy, které nelze lovit.

V důsledku rozšíření zástavby, dopravy, ale také pyt-
láctví se v současné době v Česku vyskytují jen dvě stabil-
ní populace. Jedna v jihozápadních Čechách, druhá v Bes-
kydech. Právě tam přišli vědci z brněnské Mendelovy uni-
verzity s projektem, který má přispět k ochraně rysů. Po-
mocí sledovacích obojků chtějí odborníci z brněnské Men-
delovy univerzity zmapovat důležité koridory, kterými vel-
ké šelmy a další zvířata procházejí. „Získaná data poslouží 
k jejich důslednější ochraně a zachování prostupnosti kra-
jiny, která se s rozšiřováním zástavby a budováním nových 
silnic významně snižuje,“ vysvětlil mluvčí Mendelovy uni-
verzity Filip Vrána.

Rysi žijí skrytě a údaje o tom, kudy se pohybují, mohou 
podle odborníků ověřit, která kritická místa v Beskydech 
a okolí jsou pro šelmy stále průchodná a kde je na opak 
nutné prostupnost krajiny zlepšit.

Za poslední rok se vědcům podařilo v centrální části 
Moravskoslezských Beskyd odchytit a vybavit sledovacím 
obojkem pět rysích samců. Prvním byl na jaře 2020 roční 
samec Eman. Díky obojku se zjistilo, že se pohybuje na roz-
sáhlém území od Lipníku nad Bečvou až po Kysuce na Slo-
vensku. Letos dostali obojek další čtyři samci.

Sledování rysů pomocí telemetrie vědci nastavují na ur-
čité časové období. Zvířata proto nemusí zpětně odchytit 
a sledovací zařízení jim sundat. Sledovaným zvířatům obo-
jek po určité době automaticky sám odpadne.

Losů v českém příhraničí ubylo
Losů v evropských v příhraničí během poslední dekády 
ubylo. Rozvoj druhu, který na sledovaném území čítá ně-
kolik desítek jedinců, ztěžují zásahy člověka. Vyplývá to 
z výzkumu česko-rakousko-německého týmu, jehož sou-
částí jsou vědci z Univerzity Karlovy. Tým analyzoval dlou-
hodobé záznamy o výskytu losů na pomezí jihozápadu 
Čech, Rakouska a Německa.

Los evropský je nyní zvíře typické pro sever a východ 
Evropy, ještě ve středověku se však vyskytoval i ve střední 
Evropě. V polovině 20. století začali losi přecházet z Pol-
ska na území jižních a západních Čech, kde se podle věd-
ců v několika lokalitách usadili.

První novodobé pozorování losa v Československu 
spadá do roku 1957. Nynější výzkumný tým tak pracoval 
s daty z let 1958-2019. Zjistili, že losi byli hlavně na Tře-
boňsku. V Česku se později těžiště jejich výskytu posunu-
lo do okolí vodní nádrže Lipno a v důsledku pádu želez-
né opony přibylo také pozorování losů v rakouském a ně-
meckém příhraničí. Nyní podle vědců pochází nálezová 
data z Čech z malých lokalit jižní části Šumavy i Třeboňska.

Výzkumník Tomáš Janík ČTK řekl, že v Česku jsou od-
hadem nižší desítky losů. Například na Třeboňsku podle 
jeho slov v devadesátých letech žilo dvacet až třicet jedin-
ců. Současný počet je podle něj třeba detailněji zmapo-
vat. Tým však také zjistil, že se k poslední dekádě váže str-
mý pokles pozorování svědčících o výskytu losů. Zároveň 
stoupl počet nalezených mrtvých zvířat, především v dů-
sledku srážky s auty. Losy na stále menší území vytlaču-
jí i další dopady lidských aktivit – hustší dopravní síť a re-
kreace.

V příhraničí jsou přitom podle odborníků stále vhod-
né lokality pro rozvoj druhu, který preferuje plochá, výše 
položená území blízko vodních ploch a mokřadů. K vyti-
povaným územím podle Janíka patří Národní parky Šu-
mava a Bavorský les. „Potom je to tedy ještě území Novo-
hradských hor – hlavně s přesahem do Rakouska,“ dodal.

„Nyní je dobré zmapovat populaci a zkusit vymezit ně-
jaké klidové oblasti, kde by se populace mohla dále rozví-
jet,“ řekl Janík. Dodal, že další možnost, která by ale vyža-
dovala větší úsilí ze strany Česka, Německa i Rakouska, je 
přemístění části losů z populace v jižním Polsku. Odborní-
ci by se v budoucnu rádi zabývali i genetickou strukturou 
losí populace v příhraničí.

Redakčně zkráceno, Ecology and Evolution

Medvědí česnek
Medvědí česnek je převážně evropskou rostlinou, vyskytu-
je se od jižní Skandinávie přes Španělsko a Itálii až po se-
verní Balkán. Roste především na stinných a vlhčích mís-
tech, nejčastěji v lužních a listnatých lesích, na úpatích kop-
ců nebo kolem potoků, ale i v parcích. Ale dá se také úspěš-
ně pěstovat doma, třeba na balkóně. V České republice se 
medvědí česnek vyskytuje hlavně na Moravě nebo v seve-
rovýchodní části Čech.

„Medvědí česnek má spoustu pozitivních účinků a na 
jaře nás skutečně energeticky nakopne, což je po zimě po-
třeba. Jeho pozitivní sílu a účinky objevili medvědi, odtud 
jeho jméno. Jedí ho na jaře, aby se vyčistili od parazitů,“ 
odhaluje tajemství názvu medvědího česneku bylinkářka 
Lenka Navrátilová a pokračuje: „Vyčistit od různých nedu-
hů dokáže medvědí česnek i náš organismus. Musí se jíst 
za studena, jakoukoliv úpravou – vařením, ale také suše-
ním a mražením – okamžitě ztrácí životadárné látky.

Pěstování medvědího česneku je známo už z doby ka-
menné. V tradiční medicíně se v Evropě používá při léčbě 
onemocnění dýchacích cest, jako prevence srdečních cho-
rob a také ke zlepšení trávení. Jeho životodárná síla je ukry-
ta především v listech, a tak se sbírá pouze do té doby, než 
začne kvést a jeho síla se pomalu vytratí.

Chuť medvědího česneku je o něco jemnější než u tra-
dičního kuchyňského a je možné z něj připravit spoustu 
chutných sezónních pokrmů. Hodí se například do poma-
zánek, čerstvou natí se koření omáčky, polévky nebo maso 
a je oblíbenou náhražkou jiných bylin při výrobě pesta.

Chov koní v Kladrubech nad Labem
Tato česká památka UNESCO se může chlubit jedinečnou 
kulturní krajinou, která zahrnuje hřebčín, okolní pastviny, 
uměle vybudované vodní kanály a cesty lemované alejemi. 
Zdejší císařský hřebčín založil Rudolf II. roku 1579 a Klad-
ruby se tak již po staletí specializují na chov ceremoniál-
ních koní. Jde především o starokladrubské bělouše, které 
nenajdete v žádném jiném českém ani světovém hřebčínu. 
Vzpomeňte jen pohřeb Zity Habsburské, právě do pohřeb-
ního kočáru byli zapřaženi starokladrubští bělouši.

Toto plemeno je blízký příbuzný lipicánů. Rok po zalo-
žení hřebčína v Kladrubech rozhodl císař Rudolf II. roku 
1580 o založení dalšího chovatelského centra v Lipici ne-
daleko Terstu u Jadranu. Unikátní památka tak láká na ne-
vídané spojení přírody a lidské civilizace.
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Všeobecná zemská výstava v Praze 1891
Počátkem osmdesátých let 19. století se Průmyslová jedno-
ta rozhodla, že na oslavu půlstoletí své existence uspořá-
dá v roce 1883 v Praze průmyslovou výstavu. Nenašla však 
vhodný pozemek. V Praze se již konala průmyslová výsta-
va, a to v roce 1791 (u příležitosti korunovace Leopolda II. 
českým králem), dokonce jako první výstava tohoto dru-
hu na evropském kontinentě. Sto let od první výstavy byla 
k tomuto účelu propůjčena Královská obora.

Výstava se uskutečnila v Praze ve dnech 15. května až 
18. října 1891. V průběhu příprav vznikly rozpory mezi 
českými a německými poslanci zemského sněmu. Nako-
nec němečtí zástupci vystoupili z výstavních výborů a ně-
mečtí podnikatelé odřekli svoji účast na výstavě. Původně 
byla plánována jako všeobecná zemská výstava, avšak pro 
bojkot německých podnikatelů v Čechách se stala přehlíd-
kou rozvoje a vyspělosti českého průmyslu a české pod-
nikavosti. Výstaviště vybudované v krátké době na zelené 
louce, jehož stavby vyprojektovali architekti Antonín Wiehl 
a Bedřich Münzberger, navštívil v průběhu konání na teh-
dejší dobu astronomický počet návštěvníků – bezmála dva 
a půl miliónu lidí. Záštitu nad expozicí převzal sám císař, 
který také výstavu navštívil, přijely výpravy z celého světa. 
A ve výstavních pavilónech bylo co obdivovat – a to díky 
8 772 vystavovatelům a především kvůli expozicím vyná-
lezce Křižíka, jehož elektrické reflektory osvětlovaly noč-
ní fontánu, díky výrobkům Ringhofferovy továrny, závodu 
ing. Emila Škody, strojíren Breitfeld-Daněk a řady dalších. 
Návštěvníci jubilejní výstavy měli možnost se uceleně se-
známit se stavem české průmyslové, zemědělské a lesnic-
ké výroby, s ovocnářstvím, vinařstvím, pivovarnictvím, vče-
lařstvím a dalšími odvětvími českého hospodářství. Výsta-
va obsahovala průmyslové expozice strojírenské, hornic-
ké, sklářské i průmyslové chemie. Část výstavy byla zamě-
řena na společenskou stránku života v Čechách: na zdra-
votnictví, zemské korporace a spolky, na výtvarné umění 
i archeologické vykopávky.

Z objektů postavených pro výstavu jsou dodnes známé 
především budova Průmyslového paláce a Křižíkova fon-
tána. U příležitosti Jubilejní zemské výstavy byly také roku 
1891 zprovozněny dvě nové pozemní lanovky (na Letnou 
a na Petřín), nová Petřínská rozhledna a Křižíkova elektric-
ká dráha na Letné – první česká elektrická dráha.

Jedním z postavených objektů byla Balónová aréna. 
Vedle příležitostných produkcí se slony a šelmami se zde 
vypouštěly balóny. Odtud startoval Maxmilian Wolf se 
svým upoutaným balónem Kysibelkou. Ten umožňoval 
třem osobám přehlédnou výstaviště z výšky až 300 metrů. 
16. června, kdy byl balón vypuštěn k volné vzduchoplavbě, 
došlo k puknutí balónu a jeho pádu. Naštěstí bez vážných 
následků. Jeden z fotografů – Rudolf Bruner-Dvořák – při-
tom vytvořil první fotografickou reportáž v české historii: 
pád horkovzdušného balónu Kysibelka. Po havárii balónu 
byli do Prahy pozváni francouzští vzduchoplavci Eduard 
Surcouf, Louis Godard a Eugéne Taupin. Výstava měla vel-
ký vliv na domácí balónové dění a 10. října 1891 je ohláše-
no ustavení České aeronautické společnosti.

Hlavní projektanti výstavy Bedřich Münzberger a An-
tonín Wiehl zastavěli společně s Františkem Thomaye-

rem, který se staral o sadovou úpravu, plochu o rozloze 
300 000 m2. Vyrostlo na ní 150 budov, kterým domino-
val Průmyslový palác – první montovaná ocelová konstruk-
ce kombinovaná se sklem u nás. Jeho konstrukce vážila 
800 tun a ocelové oblouky měly rozpětí 38 metrů. Impo-
zantní byla i dřevěná vstupní brána, ozdobená znaky čty-
řiceti českých měst – na výstavišti stála až do roku 1952. 
Další významnou budovou byla Strojovna, kde vystavovali 
strojní expozice například Emil Škoda nebo Daněk a spol. 

Jednotlivé pavilóny měly různorodou podobu. Napří-
klad Pavilón českých papírníků vypadal jako staroegypt-
ský chrám, Pavilón pěti českých železáren byl ve stylu fran-
couzské renesance, před Cukrovarnickým pavilónem láka-
la návštěvníky obrovská homole cukru, Rybářský pavilón 
měl vesnický styl s pavlačí a rybníčkem, zatímco Pavilón 
českých turistů lákal na podobu gotického hradu. V takzva-
né panské čtvrti se nacházely pavilóny šlechtických rodin, 
kde vystavovali například hrabě Černín, Harrach, kníže 
Lobkovic nebo arcivévoda František Ferdinand d’Este. Je-
jich pavilóny měly podobu loveckých zámečků a mysliven 
a chlubily se expozicemi lesního a polního hospodářství, 
které doplňovaly rodové zajímavosti, jako například zkr-
vavený oděv Viléma Slavaty, vystavovaný hrabětem Černí-
nem. Pozoruhodná byla i Česká chalupa s expozicí přibli-
žující český venkov, Zahradnický pavilón se skleníky, Baló-
nová aréna či Pavilón Retrospektivní výstavy s expozicí sta-
rožitností a lidových památek. Kromě toho stálo na výsta-
višti množství malých stánků, atrakcí, restaurací, vináren 
a pivnic, ba dokonce i japonská čajovna.

K největším atrakcím patřila bezesporu Křižíkova fon-
tána. Celý princip fungoval na proudící vodě, skleněných 
deskách, zbarvených sklech a elektrických lampách s para-
bolickými zrcadly. Každá lampa měla pohyblivý rám a jeho 
otáčení vytvářelo spolu s proudící vodou kýžené světelné 
efekty. Velice složité zařízení se stalo ozdobou i lákadlem 
celé výstavy.

Nesmí se ale zapomenout na zásluhy českého místo-
držitele Františka hraběte Thuna, který se svou diploma-
tickou aktivitou nesmírně zasloužil o úspěch Jubilejní prů-
myslové výstavy. Je dokonce možné, že bez Thunova úsilí 
by se výstavu v tehdejší rozjitřené atmosféře vůbec nepo-
dařilo uskutečnit.

Císař František Josef I. na Jubilejní výstavě v Praze 1891 
(fotografie Rudolfa Brunnera-Dvořáka)
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Václav Hanka (10. 6. 1791, Hořiněves – 12. 1. 1861, Praha)
Václav Hanka, též Vá-
ceslav Váceslavič, byl 
český spisovatel, bás-
ník, národní buditel, 
jazykovědec, slavista, 
literární historik, kni-
hovník, archivář, kus-
tod historických sbí-
rek, publicista, pře-
kladatel, editor sta-
ročeských a staroslo-
věnských památek, 
vysokoškolský peda-
gog a pravděpodobně 
také falzifikátor, „obje-

vitel“ Rukopisu královédvorského a zelenohorského.
V letech 1813-1814 studoval práva ve Vídni, studia pře-

rušil a zabýval se žurnalistickou prací ve Vídeňských novi-
nách. Po návratu z Vídně pokračoval ve studiích a věnoval 
se literatuře. V roce 1817 vydal první z několika svazků Sta-
robylých skládání, v nichž publikoval staré slovanské tex-
ty. Od roku 1819 pracoval ve Vlasteneckém muzeu (dneš-
ní Národní muzeum). Nejdříve zastával úřednické místo, 
následně se stal kustodem numismatické sbírky, správcem 
jeho literárních sbírek (knihovna, archiv) a s výjimkou let 
1826-1831 také sbírek historických. V těchto sbírkách ob-
jevil řadu nepochybně starých literárních památek, např. 
tzv. muzejní zlomek česky psané básně Alexandreida, mu-
zejní zlomek nejstarší české frašky Mastičkář nebo latinský 
výkladový slovník Mater verborum. 

Od roku 1848 až do svého skonu přednášel na pražské 
univerzitě jako soukromý docent staroslověnštinu, později 
ruštinu, polštinu a češtinu ( jazyk i literaturu).

Ve své době patřil k předním představitelům české ob-
rozenecké slavistiky, udržoval rozsáhlé korespondenční 
i osobní styky se slovanským zahraničím, zejména s car-
ským Ruskem, byl kritizován za své nekritické rusofilství.

Přes odpor Františka Palackého prosadil reformu čes-
kého pravopisu (psaní v místo w, ou místo au), která se 
používá dodnes. Tato reforma vycházela z práce Josefa 
Dobrovského.

Václav Hanka byl členem České královské společnos-
ti nauk a mnoha zahraničních univerzit i učených společ-
nosti. Díky své nesmírné pracovitosti, agilnosti a činorodo-
sti ve společenském životě patřil k předním osobnostem 
Jungmannovy obrozenecké generace.

Na doporučení Josefa Dobrovského začal vydávat Vác-
lav Hanka v letech 1817-1824 staročeské literární památ-
ky pod názvem Starobylá skládanie. Tato činnost však byla 
znehodnocena jeho nešetrnými zásahy do starých textů.

V září 1817 „nalezl“ ve věžní kobce děkanského koste-
la sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové Václav Hanka ruko-
pis básní, jejichž původ byl kladen do 13. století. Rukopis 
Královéhradecký, který v dalším roce vydal tiskem, vzbudil 
obrovský ohlas a postupně byl přeložen snad do všech ev-
ropských jazyků. Tento „nález“ nebyl ojedinělý. Již v před-
cházejícím roce „nalezl“ Hankův přítel, básník J. Linda, mi-
lostnou píseň, údajně ze 13. století, nazvanou Píseň pod 
Vyšehradem. V roce 1818 „byl objeven“ na zámku v Zele-
né Hoře u Nepomuku tzv. Rukopis zelenohorský, obsahu-
jící rozsáhlou epickou báseň Libušin soud. Ta měla údaj-

ně pocházet dokonce z 10. století. Postupně následovaly 
další, již méně významné „objevy“. Česká veřejnost přijala 
oba slavné rukopisy s nadšením jako doklad starobylosti 
české kultury. Později však, zejména v tzv. rukopisných bo-
jích osmdesátých let 19. století, byla prokázána jejich ne-
pravost. Pokusy obhajovat pravost a původnost Rukopisů 
se objevovaly i v dalším období. Padělání starých rukopisů 
souviselo s tehdejším romantickým chápáním vlastenectví.

Spor o to, zda jsou Rukopisy královédvorský a zeleno-
horský nestoudnými padělky, nebo jsou pravé a byly od-
souzeny k zapomnění jen z politických důvodů, se stal 
ostře sledovaným duelem v předchozích dvou stoletích. 
Podle obhájců pravosti z České společnosti rukopisné 
v čele s analytickým chemikem Karlem Nesměrákem by 
celonárodní dilema vyřešily zkoušky provedené moderní-
mi chemickými metodami.

Vědecká obec se po mnoha jazykových i několika (zpo-
chybňovaných) paleografických rozborech přiklání k ná-
zoru, že pergamen RK a palimpsest, tedy již jednou po-
psaný a pak znovu použitý pergamen RZ, nebyly napsá-
ny v době, do níž je zpočátku nadšená česká veřejnost řa-
dila. Přes historii svých plagiátorských činů se Hanka ve-
řejnému obvinění z padělání Rukopisu královédvorského, 
jež vzešlo roku 1858 ze strany významného listu Tagesbote 
aus Böhmen, bránil žalobou. Ve dvou instancích byl redak-
tor listu David Kuh odsouzen – a posléze vídeňskou vlá-
dou osvobozen. Není tedy divu, že Hankovi tehdejší slav-
janofilští příznivci tvrdili, že mu soudní proces velmi podlo-
mil zdraví. Příčinou slavistovy smrti v necelých sedmdesáti 

Rukopis královédvorský
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letech však byla rakovina žaludku. Hanka zemřel v Praze 
a je pochován na Vyšehradském hřbitově.

Tematika Rukopisů je bez ohledu na pravost listin do-
dnes živá. Lákadlu mysticizujících tendencí v dnešní belet-
rii hlavního proudu neodolal ani populární český spisova-
tel Miloš Urban, který roku 1998 pod pseudonymem Josef 
Urban publikoval novelu Poslední tečka za Rukopisy. Pře-
kladem Brownova titulu Šifra mistra Leonarda se nechali 
inspirovat i komiksoví tvůrci – nedávno zesnulý scenárista 
Tomáš Hibi Matějíček a kreslíř Karel Jerie vydali roku 2007 
svou Šifru mistra Hanky, o rok později pak měla v brněn-
ském Divadle Husa na provázku premiéru oslavná hra Evy 
Tálské Rukopis královédvorský.

Dnes se na oba Rukopisy můžete podívat v elektronic-
kém archivu www.manuscriptorium.com, největším stře-
doevropském portálu pro digitalizované rukopisy. Originá-
ly, velmi cenné a náročné na okolní podmínky, jsou v péči 
Národního muzea a jen výjimečně kurátoři povolí jejich ve-
řejnou výstavu. Při takových příležitostech vysoká návštěv-
nost prozradí, že ačkoli je pro většinu české veřejnosti díky 
školnímu drilu otázka podvržení Rukopisů vyřešena, téma 
národní hrdosti v sousedství (potenciálního) hanebného 
podvodu stále vzbuzuje velký zájem. Když Jan Neruda na-
psal roku 1861, že „Hanka mnohým jest posud hádankou“, 
netušil jistě, že hádankou zůstane po dalších 160 let.

RNDr. Antonín Bečvář (10. 6. 1901, Stará Boleslav – 
10. 1. 1965, Brandýs nad Labem) – astronom a meteo-
rolog.

Antonín Bečvář žil od 
šestnácti let žil v Brandý-
se nad Labem, kde si v roce 
1927 postavil na zahradě ro-
dinné zemědělské usedlos-
ti malou hvězdárnu. Ta se 
záhy stala známým místem 
astronomického pozorová-
ní a Bečváře začali navště-
vovat významní astronomo-
vé té doby.

Bečvář studoval klima-
tologii a astronomii na Pří-

rodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od dět-
ství měl velmi podlomené zdraví, a proto na svoji vědec-
kou dráhu mohl nastoupit až ve více než třiceti letech, kdy 
se jeho zdravotní stav stabilizoval. V roce 1937 přijal mís-
to státního klimatologa ve Vysokých Tatrách. Po mnichov-
ské dohodě v roce 1938 musela být Československá astro-
fyzikální observatoř ve Staré Ďale (dnešní Hurbanovo) na 
Slovensku zrušena. Tehdy Bečvář velmi úspěšně zapůso-

bil na slovenskou vládu a prosadil, aby výkonný reflektor 
o průměru 600 mm byl převezen na nové místo na Skal-
naté Pleso, kde v letech 1941-1943 inicioval výstavbu nové 
horské hvězdárny. Ta se stala jedinou vysokohorskou ob-
servatoří v pozdějším Československu a je jednou z nejvý-
še položených hvězdáren v Evropě. Hvězdárna na Skalna-
tém Plese se za dobu své existence stala uznávaným vě-
deckým ústavem a pod jejími kopulemi se vystřídalo mno-
ho věhlasných astronomů.

Na Skalnatém Plese dr. Antonín Bečvář položil základ 
svému budoucímu životnímu triumfu – hvězdným atlasům. 
V roce 1948 dokončil se svými spolupracovníky svůj první 
hvězdný atlas Atlas Coeli, který krátce po českém vydání 
vyšel i v zahraničí (v nakladatelství Sky Publishing Corpora-
tion Cambridge, Massachusetts pod názvem Atlas of Hea-
vens) a stal se skutečným fenoménem v oblasti hvězdné 
kartografie. V roce 1951 byl padesátiletý světově uznávaný 
vědec z observatoře na Skalnatém Plese propuštěn. Vrá-
til se zpět do Brandýsa nad Labem, opravil si hvězdárnič-
ku a započal práci na dalších hvězdných atlasech. V Bran-
dýse nad Labem vytvořil velkolepou trilogii hvězdných at-
lasů svazky Eclipticalis (1958), Borealis (1962) a Australis 
(1964), které vyšly též v zahraničí.

Po celou dobu svého pobytu v Tatrách se zabýval fo-
tografováním a studiem mraků. Jeho usilovná a systema-
tická práce vyústila v roce 1953 ve vydání neobyčejného 
díla – Atlasu horských mraků.

Bečvář byl člověk se širokým spektrem zájmů. Kromě 
astronomie se věnoval meteorologii, rád fotografoval, hrál 
velmi dobře na klavír a housle a v neposlední řadě byl ná-
ruživým turistou a oddaným obdivovatelem hor. V roce 
1948 vydal barevnou publikaci Vysoké Tatry. Napsal i lite-
rární novelu Jediné léto, která vyšla ve válečném roce 1940 
Je po něm pojmenovaná planetka (4567) Bečvář.
www.astro.cz/spolecnost/sin-slavy/antonin-becvar.html

1. 5. 1841 byl v Praze-Karlíně spuštěn na Vltavu první čes-
ký kolesový parník Bohemia.
11. 6. 1871 byl založen Vzájemně se podporující spolek 
plavců, rybářů a pobřežných Vltavan.
21. 5. 1881 majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frey 
si nechal zavést telefonní linku z bytu do kanceláře – šlo 
o první praktické použití telefonu v Praze.
15. 5. 1881 císař František Josef I. povýšil Žižkov na město.
18. 5. 1891 byla otevřena budova Národního muzea v Pra-
ze, založeného 15. dubna 1818 jako Vlastenecké muzeum.
13. 5. 1911 Jan Kašpar podnikl let z Pardubic do Prahy, 
jenž je považován za symbolický začátek českého letectví.
15. 5. 1991 byla zahájena Všeobecná československá vý-
stava.

archeoloGIe & ochrana pamáTek

Archeologové zkoumají okolí hory Řípu
V okolí pověstmi opředené hory Říp se nachází pohřebiš-
tě staré několik tisíc let. V současné době jej zkoumá sku-
pina archeologů. Říp je důležitým místem pro českou my-
tologii. Praotec Čech se rozhodl v Čechách usadit, právě 
když se z vrcholku Řípu rozhlížel po okolní krajině: „To je 

ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. 
Na všem budeme míti hojnost a bude nám dobrou obra-
nou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli! Jen jména 
nemá; rozvažte, jakým jménem by měla býti jmenována.“

Mytickou osobu jménem praotec Čech zná ze školních 
lavic určitě každý. Kronikář první, latinsky psané kroniky 
Kosmas nazývá bájného prapředka Čecha „Bohemus“.
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Střední a severní Čechy obýval v době laténské, tedy 
zhruba od 4. stol. př. n. l., mezi jinými kmen Bójů, který dal 
jméno nynější české kotlině – Boiohaemum (odtud Boio-
haemia, Bohemia, tedy Čechy). Pro dnešní badatele tak 
vyvstává otázka, zda se Kosmas při psaní první české kro-
niky v první polovině 12. století neinspiroval právě tímto 
příběhem o příchodu Keltů na české území. Další zmínku 
pak najdeme v česky psané Dalimilově kronice ze 14. sto-
letí, kde se již objevuje jméno Tschech. Václav Hájek z Li-
bočan ve své kronice z 16. století již rovnou mluví o pra otci 
Čechovi a doplňuje i přesné datum jeho příchodu na rok 
644 našeho letopočtu. Románové podání legendy ve Sta-
rých pověstech českých od Aloise Jiráska se pak řídí spíše 
propagandisticko-národnostními cíli než snahou o zachy-
cení historické skutečnosti.

Z Řípu je vidět například okolí vesnice Dušníky. Letec-
ké snímky a archeologické průzkumy před několika lety od-
halily, že se zde nachází jedno z nejstarších pohřebišť na 
českém území. Skupina archeologů z různých univerzit se 
momentálně snaží přesně určit jeho rozlohu. Se zařízením 
GPS Rover budou měřit půdorys pohřebiště, který získali 
z leteckých snímků. Mají již souřadnice okrajů a nyní zbývá 
vyměřit jeho přesný tvar. GPS systém archeologům umož-
ňuje zjistit i přesnou výšku mohyly, na které se teď nachází. 
Pohřebiště má tvar lichoběžníku a je asi 86 metrů dlouhé, 
zatímco jeho šířka se pohybuje v rozmezí mezi 17 a 26 me-
try, záleží na které straně se člověk nachází.

Je také důležité provést chemickou analýzu půdy, na 
které se pohřebiště nachází, a analyzovat tak různé zem-
ské vrstvy. Chemické prvky o daném místě mohou hodně 
říct. Půda, která byla obývána lidmi, v sobě například ob-
sahuje víc fosforu. Ten se kolem mohyly nenašel. Odbor-
níci se tedy domnívají, že pohřebiště se nacházelo daleko 
od lidských obydlí.

Přesto jsou přesvědčeni, že poloha pohřebiště neby-
la náhodná. Říp byl vždy důležitým symbolem pro míst-
ní obyvatele. Východ slunce v době rovnodennosti slou-
žil k určení polohy mohyly a ovlivňoval tak i pohřby. Zdej-
ší mohyly jsou orientovány podle osy východ – západ. Za-
jímavostí je, že tato mohyla zde nestojí sama, její poloha 
souvisí s prvky z okolní krajiny. Říp tak musel hrát důleži-
tou roli. Prozatím archeologové odhadují, že mohyla byla 
navršena kolem roku 4 000 př. n. l. Postupem času se na 
vrcholu mohyly vytvořily nové vrstvy půdy, některé její rysy 
jsou však stále částečně rozeznatelné. Díky tomuto výzku-
mu odborníci doufají, že se v budoucnu dozví více infor-
mací o pohřebních zvycích v okolí Řípu.

Česká společnost Gema Art
Mezi největší projekty Gema Art patří například restaurá-
torské práce v Obecním domě, v katedrále sv. Víta v Praze 
nebo v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
Hoře. V posledních letech firma spolupracovala na projek-
tech ve Francii, Irsku, USA a Iráku.

Gema Art pomáhá restaurovat památky na Střed-
ním východě a v severní Africe. Pracovala již na projek-
tu za bývajícím se Nabatejci, kterého se zúčastnily Česká 
re publika, Rakousko, Sýrie a Jordánsko. Tématem byl vý-
zkum nabatejské malty, používané v 1. stol. n. l. ve městě 
Petra. To byl začátek aktivit Gema Art na Středním výcho-
dě. Dalším velkým projektem byla citadela v Erbílu v Iráku, 

což je jedno z nejstarších osídlení na světě, velké přibliž-
ně jako Malá Strana v Praze. Dnes zahrnuje uličky či meši-
tu v centrální části. 

K citadele v Erbílu se Gema Art dostala mnohem poz-
ději, protože po pracích v Jordánsku byla požádána, aby se 
zúčastnila čtyřletého programu Ministerstva zahraničních 
věcí týkajícího se pomoci poválečnému Iráku. Než se do-
stala k citadele, měla už za sebou spolupráci s iráckým mi-
nisterstvem kultury. Ta byla založena na přípravě projek-
tů po celém Iráku. Hlavním cílem iráckých partnerů bylo 
vzdělávat místní lidi, vědce a restaurátory v oblasti péče 
o historické stavby, jejich zachování a naučit je, jak se sta-
rat o své kulturní dědictví. Tehdejší irácký ministr kultu-
ry strávil v České republice několik let, což pravděpodob-
ně napomohlo tomu, proč o pomoc požádal právě Čes-
kou republiku.

Jednou částí projektu byla i záchrana starých rukopisů. 
Největší újmu způsobili hasiči, když se snažili uhasit plame-
ny. Asi si dokážete představit, co se ve velmi horkém pro-
středí může stát se starými rukopisy, když nasáknou vo-
dou. Po pár dnech se na nich objevila plíseň a šířila se jako 
lavina. Společnost Gema Art měla s plísněmi zkušenosti 
již z Prahy po povodních v roce 2002, kdy promáčené ru-
kopisy mrazila. Americká armáda nabídla společnosti ob-
rovský transportní mrazák. Restaurátoři z bagdádských ar-
chivů pak byli pozváni do Litomyšli, kde prošli intenzivním 
dvouměsíčním výcvikem, jak s dokumenty zacházet; po dle 
jakých technik odmrazit a restaurovat poškozená díla. 

Jeden z ministrů Kurdské regionální vlády strávil půl 
roku v Rádiu Svobodná Evropa v Praze, kde se zabýval vy-
síláním pro Irák. K České republice měl velmi dobrý vztah 
a nabídl společnosti Gema Art, aby restaurovali minaret 
Choli z 12. století, který platí za jakýsi symbol kurdského 
národa. Je na vlajkách a každý v Kurdistánu jej zná. Po do-
končení Choli vyhlásilo UNESCO program pro restaurová-
ní a stabilizaci staveb v erbílské citadele, která se nacházela 
pouhých 200 až 300 metrů od minaretu Choli.

Tehdy byla citadela hustě obydlená venkovany, spíš to 
vypadalo jako uprchlický tábor. Nebyl zde žádný odpadní 
systém a voda všude prosakovala. Kopec, na kterém cita-
dela stála, i citadela samotná byly velmi nestabilní. Domy 
se hroutily každý den. Vláda nabídla obyvatelstvu peníze 
a kus země, kde by mohli žít a odstěhovat se pryč. K tomu 
došlo velmi rychle. Deset tisíc lidí odešlo a během jedno-
ho týdne se tak město zcela vyprázdnilo. To ale způsobilo 
větší katastrofu, než kdyby odešli postupně. UNESCO na-
štěstí mělo hodně prostředků a Gema Art také nebyla jedi-
nou společností, která se tam snažila stabilizovat budovy.

„Nejdřív jsme si pro sebe opravili jeden starý dům. Na 
oplátku jsme nemuseli platit nájem po deset let. K dne-
šku jsme zrenovovali deset až dvanáct domů, které mají 
opravdovou historickou hodnotu. Původně byly v citade-
le stovky, možná tisíce domů. Problémem je, že citadela 
je na vrcho lu uměle vytvořeného kopce. Nalezneme tam 
stovky různých typů domů – převážně z cihel, které často 
zmizely, je tam ale i několik důležitých budov pohřbených 
v kopci. Víme, že je tam několik objektů, které mohou být 
staré až dva tisíce let.“

Úkolem společnosti bylo v prvé řadě stabilizovat zá-
klady domů, zejména po obvodu citadely, kde domy už 
padaly do města. Práce ještě není dokončena. Posledním 
projektem, který byl kompletně dokončen včetně elektřiny, 
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od padního systému a zabezpečení před třemi a půl lety, 
bylo Mu zeum kurdské kultury. Nazývá se Interpretation 
Centre of Erbil Citadel a je největším UNESCO projektem 
pro tuto část Iráku. Muzeum je z technologického hledis-
ka na špičkové úrovni. V České republice žádné takové mu-
zeum není.

Gema Art pracovala i na hrobce biblického proroka 
Nahuma. Svatyně proroka Nahuma byla původně syna-
gógou a americká nezisková organizace Alliance for Cul-

tural Heritage společnost požádala o renovaci. „Nikdo ne-
věřil tomu, že by bylo možné zrestaurovat svatyni proroka 
Nahuma tak, aby vypadala jako originál. Je to hrobka bib-
lického proroka, který zemřel v roce 6 000 před Kristem. 
Je tam pohřben se svou sestrou Sárou, takže se tam nachá-
zejí dvě hrobky. Je to velmi důležité místo, jedno z nejdůle-
žitějších pro židovské náboženství. Svatyně stojí na hrani-
ci mezi Kurdistánem a územím, na kterém operoval ISIS. 
Jsme již brzy před otevřením.“

Doprava

Regiojet chystá mezinárodní spoj do Bruselu
Novým nočním spojem na trase Praha – Brusel – Amster-
dam se RegioJet a European Sleeper hlásí k celoevropské 
iniciativě rozvoje ekologicky výhodné noční vlakové dopra-
vy. Zároveň příprava tohoto nočního vlakového spoje pro-
bíhá v době Roku železnice, který právě na letošní rok vy-
hlásila Evropská unie. Amsterdam, Brusel, Praha, Berlín či 
Drážďany jsou destinace, které jsou ideální pro využití noč-
ní vlakové dopravy pro turistické i služební účely. 

Noční spoj, vyjíždějící v podvečerních hodinách z Pra-
hy přes Drážďany a Berlín do Amsterdamu, bude mít do-
polední příjezd do Bruselu. Což je ideální pro jednání na-
příklad u evropských institucí. V opačném směru bude vlak 
odjíždět z Bruselu v podvečer přes Amsterdam do Berlína, 
Drážďan a Prahy, kam dorazí v ranních, respektive dopo-
ledních hodinách na druhý dne. Nové spojení zahájí pro-
voz v průběhu roku 2022. Bude se jednat o noční spoj 
z Prahy přes Drážďany a Berlín do Amsterdamu a Bruselu.

RegioJet a European Sleeper budou na provozu vlaků 
spolupracovat s dalšími dopravci, kteří v jednotlivých ze-
mích zajistí provoz i prodej jízdenek. Spoje by měly nabíd-
nout místa jak na sedačkách, tak ve spacích kupé. 

„Plán otevřít nové spojení je také součástí expanze 
v segmentu nočních a dálkových spojů. Vedle nočních vla-
ků na trase Praha – Košice a zpět a Praha – Rijeka / Split 
otevřeme letos noční spoj také na trase Praha – Przemyśl – 
Lvov,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

České dráhy
Noční spoje provozují také České dráhy, kvůli epidemic-
ké situaci jsou ovšem teď pozastaveny. České dráhy noč-
ní spoje obnoví v závislosti na vývoji epidemie koronaviru. 

„V tuto chvíli předpokládáme, že by se postupně začaly ob-
novovat od konce května, nicméně přesný termín bude zá-
viset na aktuální situaci a také na dohodě s našimi zahra-
ničními partnery. Za běžného provozu bývá největší zájem 
o spoje na Slovensko, dále do Maďarska, do Polska a také 
do Švýcarska. Hojně využívaný bývá za normálních okol-
ností i autovlak z Prahy do Popradu a Košic,“ uvedla mluv-
čí drah Gabriela Novotná.

Rychlodráhy v ČR pro 130 000 lidí denně, 
první vlaky vyjedou 2028
Vlaky na vysokorychlostní železnici v Česku by podle od-
hadů mohlo v budoucnu využívat přes 130 000 cestují-
cích denně. Tratě, které by měly být v provozu téměř vý-
hradně přes den, budou v dosahu více než poloviny oby-
vatel země. Na tiskové konferenci to uvedl generální ředi-
tel Správy železnic Jiří Svoboda. Stát připravuje ve zrych-
leném režimu pět úseků rychlotratí, první by měl být zpro-
vozněn v roce 2028.

Například cesta mezi Prahou a Brnem by tak měla mís-
to současných asi 2,5 hodin trvat kolem hodiny. Podob-
ně by měla zrychlit i cesta mezi Brnem a Ostravou, rych-
lejší cestu například do Prahy rychlodráhy zajistí i z Par-
dubic, Hradce Králové nebo Ústí nad Labem. To by po dle 
Svobody mělo vyrovnat ekonomické rozdíly mezi některý-
mi regiony.

České dráhy si vzaly úvěr za 8,5 miliardy Kč
České dráhy si u tří bank otevřely sedmileté úvěry za zhru-
ba osm a půl miliardy korun. Oznámil to ředitel podniku 
Ivan Bednárik. Dopravce se na úvěrech dohodl s banka-
mi Raiffeisenbank, UniCredit Bank a VÚB. Peníze chce vy-
užít hlavně na nákup nových vlaků. Loni podnik kvůli epi-
demii koronaviru jen na tržbách ztratil víc než čtyři miliar-
dy korun.

Z Prahy do Mělníka opět lodí
Loď soukromé společnosti TUG opět zajistí pravidelnou 
osobní dopravu mezi Prahou a Mělníkem, ročně ji využívá 
přes 2 000 cestujících. Letos poprvé vypluje koncem květ-
na. Mělník na její provoz každoročně přispívá, roční pří-
spěvek činí zhruba 300 000 korun. Loď využívají přede-
vším turisté, v minulém roce i školy.

Loď zajišťuje pravidelnou dopravu na trase Praha – 
Mělník, Mělník – Obříství a zpět a okružní hodinové plav-
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by na soutok a k historickým plavebním komorám v Hoří-
ně a další vyhlídkové plavby.

Českým drahám loni klesl počet cestujících 
o 35 procent na 118 miliónu
České dráhy (ČD) v loňském roce přepravily 117,7 miliónu 
cestujících, což je meziročně o více než 64 miliónů méně. 
Důvodem poklesu byla koronavirová krize, která oslabi-
la dálkovou i regionální dopravu. Dráhy kvůli tomu loni 
ztratily na tržbách více než čtyři miliardy korun. Letos na-
víc situa ce zatím pokračuje, oznámila společnost. V před-
chozích letech zájem o cestování vlaky pravidelně stoupal.

Po většinu loňského roku omezovala cestování v Čes-
ku koronavirová krize a s ní spojené restrikce. Na železni-
ci tak výrazně ubylo cestujících směřujících do zaměstná-
ní, škol nebo i turistikou v ČR a do zahraničí. V mezinárod-
ních spojích klesl počet pasažérů meziročně o 66 procent. 
Loni přes hranice ČR cestovalo 1,9 miliónu lidí, o rok dří-
ve to bylo 5,5 miliónu.

Pražský dopravní podnik bude v MHD 
zjišťovat přítomnost nového koronaviru
Pražský dopravní podnik (DPP) bude v MHD pomocí spe-
ciálních biosenzorů a systémů na odběr vzduchu zjišťovat 
přítomnost nového koronaviru způsobujícího nemoc co-
vid-19. V dubnu odebral z autobusů, tramvají, vlakových 
souprav i ve stanicích metra přibližně 500 vzorků z po-

vrchů i ze vzduchu uvnitř dopravních prostředků. Na pro-
jektu spolupracuje podnik s Fyzikálním ústavem Akademie 
věd. Výsledky testování by měly být k dispozici nejpozději 
na přelomu května a června. ČTK to sdělil vedoucí odbo-
ru komunikace DPP Daniel Šabík. DPP v boji proti covidu 
v uplynulém roce zintenzivnil úklid vozů, které například 
čistí ozónem či dezinfikuje.

Generální ředitel DPP Petr Witowski uvedl, že zahra-
niční studie potvrzují, že MHD není zdrojem šíření covi-
du-19 a pravděpodobnost nákazy je malá. V České repub-
lice podle něj neexistuje studie o šíření covidu v MHD.

Smartwings a ČSA plánují 
lety z ČR do 74 destinací
Letečtí dopravci Smartwings a České aerolinie budou 
v létě z Česka létat do celkem čtyřiasedmdesáti destinací 
v jednadvaceti zemích. Přesný termín obnovení spojů bude 
záviset na epidemiologickém vývoji.

Smartwings i ČSA se kvůli koronavirové krizi a rušení 
letů ocitly v ekonomických problémech. Smartwings čer-
pá úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun. Celkově finan-
cování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další pení-
ze zajistí čeští akcionáři, podpora leasingových firem a re-
strukturalizace. Dluhy firmy jsou okolo 6,6 miliardy korun. 
Na půjčku naopak nedosáhly dceřiné ČSA, které jsou nyní 
v úpadku. Ten na ně uvalil soud po jejich vlastním ná vrhu. 
Společnost eviduje nesplacené pohledávky za přibližně 
1,8 miliardy korun.

uDalosTI

Koaličná kríza je nateraz zažehnaná
Po úspešnom prekonaní koaličnej krízy nastali presuny na 
vládnych postoch. Ako prvý odstúpil bývalý minister zdra-
votníctva Marek Krajčí (OĽANO). Jeho odchod bol pod-
mienkou koaličných partnerov na zachovanie štvorkoalí-
cie. Jeho miesto zaujal vtedajší minister financií Eduard He-
ger (OĽANO). Dohodu však porušil vtedajší premiér Igor 
Matovič (OĽANO) tým, že sa na tlačovej konferencii han-
livo vyjadroval o koaličných partneroch. Po protestnej de-
misii ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), 
ministra školstva Branislava Gröninga (SaS) a ministra prá-
ce Milana Krajniaka (Sme rodina) bol Igor Matovič posta-
vený pred dilemu medzi vlastným odchodom z postu pre-
miéra a rozpadom koalície, ktorá by s najväčšou pravdepo-
dobnosťou viedla k predčasným voľbám. Matovič sa roz-
hodol pre záchranu koalície a ako predseda vlády odstú-
pil. Nahradil ho Heger a prenechal mu zároveň post mi-
nistra financií.

Igor Matovič bude zastupovať Slovensko aj v Európskej 
banke pre obnovu a rozvoj, Európskej investičnej banke, 
v skupine Svetovej banky a Medzinárodnej investičnej ban-
ke. Vo funkcii guvernéra týchto medzinárodných finanč-
ných inštitúcií taktiež nahradí bývalého ministra financií 
a súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera. „V súvislos-
ti s vymenovaním Igora Matoviča do funkcie podpredse-
du vlády a ministra financií Slovenskej republiky s účinnos-
ťou od 1. apríla 2021 je potrebné aktualizovať zastúpenie 

Slovenskej republiky na uvedených pozíciách,“ uviedol re-
zort financií.

Koaličná strana Za ľudí čelí naďalej 
vnútornej kríze
Strana Za ľudí, ktorú založil bývalý prezident Slovenskej re-
publiky Andrej Kiska, opäť čelí interným nezhodám. Po od-
chode dvoch poslancov je so smerovaním strany tentokrát 
nespokojný Vladimír Ledecký, niekdajší štátny tajomník na 
ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizá-
cie, ktoré vedie predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. 
Ledecký kritizuje nielen spôsob, akým sa vyberal jeho ná-
stupca, ale aj samotná voľba víťazného kandidáta Dušana 
Veliča. „Dušana poznám ako veľmi slušného človeka, kto-
rý sa však nikdy regiónom a špeciálne najmenej rozvinu-
tým profesne nevenoval,“ uviedol Vladimír Ledecký na so-
ciálnej sieti.

Ledecký tvrdí, že o nominácii Veliča sa dozvedel na po-
slednú chvíľu, čo nielen jemu, ale aj expertnej skupine re-
gionálneho rozvoja strany Za ľudí zabránilo v tom, aby sa 
mohli k nominácii vyjadriť. „Budeme sa musieť rozprávať 
o tom, či sme stále strana regiónov, o ktorej sme vo voleb-
nej kampani hovorili, alebo sme ďalšou stranou do radu 
tých, kde sa predseda snaží o všetkom rozhodovať sám 
a ostatní mu len pritakávajú,“ odkázal Remišovej. Zároveň 
sa vyjadril, že by pri hlasovaní o dôvere vláde Eduarda He-
gera nemusel nutne podporiť stranícku líniu. „Vláda, kto-
rá rezignovala na regionálny rozvoj, nemá moju podporu 
istú, a to kvôli mojej vlastnej strane.“ 
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Návrat Krajniaka po odchode Matoviča
9. apríla prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 
Milana Krajniaka (Sme rodina) za ministra práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR. Krajniak sa vracia na tento post 
po takmer mesiaci od podania demisie. Krajniak odstúpil 
z postu ministra práce po eskalácii koaličnej krízy 15. mar-
ca a svoje rozhodnutie vtedy odôvodnil ako snahu o zá-
chranu koalície a ústupok voči strane OĽANO. Koaličné 
strany SaS a Za ľudí vtedy žiadali pre nezvládnutie pandé-
mie a eskaláciu koaličných vzťahov demisiu ministra zdra-
votníctva Mareka Krajčího a odchod premiéra Igora Ma-
toviča (obaja OĽANO). V novej vláde, ktorú vedie pre-
miér Eduard Heger (OĽANO) bolo miesto ministra práce 
prázdne, nakoľko prezidentka nomináciu hnutia Sme rodi-
na a ich kandidáta neprijala. Rezort dočasne viedol minis-
ter dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Opä-
tovné vymenovanie Krajniaka na ministerský post ozná-
mil predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Bo-
ris Kollár po rokovaní vlády 7. apríla. Krajniak tak nasledo-
val príklad iných dvoch odídencov z koalície – ministerku 
spravodlivosti Kolíkovú a ministra školstva Gröninga. Títo 
počas vládnej krízy podali demisiu, no neskôr sa na svo-
je posty vrátili.

Nový premiér Heger navštívil ČR
Premiér Eduard Heger (OĽANO) vycestoval 15. apríla na 
prvú zahraničnú návštevu na novozískanom poste predse-
du vlády SR tradične do Českej republiky. V rámci oficiál-
nej zahraničnej cesty sa ako prvé stretol s prezidentom ČR 
Milošom Zemanom na zámku v Lánoch. Potom sa v Kra-
mářovej vile v Prahe stretol s predsedom vlády ČR Andre-
jom Babišom. S premiérom Babišom rokovali o vzájom-
ných bilaterálnych vzťahoch, ako aj o aktuálnych európ-
skych a zahranično-politických témach, „ktorým bude do-
minovať boj s pandémiou ochorenia covid-19, plán obno-
vy či vývoj situácie na Ukrajine,“ informovalo TASR infor-
mačné oddelenie. V rámci návštevy sa Heger rozprával aj 
s predstaviteľmi českého parlamentu – predsedom Sená-
tu Milošom Vystrčilom a predsedom Poslaneckej snemov-
ne Radkom Vondráčkom. Na záver oficiálnej návštevy Čes-
kej republiky položil Heger spomienkový veniec k hrobu 
neznámeho vojaka na Národnom pamätníku na Vítkove.

Sputnik V bude Slovensko preverovať 
v spolupráci s Maďarskom
Vo štvrtok 8. apríla navštívil Igor Matovič (OĽANO) Mosk-
vu. Nakoľko Rusko vypovedalo so Slovenskom zmluvu 
a požiadalo o vrátenie 200 000 dávok už dodaných vak-
cín Sputnik V, rozhodol sa Matovič konať bez prítomnosti 
slovenskej diplomacie, ktorú podľa vlastných slov zámer-
ne obišiel. Štvrtkovým rokovaním v Moskve chcel, ako tvr-
dí, dosiahnuť, aby Slovensko malo v Rusku pri téme Sput-
nika V naďalej „otvorené dvere“. Zdôraznil, že sa mu to aj 
podarilo.

Následne viedli jeho kroky k južným susedom. Maďar-
sko pomôže Slovensku s testovaním ruskej vakcíny Sput-
nik V. V maďarských médiách to potvrdil v Budapešti ma-
ďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Matovi-
ča neskôr prijal aj predseda vlády Viktor Orbán. Matovič 

chcel týmto, podľa vlastných slov, urýchliť povolenie vak-
cinovať Sputnikom V na Slovensku a zachrániť tým čo naj-
viac životov občanov SR.

Maďarsko považuje Igor Matovič za priekopníka vo 
vakcinácii proti covid-19 v Európe i vo svete. Podľa neho je 
to zásluhou toho, že sa predstavitelia vlády nesústredili len 
na zaobstarávanie vakcín odobrených Európskou liekovou 
agentúrou, ale vsadili na ruský Sputnik V ako aj na čínsky 
Sinovac, ktorých dodávky neboli poznačené nedostatkom 
a teda ani meškaním. Maďarsku sa tak podarilo dosiah-
nuť výrazne vyššiu mieru zaočkovanosti svojich občanov 
ako v iných krajinách Európskej únie, konštatoval Matovič.

Apeloval, že ruskú vakcínu má Slovensko vo svojich 
skladoch k dispozícii už šesť týždňov, no zatiaľ ňou nebo-
lo povolené očkovať verejnosť a snažiť sa predísť zbytoč-
ným úmrtiam. Z tohto dôvodu požiadal Maďarsko o po-
moc pri otestovaní vakcíny. Zástupca maďarskej diploma-
cie uviedol, že kapacity krajiny Slovensku rady pomôžu, 
nakoľko krajina disponuje, na rozdiel od Slovenska, me-
dzinárodne akreditovaným laboratóriom. Matovič ocenil, 
že v zložitých časoch zúriacej koronakríze sa mohol spo-
ľahnúť na pomoc, či už vo forme poskytnutia maďarských 
lekárov pri plošnom testovaní, alebo darovaním umelých 
pľúcnych ventilácií nemocniciam na juhu Slovenska. Ma-
ďarsko má podľa vyjadrení svojich zástupcov uzatvorenú 
zmluvu s Ruským fondom priamych investícií (RFPI) na 
dodávku dvoch miliónov očkovacích látok.

Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó okrem iného 
uviedol, že rozhodnutie nespoliehať sa iba na Brusel a za-
obstarať aj otestované a bezpečné vakcíny z Východu po-
mohlo zachrániť mnoho ľudských životov a že skúsenos-
ti krajiny s ruskou vakcínou boli viac než uspokojivé. Do-
dal, že zásluhou používania aj iných vakcín než tých, ktoré 
odobrila EU, je krajina na druhom mieste v miere zaočko-
vania svojej populácie.

Matovičovo konanie vzbudilo na Slovensku nevôľu 
niektorých politikov. Predseda mimoparlamentnej strany 
Dobrá voľba Tomáš Drucker podal podnet na Generálnu 
prokuratúru SR a obvinil Matoviča zo spáchania trestné-
ho činu sabotáže a zneužitia právomocí verejného činite-
ľa. „Igor Matovič dlhodobo prekračuje všetky hranice po-
litickej, diplomatickej, ale aj jeho kompetenčnej právomo-
ci,“ zdôraznil. Ani šéf slovenskej diplomacie neprijal sprá-
vu o Matovičových cestách nijak inak ako medzinárodný 
škandál.

Medzičasom prezidentka na vyžiadanie obdŕžala zmlu-
vu o nákupe vakcín a bude celú vec preverovať. Údajným 
dôvodom odstúpenia ruskej strany má byť klauzula, po dľa 
ktorej musia byť vakcíny v prípade ich nevyužitia vrátené 
predajcovi a ponúknuté iným záujemcom. 

Podpisová akcia na referendum 
o predčasných voľbách
Zber podpisov na iniciovanie referenda o predčasných 
voľbách sa skončilo 23. apríla. TASR o tom informoval 
predseda petičného výboru Ervín Erdélyi. Petičný výbor 
následne odovzdal vyzbierané hárky Kancelárii preziden-
ta SR. „Petícia za vyhlásenie referenda o predčasných voľ-
bách má jediný cieľ – dať ľuďom možnosť využiť svoje de-
mokratické právo a odovzdať mandát na spravovanie Slo-
venska tým, ktorým dôverujú. Vláde Igora Matoviča totiž 
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nedôverovalo až 83 percent občanov,“ uviedol Erdélyi. Pe-
tíciu za referendum iniciovali strany Smer-SD a mimopar-
lamentný Hlas-SD, pridala sa k nim aj neparlamentná SNS. 
Uviedli, že ich cieľom nie je politická agitácia, ale apolitic-
ké občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfede-
rácia odborových zväzov SR. Na vyhlásenie referenda tre-
ba 350 000 podpisov od občanov, pričom strana Smer-SD 
na tlačovej konferencii uviedla, že vyzbieraných bolo pred-
bežne viac ako 400 000 podpisov.

Situácia v súvislosti s pandémiou sa zlepšuje
Epidemiologická situácia na Slovensku sa posledné týždne 
zlepšovala. Od februára tohto roku, ktorí bol spolu s januá-
rom zatiaľ najkritickejším obdobím od začiatku pandémie, 
klesal počet pozitívnych ľudí aj počet hospitalizovaných 
pacientov s covid či podozrením naň. Podľa covid-19 au-
tomatu v krajine aktuálne nie je žiaden okres v tzv. čiernej, 
teda najhoršej fáze a od pondelka 19. apríla prešla tak celá 
krajina do bordovej fázy. Na základe tohto vývoja vláda po-
volila uvoľňovanie epidemiologických opatrení. Otvorili sa 
obchody a služby za podmienky, že na každú osobu musí 
byť vyhradených 15 m² a s povinnosťou preukázať sa nega-
tívnym PCR alebo antigénovým testom. Reštaurácie však 
to tohto nariadenia nespadajú a naďalej môžu fungovať vý-
lučne v rámci okienkového výdaja či rozvozu.

Je umožnený pohyb v prírode aj mimo okres, ale s tes-
tom. Otvorili sa kostoly, ale na každú osobu musí byť vy-
hradených 15 m². I tu platí povinnosť občana predložiť ne-
gatívny test. Otvorili sa múzeá, botanické záhrady, knižni-
ce. Taktiež sa uvoľnil režim pre hotely a penzióny, ale bez 
reštaurácií. Pobyt je umožnený tak, že ubytovať na izbe sa 
môže jedna spoločná domácnosť, maximálne dve dospe-
lé osoby. Práca z domu je na rozdiel od pôvodného zá-
väzného nariadenie už len v rovine odporúčania. Môžu 
sa otvoriť aj plavárne, ale len za účasti maximálne 6 osôb. 
Odborníci momentálne čakajú na to, ako sa na vývoj pan-
démie odzrkadlia veľkonočné sviatky. Predbežné výsled-
ky zatiaľ ukazujú, že reprodukčné číslo stúplo, aj keď sa 
ešte drží pod hodnotou jeden. Od vývoja v nasledujúcich 
dňoch a týždňoch teda bude záležať, či sa budú opatrenia 
konsekventne uvoľňovať, alebo naopak opäť sprísňovať. 

Spomienka na obete ochorenia covid-19
V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozozneli 
zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku. Veriaci tak 
boli cirkvou pozvaní na spoločnú modlitbu za obete pan-
démie nového koronavírusu a za obete tých, ktorí v pan-
démii pomáhali. Počas dňa slávia veriaci katolíckej cirkvi 
Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonoč-
nú oktávu a pripomína tajomstvo Božieho milosrdenstva.

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska 
o spomienke a jej význame práve v tento deň informova-
la Tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Slovenskí bis-
kupi vybrali tento deň práve preto, aby prosili o Božie mi-
lo srdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozosta-
lých. „Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že 
v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých 
diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky 
obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, 
ktorí podľahli ochoreniu covid-19, ale aj za všetkých, čo zo-

mreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež 
za ich blízkych a pozostalých,“ uviedol predseda KBS Sta-
nislav Zvolenský.

Dopravci štrajkovali
Odborové organizácie Dopravného podniku Bratislava 
(DPB) a Dopravného podniku mesta Košice vyhlásili štrajk 
v najväčších slovenských mestách. Výstražný štrajk vodi-
čov bratislavskej MHD, ktorý trval jednu hodinu, sa skon-
čil. „Linky začínajú premávať, doprava MHD sa postupne 
obnovuje v plnom rozsahu,“ potvrdila pre TASR hovorky-
ňa DPB Ľubica Melcerová. Výstražný štrajk sa uskutočnil 
v pondelok 12. apríla medzi 8:00 a 9:00 a bol dobrovoľ-
ný. Spoje premávajúce k nemocniciam premávali aj počas 
neho. Symbolicky sa formou podporného štrajku do akcie 
zapojili aj vodiči MHD v Prešove.

Týmto spôsobom chceli zástupcovia zamestnancov do-
pravných podnikov dať do pozornosti fakt, že štát stále 
finančne nepomohol dopravným podnikom s výpadkom 
príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu. 
Uviedli, že hrozí rušenie liniek MHD i prepúšťanie. Pre-
vádzkovatelia MHD v mestách Bratislava, Košice, Prešov 
a Žilina už začiatkom roka upozorňovali, že situácia vo ve-
rejnej doprave je po januári alarmujúca a výpadok tržieb 
v dôsledku pandémie označili za kritický. DPB uviedol, že 
deficit od začiatku pandémie dosiahol 25 miliónov eur.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR informovalo, že sa 
snaží nájsť cestu, ako zasiahnutým mestským dopravným 
podnikom finančne pomôcť. 9. apríla rezort dopravy ozná-
mil, že po spoločnom rokovaní si problematiku finančnej 
pomoci samosprávam, pod ktoré dopravné podniky pat-
ria, zobralo Ministerstvo financií SR. 

Slovenská astrobiologička 
je kandidátkou na let okolo Mesiaca
V marci tohto roku spustil japonský miliardár Jusaku Mae-
zava prihlasovací systém na výberový proces pre osem ci-
vilistov, ktorých chce vziať so sebou na let okolo Mesiaca. 
Ten je plánovaný na rok 2023. Z približne jedného milió-
na záujemcov z celého sveta sa do užšieho výberu dostalo 
len pár tisíc kandidátov. Jedným zo šťastlivcov je aj sloven-
ská astrobiologička Michaela Musilová. Pre TASR uviedla, 
že jej hlavným cieľom ako členky tímu by bolo dostať vedu 
a výskum čo najviac do povedomia verejnosti.

„Misia programu dearMoon má byť let okolo Mesia-
ca ďalej, než kedy človek v minulosti letel. Prihlásila som 
sa, pretože sa mi páčil nápad Maezavu zobrať so sebou 
ľudí, ktorí sú kreatívni a chcú pomáhať ďalším ľuďom. Je to 
tak skvelá možnosť, ako sa zapojiť do nového typu vesmír-
nych misií, ktoré sú vedené cez súkromný sektor a nielen 
cez vesmírne agentúry, ako to bolo donedávna,“ poveda-
la Musilová.

Nasledovným krokom vo výberovom konaní je poho-
vor. Výberový proces by mal skončiť v máji. Astrobiologič-
ka dúfa, že okrem vzťahu k umeniu ju spomedzi uchádza-
čov vyzdvihne aj to, že viedla skoro 30 rôznych simulova-
ných vesmírnych misií. Jej vášeň pre popularizáciu, ako pí-
sanie článkov pre web Space.com, množstvo prednášok, 
ktoré robí každý rok, či nedávne vydanie knihy o jej živo-
te Žena z Marsu, by jej taktiež mohli pomôcť dostať sa na 
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a japonskú misiu. Ako podotkla, v blízkej budúcnosti je zmie-

nená misia zatiaľ jediná možnosť, aby sa mohla dostať do 
vesmíru. Slovenskí občania nemajú možnosť hlásiť do vý-
beru astronautov, ktorý momentálne organizuje Európska 
vesmírna agentúra (ESA). 

Slovensko má dve nové veľvyslankyne 
V utorok 13. apríla odovzdala prezidentka SR Zuzana Ča-
putová poverovacie listiny dvom novým veľvyslankyniam. 
Prvou z nich je Karla Wursterová, ktorá bude Slovensko za-
stupovať v Talianskej republike, Maltskej republike a San-
marínskej republike so sídlom v Ríme. V príhovore pre-
zidentka spomenula priateľské vzťahy s Talianskom, spo-
ločné záujmy krajín, ktoré spája členstvo v Európskej únii 
a NATO. Taktiež vyzdvihla nutnosť obchodného a inves-
tičného partnerstva. Upozornila, že práve Taliansko bude 
najväčším prijímateľom z plánu obnovy. „Talianske skúse-
nosti s implementáciou tohto plánu môžu byť inšpiratívne 
aj pre našu krajinu, bola by som preto veľmi rada, ak by ste 
túto oblasť počas vášho vyslania podrobnejšie sledovali,“ 
vyzývala prezidentka novú veľvyslankyňu.

Nová veľvyslankyňa v Štrasburgu Oksana Tomová na-
stupuje podľa prezidentky v zložitom období, keď pokraču-
jú vojenské konflikty v európskom priestore. Pre prezident-
ku je práve Rada Európy najväčšou pomocou pri riešení 
týchto konfliktov. Tomovú zaviazala presadzovať priority 
a záujmy SR na základe spoločenských hodnôt. „Sloven-
sku záleží na posilňovaní demokracie a právneho štátu a je 
dôležité, aby sme boli takto vnímaní aj na pôde Rady Eu-
rópy,“ zdôraznila Čaputová. Dodala, že ak sa vyskytne ča-
sový priestor, plánuje menovanú radu aj osobne navštíviť.

Prezidentka je presvedčená, že obe veľvyslankyne budú 
v zahraničí šíriť dobré meno Slovenska, presadzovať naše 
záujmy a rozširovať osvetu o Slovensku. „Dúfam tiež, že 
vaše menovanie bude aj inšpiráciou pre ďalšie ženy, aby 
pôsobili v našej diplomatickej službe,“ dodala.

Zomrel Jozef Tekeli
V Spišskom Podhradí v piatok 9. apríla zomrel vo veku 
97 rokov Jozef Tekeli. Bol jedným z posledných žijúcich 
väzňov sovietskych gulagov a člen Svetového združenia 
bývalých politických väzňov. V októbri 1944 dostal povo-
lávací rozkaz zúčastniť sa na povinných výkopových prá-
cach. V tom čase sa povolávali všetci muži nad 16 rokov. 
V Spišskej Novej Vsi bol nasadený na opevňovacie práce. 
Vo februári 1945, tesne pred koncom vojny, bol odvede-
ný ako branec do obce Sekule. Odtiaľ sa mu podarilo spo-
lu s priateľmi bez dokladov utiecť. 1. mája bol však zaiste-
ný hliadkou pri náhodnej kontrole. Sovietska NKVD ho ob-
vinila zo špionáže i diverzie a vojenský súd ho odsúdil na 
desať rokov trestu v nápravno-pracovných táboroch v So-
vietskom zväze. Viac ako osem rokov strávil v rôznych tá-
boroch a prežil napriek veľmi ťažkým životným podmien-
kam. 12. decembra 1953 bol konečne oslobodený. Avšak 
minulosť prenasledovala jeho a jeho rodinu i naďalej. Ne-
mohol sa zaradiť do spoločnosti, ba ani si nájsť prácu. Vo 
februári 1994 bol po zmene politického systému Vojen-
ským kolégiom Najvyššieho súdu Ruskej federácie plne re-
habilitovaný.

kulTúra

Zomrel herec a režisér Štefan Mandžár
Verejnosť o tom informovala hovorkyňa Rozhlasu a te-
levízie Slovenska Andrea Pivarčiová. Vo veku nedožitých 
69 rokov skonal režisér a herec v utorok 16. marca. Podie-
ľal sa na desiatkach titulov známych z vysielania Slovenské-
ho rozhlasu. S jeho menom sú spájané mnohé divácky ob-
ľúbené seriály ako Bol raz jeden život z detskej animova-
nej tvorby alebo detektívny seriál Matlock. Podieľal sa naj-
mä na tvorbe slovenského znenia. 

Zomrel spevák Peter Slivka
Vo veku 54 rokov zomrel 17. marca v Novom Bore slo-
venský spevák Peter Slivka. TASR o tom informoval Slo-
venský rozhlas. Peter Slivka bol známy najmä z muziká-
lových úloh na Novej scéne v 90. rokoch. V roku 1992 sa 
predstavil postavou Ježiša v muzikáli Evanjelium o Márii. 
„V roku 1993 bol Cyranom v muzikáli Cyrano z predmestia 
v Štátnom divadle Košice, v sezóne 1998-2009 sa predsta-
vil v úlohách Dávida a Krysařa na Novej scéne, neskôr hral 
Krysařa aj v predstavení Parku kultúry a oddychu v Prešo-
ve. Aj keď boli jeho úlohy úspešné, sám sa považoval naj-
mä za speváka a hudobníka ako za herca hudobno-drama-
tického di vadla,“ uviedol Martin Jurčo, redaktor Slovenské-
ho rozhlasu.

Jeho umelecké počiatky siahajú do čias, kedy bol rocko-
vým spevákom hudobných skupín Makar Čudra a Revol-
ver. „S hudobníkmi týchto kapiel spolupracoval aj neskôr, 
napríklad s Pecim Uherčíkom aj na svojom CD, ktoré na-
hral Peter Slivka v roku 2001 v štúdiách Opusu a Sloven-
ského rozhlasu. Autorské popové CD dostalo názov Zá-
hradná slávnosť a úspešná bola aj titulná skladba,“ do-
dal Jurčo k albumu, ktorý Slivka opísal ako vlastnú intím-
nu výpoveď. Po svojom divadelnom debute Slivka účin-
koval v rozhlasových a televíznych programoch. „Sklada-
telia a dirigenti ho považovali za speváka s veľkým talen-
tom. V roku 2002 oficiálne ukončil svoju muzikálovú karié-
ru,“ uzavrel Jurčo.

SNG uvádza Labyrint Erika Bindera
Slovenská národná galéria pripravila napriek aktuálnej si-
tuácii novú samostatnú výstavu Erika Bindera s názvom 
Avatsýv. Labyrint Erika Bindera, ktorá nadväzuje na pro-
jekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG 
a predstavuje ho ako tvorcu vo svojom prostredí – v laby-
rinte svojej tvorby a života. Výstava vychádza z momen-
tálneho stavu, v ktorom sa autor a jeho umenie nachá-
dza, zároveň však zúročuje viac ako dve desaťročia tvor-
by a 47 rokov životných skúseností, ktoré Binder pretavu-
je do niekoľkých univerzálnych princípov.

„Avatsýv je pre mňa v istom zmysle in medias res-om/
prierezom toho, na čom som aktuálne pracoval. Ponuka 
prišla nedávno, ale výstava vlastne vyplynula z viacročnej 
umelecko-kurátorskej spolupráce. Nie je to súbor detai-
lov, ale synergická inštalácia, ktorá vznikla aj vďaka komu-
nikácii a skvelej spolupráci s galerijným tímom. Veci do 
seba navzájom zapadli. Všetko spája motív rieky ako plynu-
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tia, premeny, trans formácie,“ vysvetľuje Erik Binder. Vzhľa-
dom na aktuálnu situáciu je nový výstavný projekt špeciál-
ne uvedený krátkym videom s autorom a kurátorkami vý-
stavy, ktoré si môžete pozrieť na stránke SNG.

SNG pripravuje výpravu Akcia ZET 
Slovenská národná galéria veľmi netradičným spôsobom 
v najbližších mesiacoch otvorí veľa rôznych a aktuálnych 
tém, ktoré spoločnosť považuje za dôležité – propagan-
da a umenie, hoax, kult osobnosti, originál × kópia, mo-
numentálna maľba, umenie na zákazku a mnoho ďalších. 
Projekt pozostávajúci zo živej maliarskej akcie v átriu Es-
terházyho paláca v Bratislave, rôznorodého sprievodné-
ho programu a vydania prvého československého detek-
tívneho príbehu s kunsthistorickou zápletkou, komiksom 
a historickým ponaučením bude trvať od novembra 2020 
do júna 2021.

K Akcii ZET je pripravená aj sprievodná web stránka, 
ktorá sa bude postupne napĺňať informáciami o projekte 
a sprievodným programom: www.akciazet.sng.sk.

Záznam z tlačovej besedy k spusteniu projektu, ktorá 
sa konala 19. novembra 2020, nájdete na https://youtu.
be/sueoH2SFfEM. Viac o projekte sa dozviete v tlačovej 
správe na stránkach SNG. 

knIžné TIpy

Ján Drgonec: Sme iní ako tí pred nami (Perfekt, 2021)
Sme iní ako tí pred nami je politický sci-fi thriller s prvka-
mi ďalších literárnych žánrov. Autor vo svojom románe roz-
práva príbeh o tom, ako slovenský politik málo spôsobilý 
riadiť štát uverí dobre utajenému multimiliardárovi usku-
točňujúcemu tajný plán na ovládnutie sveta prostredníc-
tvom zákerného mikroorganizmu. Už z dosiaľ naznačené-
ho je zrejmé, že ide o príbeh celkom vymyslený. Na Slo-
vensku predsa niet politika nespôsobilého riadiť štát. Prí-
beh sa odohráva v časoch koronavírusu, ktorý je ako more. 
Vlna za vlnou sa valí. Nikto nevie presne odkiaľ a kam. Ani 
dokedy. Po prvej vlne prišla druhá vlna. Optimisti očaká-
vajú tretiu i štvrtú vlnu. Vláda je rovnako optimistická. Pri-
pravuje zákon, ktorý jej umožní navždy vyhlásiť núdzový 
stav. Mikro organizmov je predsa tak veľa a človek je taký 
zraniteľný.

Sme iní ako tí pred nami je multižánrová beletria, kto-
rá ponúka prekvapujúce vysvetlenie patálií s koronavíru-
som. Kvôli tomu zmiešava prvky science-fiction s prvkami 
politického thrilleru gradovaného účasťou tajných agen-
tov z krajín, ktoré riadia Európsku úniu. Z Francúzska, Ne-
mecka a Ruska. 

iva kováč: Podľa vzoru žena (Boris Kováč, 2021)
Kreatívna, zvedavá, veselá a romantická. Aj tak by sa dala 
charakterizovať Iva Kováč. Román Podľa vzoru žena je de-
butom tejto mladej slovenskej autorky. Príbeh je o Klaudii, 
ktorá počuje šepkanie a túžbu jej tvorivého srdca, no na-
čúvať mu začne, až keď ju k tomu okolnosti donútia. Ako 
to dopadlo, posúďte sami, neskôr možno začnete počuť 
aj to svoje. 

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

emília Dalekorejová Beňová: Pravá tvár šťastia (Bestsel-
ler, 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 vykročiť 
vpred tou správnou nohou. No čo je naozaj správne? Po-
slúchnuť prianie rodiny a ísť neľútostne vpred a neobzerať 
sa do minulosti? Alebo počúvnuť volanie srdca, ktoré nevy-
haslo ani po rokoch? Jared a ona sú si súdení, to vedia oba-
ja, no podarí sa im získať to, čo im bolo kedysi vzaté? Po-
darí sa im prekonať rokmi živenú nenávisť ich rodín a nájsť 
konečne svoje šťastie? Alebo ich rodina opäť rozdelí? 

Ján Babarík: Posledný revenant (Marečin PT, 2021)
V lesoch pri Hnúšti našli hubári mŕtvolu ženy. Nohu mala 
chytenú v pytliackej pasci, jednu ruku odrezanú, po celom 
tele známky krutého mučenia. Detektív Pupala sa zdráha 
uveriť výsledkom pitvy – žena sa do pasce v lese chytila nie-
koľko hodín po svojej smrti. Napínavý psychothriller vás 
zavedie tam, odkiaľ sa ľudia vracať nezvyknú.

Ján BABARíK (* 1970) narodil sa v Rimavskej Sobote, 
postupne žil v Prešove, Banskej Bystrici, Bratislave, Brne, 
USA, Anglicku a na niekoľkých menej známych miestach. 
Pracoval ako lesný taxátor, pomocník mlynára v antracito-
vej mlynici, lesný robotník, novinár, projektový manažér, 
obchodný zástupca, lektor, audítor, krupiér, klampiar, po-
krývač, montér či manipulant vo veľkosklade. V súčasnos-
ti pracuje pre anglickú firmu ako supervízor odstávok v ra-
finériách v Škandinávii, na pobreží západnej Európy a na 
Britských ostrovoch. Žije v Košiciach, má tri deti. 

Peter urbanec: Jednohubky pre dušu (Urbanec Petr, 
2021)
Nie je to obyčajná kniha, je to aktuálny bestseller, dôleži-
tý skutočný príbeh pre každého človeka. Princípy z knihy 
pomôžu vidieť život z nadhľadu, privedú k pochopeniu, že 
život je vlastne jednoduchý. Kniha sa stane poradcom pri 
rôznych myšlienkových nastaveniach a pomáha v ťažkých 
životných situáciách získať iný pohľad.

Viete, v čom je táto kniha výnimočná? Každý príbeh 
je aj sfilmovaný, takže okrem tlačenej verzie získate aj vi-
deo-verzie príbehov. Práve preto si túto knihu zamilujú aj 
tí, ktorí radšej pozerajú, ako čítajú. Autorom knihy je Pe-
ter Urbanec, známy konzultant, kouč a motivačný spíker. 
Už viac ako 25 rokov pomáha ľuďom zvyšovať ich výkon 
v osobnej a kariérnej rovine. Jeho úcta k ľuďom ho jasne 
vedie k umeniu empatie a pochopeniu človeka a života. 
Veľa známych osobností sa vyjadrilo, že Peter patrí medzi 
najinšpiratívnejších Slovákov. Tento jedinečný darček ob-
sahuje navyše aj online tréning: Život bez strachov a bŕzd. 
Vďaka nemu sa vaši ľudia naučia zvládať rôzne záťažové 
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a situácie a náročné chvíle, s ktorými sa denne stretávajú. 

Verte mi, že s týmto online tréningom raz a navždy skon-
cujete s brzdami ako „nie som dosť dobrý“, „to je trápne“, 
„to sa nedá“.

Gustáv Murín: Generál Milan Lučanský: Kto bol a prečo 
zomrel (Dixit, 2021)
Nečakaná a vo svojej podstate záhadná (keďže až do po-
slednej chvíle oficiálnymi vyhláseniami zamlžovaná) smrť 
generála Milana Lučanského hlboko zasiahla slovenskú 
spoločnosť. Prejavilo sa to v okamžitom hnutí „AllforMilan“ 
a spoluúčasti nielen verejnosti, ale aj jeho kolegov na ucte-
ní si jeho pamiatky natruc režimu, v ktorého rukách skonal.

Autor tejto knihy spoznal generála Lučanského v au-
guste 2010 za neobvyklých okolností, keď bol Lučanský 
ako elitný policajný vyšetrovateľ spolu s inými kolegami 
použitím intríg doslova vyštvaný do civilu dvojicou Lipšic – 
Spišiak. V takých chvíľach sa nikto na nič nehrá. Vtedy vzni-
kol rozhovor, ktorý nájdete aj v tejto knihe. Po zmene vlá-
dy sa Milan Lučanský vrátil do vysokých policajných funk-
cií a opäť sa s autorom stretli na príprave série televíznych 
dokumentov Mafiáni (RTVS, 2016), v ktorých aj účinko-
val. Bol to vzor nepodkupného policajta a príklad priamo-
čiaro konajúceho chlapa v uniforme. O tomto mimoriad-
ne statočnom policajtovi a jeho nešťastnom konci života 
je táto kniha. 

veronika kolejáková – Jozef koleják: Slovania (Ikar, 
2021)
Sirota Draha je krehké dievča, ktoré napriek nepriazni no-
vej rodiny drží pri živote odvaha a doposiaľ nepreskúma-
né liečiteľské schopnosti. Pri hľadaní seba samej ju okrem 
múdreho učiteľa sprevádza aj záhadný cudzinec, ktorého 
zúboženého a vysileného náhodou objaví v lesoch.

Príbeh Slovanov je zasadený do obdobia dejín, v kto-
rom ešte neexistovali hranice súčasných štátov. Každo-
denný život bol sprevádzaný zabudnutými rituálmi a fas-
cinujúcou mystikou náboženstva spätého s divokou príro-
dou, temnými lesmi, nedostupnými priesmykmi a jaskyňa-
mi. Ľudia na našom území sa podobne ako hrdinovia ro-
mánu museli naučiť sami rozhodovať o svojom osude. Ne-
priateľmi im mohli byť nielen barbarskí Avari, no aj tyrani 
zo susedného hradiska. Kmene však silné vedenie potre-
bovali a kto by nesiahol po moci, keď mu leží pri nohách? 

katarína Soyka: Mutácia z krajiny Zem (Hydra, 2021)
Turgovia kedysi spôsobili genocídu ľudstva, ktoré dnes 
prežíva už len na pár vesmírnych lodiach a živí sa pirát-
stvom. Chila dlho trénovala, aby sa dostala do ostrej ak-
cie. Spočiatku šlo všetko hladko. Potom sa turgské plavi-
dlo otriaslo nárazom. Našťastie, alebo nanešťastie, Chila 
nestroskotala sama. Ocitla sa vo vraku s dôstojníkom turg-
skej armády. V boji o holý život sa znepriatelené strany po-
kúsili o prímerie. Lenže, dá sa to vôbec? Niekedy nás totiž 
nútia proti sebe stáť okolnosti.

tomáš Galierik: Linda a kľúč od Andary (Vydavateľstvo 
Maxim, 2021)
V deň svojich pätnástych narodenín Linda vo vzduchu z dl-
hej chvíle pootočí starodávnym kľúčom, ktorý jej ostal po 
zmiznutí mamy ako jediná pamiatka, a odrazu sa jej život 
radikálne zmení. Svetelné dvere ju zavedú priamo do An-

dary – sveta velebiaceho moc prírody, ktorý si ľudia kedysi 
dávno vytvorili ako kópiu toho reálneho a v ktorom pla-
tia iné zákony a iný čas. Túžba odhaliť, čo sa stalo s jej ma-
mou, ju ženie vpred. Je taká silná, že sa jej rozhodne po-
môcť aj výnimočná sila ovládajúca tento tajomný svet. Na-
učiť sa ovládať získaný dar môže znamenať viac ako len 
cestu k mame. Linda netuší, že sa sama stáva zbraňou pro-
ti zlu, ktorému sa doteraz nedokázal nik iný postaviť. Ani 
samotná Andara. Dosiaľ nepoznaná moc však zároveň pri-
ťahuje nepredstaviteľné nebezpečenstvo.

erika Juríková: Bratislava známa – neznáma. Bratislava 
v 18. storočí očami Mateja Bela (Dajama, 2021)
Viete, ako vyzerali ulice a námestia Bratislavy pred 300 rok-
mi? Viete si predstaviť, čím sa živili jej obyvatelia a ako vy-
zeral v tej dobe študentský život? Kniha Bratislava zná-
ma – neznáma nám ukazuje, čím žilo mesto v 18. storo-
čí, a umožňuje nám nakuknúť do jeho starobylých zákutí.

Táto kniha je prekladom Belových Notícií o Bratislave 
tak, ako vyšli v latinskom jazyku v prvej polovici 18. sto-
ročia. Ide o historickú prechádzku mestom, kde sa na zá-
klade textov a starých obrazov dozviete, ako vyzerala Bra-
tislava pred takmer 300 rokmi. Kniha prináša svedectvo 
o premenách mesta Bratislava v časovom reze, ako sa vy-
víjali jednotlivé časti mestského organizmu a ľudia, kto-
rí v ňom žili svoje životy. O tom, ako veľmi sa Bratislava 
zmenila, v ktorých častiach alebo kde zostala nedotknu-
tá a z akých dôvodov sa tak stalo. Kniha predstaví množ-
stvo informácií o bratislavskej histórii a miestopise a taktiež 
ukáže zaujímavé črty života vtedajších Bratislavčanov. Na 
základe jedinečných opisov si vytvoríte napríklad predsta-
vu aj o tom, ako v minulosti vyzerali ulice a námestia, ako 
žili študenti alebo čím sa živili miestni obyvatelia. Dozvie-
me sa v nej aj veľa zaujímavostí z topografie mesta, čin-
nosti mest ského magistrátu, súdov či právomoci jednot-
livých úradníkov. 

Ľudovít Petraško: Spod prachu zabudnutia. Historické 
potulky po Prešove, Šariši, po východe Slovenska (Pec-
tus, 2021)
Nič vraj nie je staršie ako včerajšie noviny – toto obľúbe-
né tvrdenie platí iba podmienečne. V dobovej tlači, prá-
ve tak ako v knižkách zabudnutých autorov, sa totiž opla-
tí zalistovať i po desaťročiach, ba stáročiach, pravda, ak 
nás neodradí prach, ktorým zapadajú v knižniciach. Do-
zvieme sa všeličo: ako sa javil Šariš či vôbec Horné Uhor-
sko nemeckým cestovateľom v 18. i 19. storočí, ako vníma-
li postavenie Slovákov v mnohonárodnom štátnom útvare, 
ale aj o udalostiach novšej histórie, ktorá mala na výcho-
de Slovenska neraz špecifickú podobu. A pripomenieme 
si aj umelcov, tunajších rodákov, ktorým sa dostalo uzna-
nia vo svete. Takto hádam tiež pochopíme, odkiaľ sme vy-
šli, a tiež, kde má pôvod nejeden predsudok, ktorý sa so 
zarážajúcou húževnatosťou drží pri živote. 

lenka vacvalová: Nájdem odvahu. 770 kilometrov po 
Ceste hrdinov SNP (Lindeni, 2021)
Herečka, moderátorka a vytrvalostná bežkyňa Lenka Va-
cvalová prekonáva na 770 kilometrov dlhej trase náročný 
terén i samu seba. Cesta hrdinov Slovenského národného 
povstania je najdlhšia turistická trasa na Slovensku a záro-
veň zážitok na celý život. Vedie od Duklianskeho priesmy-
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ku na severovýchode krajiny až na hrad Devín na opač-
nom konci Slovenska.

Ultrabeh je náročný, dlhý a vyčerpávajúci. Šestnásť dní 
plných dažďa, snehu, bahna a bolesti, ale aj nepredstavi-
teľných zážitkov. Lenka Vacvalová približuje čitateľom svoj 
osobný príbeh o zdolávaní strachu, každodenných výzvach 
a nekončiacom hľadaní odvahy. A nie len svojej vlastnej. 
Súčasne mapuje osudy hrdinov, ktorí padli v Slovenskom 
národnom povstaní. A žien, ktoré v sebe museli nájsť ne-
uveriteľnú odvahu, aby mohli v ťažkom období povstania 
pomáhať. „Zastavil sa tam čas. Dukliansky priesmyk sa stal 
počas druhej svetovej vojny dejiskom krutých bojov. Spo-
mienka na tieto udalosti je tu stále veľmi živá. Ľudia, kto-
rých pripomína monumentálny pamätník, tu zažili krutos-
ti vojny a len oni a ich blízki vedeli, ako ťažko bola naša 
sloboda vybojovaná. Na cintoríne pod 28-metrovým ka-
menným monumentom sa nachádzajú hroby s menami 
všetkých 1 265 padlých bojovníkov, medzi nimi boli i ženy. 
Tam, kdesi na konci Slovenska a na začiatku Cesty hrdinov 
SNP, na mieste poznačenom krvou a krutou históriou, sa 
mi ten malý moment zdal zrazu strašne veľký.“

anna Bykovová: Šťastné a  spokojné dieťa alebo Ako 
zvládnuť emócie (Ikar, 2021)
Pedagogička, psychologička a autorka edície bestselle-
rov Lenivá mama Anna Bykovová sa vo svojej novej kni-
he zamerala na problematiku detských emócií. Matemati-
ka, šach, angličtina – každý rodič vie, prečo to svoje dieťa 
učí. Ako sa má však dieťa vyznať vo svojich pocitoch, cit-
livo vnímať, čo sa deje v jeho duši alebo v duši iného člo-
veka a ovládať sa v rozličných situáciách? Dá sa to vôbec 
naučiť deti? A ak áno, načo im to bude? Anna Bykovová 
vám vysvetlí, prečo treba dieťa oboznámiť so svetom emó-
cií a ako to pomocou hier a zábavných úloh ľahko a vese-
lo zvládnete. V knihe nájdete príklady rozhovorov s deťmi, 
zábavné cvičenia a hry, vďaka ktorým môžete dieťa skama-
rátiť s emóciami.

Petra arslan šinková: Mami, oci, objímte ma (Fortuna 
Libri, 2021)
Každý z nás sa niekedy bojí, pociťuje strach a úzkosť. Ako 
pomôcť dieťaťu? V knihe sú tri príbehy, pomocou ktorých 
deti nájdu v sebe odvahu a dokážu si poradiť so strachom. 
Príbehy oveľa viac ako poúčanie pomáhajú deťom vcítiť sa 
do situácie, orientovať sa v nej a nájsť z nej východisko. Ro-
dičom ponúka kniha odporúčania a rady, ako pomôcť die-
ťaťu na ceste k odvahe, ako ho podporiť a ako sa správne 
pýtať, aby sa nám zdôverilo. Rozvíjajte emocionálnu inte-
ligenciu dieťaťa, prečítajte si príbehy o strachu a odvahe, 
spoločne, s láskou a v objatí.

iveta tomášková: Som idealista: Vzťahy nášho života 
(Tomášková Iveta, 2021)
Dostávaš sa občas do vzťahových situácií, kde si nevieš 
rady? Možno ťa odmietol niekto, kto sa ti naozaj páčil 
a s kým si si predstavoval budúcnosť. Možno ti dal dýku 
do chrbta tvoj priateľ, ktorý tu mal byť pre teba, nech sa 
deje čokoľvek. Možno si ten, ktorý je tu stále pre ostatných, 
ale keď potrebuješ pomôcť ty, si v tom sám. Možno sa bojíš 
hovoriť nie a odísť zo vzťahov, ktoré z teba vysávajú šťastie. 
Nie je to tvoja chyba. Nikto nás nikdy neučil, ako sa s ta-
kýmito problémami popasovať. Táto kniha citátov od Som 

idealista vznikla preto, aby ti takéto situácie uľahčila. Po-
skytne ti utešenie, nádej či inšpiráciu v podobe krásnych 
a pravdivých citátov. Nájdeš v nej šesť kapitol, vďaka čomu 
si môžeš nalistovať citáty, ktoré sa týkajú tvojej aktuálnej si-
tuácie. Láska, toxické vzťahy, priateľstvo, odchody, komu-
nikácia a návrat k sebe samému. 

eliška tanzer: Vyrástla som v gete (Lindeni, 2021)
Pozoruhodný príbeh rómskeho dievčaťa o hľadaní lepšej 
budúcnosti. Eliška sa narodila do rodiny prostitútok v róm-
skom gete na východe Slovenska. Vyrastá v ťažkých pod-
mienkach a zúfalo sa snaží nájsť si miesto vo svete. Túž-
ba po vzdelaní a lepšom živote ju zavedie až do Británie, 
ale to, čo sa zdalo byť snom, sa premení na nočnú moru.

Michaela ella Hajduková: Nemecké dievča neplače (Mo-
týľ, 2021)
Ľudia sú ako domy. Majú veľa svetlých aj tmavých kútov, 
zatvorených dverí a svoju trinástu komnatu. Príbeh o tom, 
čo sa stane, keď sa rozhodneme niektoré dokorán otvo-
riť. Markus a Emma vyzerajú navonok ako bežný zaľúbe-
ný pár. Pracujú však pre tajnú organizáciu, ktorá vznikla 
po vojne ako pocta súrodencom Schollovcom (Die Weiße 
Rose – Biela ruža). Organizácia odhaľuje vojnové zloči-
ny a zločincov. Narazia na veľmi dôležitý objav, ale záro-
veň odhalia inú organizáciu, ktorá je nebezpečná a chce 
zostať utajená. Všetky stopy vedú k Lebensbornu – nacis-
tami vytvorenému projektu, ktorého cieľom bolo, na zá-
klade nacistickej ideológie o rasovej hygiene, zvýšiť počet 
árijských detí vrátane detí pochádzajúcich z mimomanžel-
ských zväzkov. Lenže tam sa ciele nekončili. Svetlovlasé 
a modrooké deti v nacistami okupovaných krajinách neu-
nikli záujmu a chápadlám vznikajúcej Tretej ríše. Za mnohé 
odhalenia sa však platí životom a čas môže ukryť všetko, čo 
sa kedy stalo. Stopy minulosti sa ale nikdy nedajú celkom 
vymazať, a preto pokojný život Slovenky Lucie naruší ne-
čakané rodinné tajomstvo. Ako veľmi zmení jej život pátra-
nie po pravých rodičoch? Nájde to, čo hľadá? 

ivana Grešlíková: U vás zjem všetko (Ultima Press, 2021)
Kniha U vás zjem všetko vás v 12 príbehoch zavedie do 
7 krajín sveta. Je to mozaika z neznámych i populárnych 
miest, pričom v oboch prípadoch sa Ivana snaží pocho-
piť kultúrno-spoločenské súvislosti z pohľadu hosťa i do-
mácich. Na cestách si všíma predovšetkým miestnu kultú-
ru. Nehľadá rozdiely, ale skôr výnimočnosť krajín a prieni-
ky, v ktorých sa stretáva svet, ktorý poznáme, s tým exotic-
kým. Okrem jednotlivých príbehov a fotografií kniha priná-
ša vizuálny bonus z Ivaniných ciest – 8 krátkych videí, ktoré 
vám priblížia atmosféru príbehu. Videá si môžete pozrieť 
vďaka QR kódom na konci vybraných kapitol.

kol. aut: Telo – ako si strážiť zdravie (Ikar, 2021)
Všetko, čo potrebujete vedieť o zdravotných testoch, vyšet-
reniach a výsledkoch.

Kniha Telo – ako si strážiť zdravie je základná príručka 
k poznaniu a udržiavaniu vášho zdravia. Venuje sa najčas-
tejším zdravotným testom a vyšetreniam. Tiež vás oboz-
námi s tým, ako každý test funguje, čo znamenajú jeho vý-
sledky a čo robiť ďalej. Vysvetľuje, čo sa vyšetruje, ako sa 
to vyšetruje a prečo. Text bez odborných výrazov a použitá 
grafika vám ukážu, čo potrebujete vedieť, aby ste pochopili 
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a výsledky vyšetrení. Odborné poradenstvo vám ponúka jas-

né kroky, ktoré môžete podniknúť na zlepšenie vášho zdra-
via. Kniha sa venuje vyšetreniam krvi, testom na choleste-
rol, ultrazvukovým vyšetreniam, RTG snímkam hrudníka, 
meraniam pulzu a krvného tlaku, testovaniu sily a odolnos-
ti svalov, očným vyšetreniam, kontrolám sluchu, stomato-
logickým prehliadkam a skríningu rakoviny, cukrovky a prí-
znakov demencie. 

Bogdan kovačev – Jana Borisová: Netradične liečenie, 
alebo keď už nič iné nepomáha (Ikar, 2021)
Hoci medicína neustále napreduje, dokážu nás premôcť 
aj zdanlivo bezvýznamné bacily. Aj v našom storočí sa ob-
javujú nové ochorenia či neznáme kmene starých víru-
sov a my musíme hľadať liečebné metódy, ako ich pora-
ziť. Tam, kde zlyhávajú zaužívané lieky a medicínske po-
stupy, prichádzajú na pomoc menej tradičné spôsoby lie-
čenia s použitím korenín, ovocia, húb, konopy, ílu, aktív-
neho uhlia, kadidla, cibule či bankovania. V knihe presta-
vujeme množstvo prírodných metód, ktoré sa po dlhé roky 
ústne odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Niekto sa nad 
nimi možno pousmeje, prečo ich však neskúsiť, keď už nič 
iné nepomáha? 

Juraj Matlák: Celoročná ochrana záhradných plodín 
(Ing. Juraj Matlák, 2021)
Celoročná ochrana záhradných plodín je ročenka, vychá-
dzajúca už 27 rokov. Je určená predovšetkým záhradká-
rom, ale dobre poslúži aj farmárom a väčším pestovate-
ľom ovocia, viniča, zeleniny i okrasných rastlín v boji pro-
ti chorobám a škodcom. Každoročne sa aktualizuje podľa 
zmien, ktoré nastali v predchádzajúcom roku v Zozname 
autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Podstatnú 
časť publikácie tvoria tzv. plodinové tabuľky, v ktorých sú 
uvedené účinné látky prípravkov, spôsob ich účinku, škod-
livosť pre včely, ako aj koncentrácia a dávka na 10 litrov 
vody. V jednotlivých tabuľkách sú zvýraznené prípravky 
dostupné aj v malospotrebiteľskom balení. V ďalších čas-
tiach publikácie je uvedený rozsah povolenia prípravkov 
v záhradníctve, užitočné organizmy použiteľné v biologic-
kej ochrane záhradných plodín a herbicídy v malospotre-
biteľskom balení. Novinkou tohto vydania vo farebnej prí-
lohe je stručný prehľad celoročnej ochrany hlavných ovoc-
ných druhov (aj orechov a viniča) s fotografiami najdôleži-
tejších chorôb a škodcov. 

vladimír Burjan: Otázky pre špekulantov 1 (Nezisková 
organizácia Dobrá škola, 2021)
Koľko váži oblak? Mali Adam a Eva pupok? Je zebra bie-
le zviera s čiernymi pruhmi, alebo čierne zviera s bielymi 
pruhmi? Môže sa stať, že niekto mal predvčerom iba 15 
rokov a na budúci rok už oslávi 18? So zaujímavými jav-
mi a otázkami na zamyslenie sa možno stretnúť na kaž-
dom kroku. To, či ich vnímame, závisí od nastavenia na-
šej mysle. Špekulantmi nazývame ľudí, ktorí majú otvore-
nú myseľ, neustále kladú otázky a všetkému chcú prísť na 
kĺb. Narazia napríklad na slovo netopier a ihneď im na-
padne: veď to znie ako nieto pier. A naozaj: netopier lieta, 
no nemá perie! Náhoda? Občas sa takíto žiaci vyskytnú aj 
v škole. Niektorí učitelia sú z nich nadšení, iní si s nimi ne-
vedia rady. Nedokážu ich zaujať, nedokážu odpovedať na 
ich zvedavé otázky, nedokážu sa súčasne venovať špeku-

lantom aj zvyšku triedy. Možno práve úlohy z tejto knihy 
pomôžu pedagógom takýchto žiakov aspoň na chvíľu za-
mestnať. Prvý diel Otázok pre špekulantov obsahuje úlo-
hy z prírodovednej oblasti (logika, matematika, vesmír, ka-
lendár, živá a neživá príroda). Druhý diel bude venovaný 
spoločenskovednej oblasti (slovenský jazyk, cudzie jazyky, 
svet, história, spoločnosť). 

Hana repová: Súkromné problémy: Denis (Meridiano 
Press, 2021)
Nič by neprekvapilo Denisových súrodencov viac ako jeho 
vyhlásenie, že sa musí ženiť. Nikto z nich totiž ani netušil, 
že sa s niekým stretáva. Plán, ktorý im predostrie, ich ale 
doslova šokuje. Napriek tomu, že sú Sebastian, Tina aj Lil-
ly proti, rozhodne sa Denis vsadiť všetko na jednu kartu. 
Je totiž presvedčený, že jeho zámer musí vyjsť. Po krátkom 
čase však zistí, že niektoré životné rozhodnutia sú ťažšie, 
ako predpokladal, a je iba na ňom, ako sa s dôsledkami 
svojho konania vysporiada.

Sibyla Mislovičová: Po čom piští školáčikova dušička 
(Matys, 2021)
Každé dieťa má veľa túžob, nesplnených želaní. Nie všetky 
sú splniteľné. Malí i väčší školáci si môžu prečítať, o čom 
sníva Petrík. Možno majú podobné sny. Zábavné príbehy 
obyčajného chlapca podporené krásnymi ilustráciami sú 
vhodné na nácvik čítania s porozumením v škole aj doma. 

Daniela reichstädterová: Ďuro a  Muro idú do školy, 
2. vydanie (Matys, 2021)
Chlapec Ďuro a jeho kamarát kocúr Muro – to je teda po-
darená dvojka! Keď sa tí dvaja do niečoho pustia, stojí to 
za to! Nie vždy spravia všetko správne, ale zaručene si pri 
tom užijú veľa zábavy! Chcete aj vy spoznať ich veselé škol-
ské dobrodružstvá? Všetky ich nájdete v tejto knižke. Do-
čítate sa v nej napríklad o tom, ako Ďuro s Murom písali 
diktát, ako vyzerá mačací krasopis, ako znie správny kocú-
rí spev alebo aj o tom, prečo mačky nehovoria po anglic-
ky. Do čítania, milé deti!

viera Dobiášová: My sme super prváci, 2. vydanie (Ma-
tys, 2021)
Čo sa stalo so školou, keď zaspala do školy? Ako sa dostal 
les do postieľok a mlieko do lesa? Čo vyzvonil zázračný 
zvonček? Kto sú kolieskoví kamaráti a prečo ochorelo au-
tíčko? Na akú záhadu natrafila Johanka? Odpoveď na tie-
to a veľa ďalších otázok nájdeš vo veselých príbehoch, bás-
ničkách, hádankách aj v maľovanom čítaní, ktoré si môžeš 
doplniť o vlastné kresbičky.

lenka Jakešová: Rozprávky z lesa (Bambook, 2021)
V dutine starého duba žije šťastná ďatlia rodinka – rodičia 
so štyrmi čerstvo vyliahnutými vtáčatkami. Tatko s mam-
kou cez deň liečia stromy v lese a zháňajú potravu. Každý 
večer prinášajú svojim deťom nielen pochúťky do zobáči-
kov, ale aj rozprávku, ktorú im za odmenu povedia vylie-
čené stromy. Chcete sa dozvedieť, prečo smrekovcu pred 
zimou opadáva ihličie, ako je možné, že jedličke rastú šiš-
ky dohora alebo aký tvar listov má lipa? Tak sa pohodlne 
uvelebte vo svojom hniezdočku a započúvajte sa do roz-
právania tatka ďatľa.
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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



70

So
ko

l &
 s

po
rt OZNÁMENÍ

Milé sestry, milí bratři,
 na základě nynější situace nebude ani letos možné se-
tkaní sokolů v Oetzu, škoda... Doufejme, že v příštím roce 
už to vyjde!

Sportovní aktivity v našich tělocvičnách 
v roce 2021
Očekáváme extrémně náročnou situaci po celý rok 2021. 
Znovuotevření našich tělocvičen bude určitě zahrnovat 
další rámcové podmínky pro sportovní aktivity v hale. Do-
poručujeme proto všem členům očkování, protože to bude 
v nejbližší době rozhodně nejrychlejší způsob normaliza-
ce. Ideální situace by samozřejmě byla 100 % očkování 
všech členů. Každý jednotlivec je tedy zodpovědný nejen 
za sebe, ale i za ty členy, kteří se účastní sportovních a spo-
lečenských aktivit. Žádám Vás, abyste zvážili své činy z to-
hoto hlediska. 

Župa rakouská

Skautů v Česku přibývá
V Česku roste počet skautů. Loni se navzdory pandemii do 
organizace přihlásilo o 900 dětí víc než v roce 2019. Počet 
skautů v Česku stoupl na skoro 69 tisíc i přesto, že se kvů-
li koronavirovým opatřením nemůžou setkávat v klubov-
nách. Místo toho tráví čas na on-line schůzkách, kde spo-
lečně luští kvízy nebo třeba zkoušejí vařit. Jako dobrovol-
níci pomáhají také seniorům a nemocným. V zahraničí ale 
skautů spíš ubývá. Až pětinový pokles členů očekává i svě-
tová organizace skautského hnutí.

Z historie: Perzekuce Sokola
12. dubna 1941 nařídil K. H. Frank v zastoupení říšského 
protektora předsedovi protektorátní vlády Aloisi Eliášovi, 
aby zastavil činnost Sokola. Zákaz činnosti byl však pou-
ze prvním krokem ve snaze okupantů o eliminaci sokol-
ského odboje.

sporT

Nový šéf českého veslování
Novým předsedou Českého veslařského svazu byl zvo-
len Ondřej Šebek, který od 1. května nahradil Dušana Ma-
cháčka. Bývalý manažer hokejových Pardubic a regionál-
ní politik získal v korespondenčním hlasování klubů jeden-
a dvacet hlasů, o pět více než dosavadní první muž české-
ho veslování. Macháček vedl veslařský svaz od roku 2014.

Šebek, který v minulosti působil zejména v hokejovém 
hnutí a vedle několika funkcí v extraligových Pardubicích 
pracoval i na hokejovém svazu nebo řídil univerzitní ligu, 
sám v minulosti vesloval a poté i trénoval. „Měl jsem signá-
ly o podpoře napříč hnutím a věděl jsem, že to nebude jed-
noznačné, ale šanci uspět jsem cítil,“ uvedl Šebek.

Jedním z prvních úkolů, na který se chce Šebek po uve-
dení do funkce zaměřit, je návrat k „normálnímu“ tréninku 
a závodům v současné pandemické situaci.

„Dalších cílů je více. Například to, že v současnosti 
máme na olympiádě tři závodníky, ambice bychom měli 
mít větší. Jedním z problémů je velká sportovní úmrtnost 
úspěšných juniorů, kteří nepokračují v dospělém veslová-
ní. To je velké téma. Máme řadu úspěchů na juniorském 
mistrovství světa, ale v dospělém veslování závodníci z vel-
ké míry nepokračují,“ poukázal Šebek na jeden z dlouhole-
tých problémů českého veslování.

Z kanadsko-americké NHL
V nedávném programu NHL bodovali tři čeští hokejisté. 
Radko Gudas pomohl asistencí k výhře Floridy na ledě 
Tampy Bay 5 : 3. V dresu poražených Lightning připra-
vil jednu branku Ondřej Palát. Na jednom gólu se podílel 
také Tomáš Hertl, jehož nahrávka neodvrátila prohru San 
Jose v Minnesotě 2 : 5. Hertlův spoluhráč z druhé forma-
ce Sharks Patrick Marleau nastoupil do svého 1767. duelu 
v NHL a vyrovnal historický rekord Gordieho Howea v po-
čtu odehraných zápasů.

Snowboardcrossařka Samková 
potřetí ovládla Světový pohár
Snowboardcrossařka Eva Samková získala potřetí křišťálo-
vý glóbus za celkové prvenství ve Světovém poháru. O tri-
umfu rozhodla v závěrečném závodu sezóny ve švýcar-
ském Veysonnaz, ve kterém vybojovala sedmnáctou vý-
hru v kariéře. Ve finále sedmadvacetiletá Samková pora-
zila obhájkyni glóbu Italku Michelu Moioliovou. Celkově 
Samková zvítězila také v letech 2017 a 2019 a s Moiolio-
vou vládnou seriálu už šest let. Italka ovládla SP v letech 
2016, 2018 a loni.

Tenista Kolář poprvé vyhrál 
turnaj kategorie challenger
Český tenista Zdeněk Kolář získal na antuce v Oeiras popr-
vé v kariéře titul na turnaji kategorie challenger. Čtyřiadva-
cetiletý hráč zdolal ve finále 6:4, 7:5 domácího Portugalce 
Gastaa Eliase, bývalého 57. tenistu světa. Kolář do sáhl na 
životní úspěch v druhém challengerovém finále v ka rié ře. 
V žebříčku by se měl díky tomu posunout o 23 míst na 
223. pozici.

Snowboardcrossaři Strnadová a Tatarko
Naši snowboardcrossaři dojeli v soutěži družstev na junior-
ském mistrovství světa v Krasnojarsku třetí a získali čtvrtý 
český cenný kov na šampionátu. Druhé dva české páry se 
do závěrečných bojů neprobojovaly. Sedmnáctiletý Tatar-
ko s o rok starší Strnadovou, která získala zlato mezi ju-
niorkami, vyhráli své čtvrtfinále i semifinále. Ve finále mla-
dí Češi nestačili na týmy Ruska a Francie.

Záložník Tomáš Souček
Fotbalista Tomáš Souček suverénně vyhrál anketu FAČR 
o českého Fotbalistu roku 2020 a obhájil loňské premiéro-
vé vítězství. Šestadvacetiletý středopolař West Hamu získal 
od hlasujících nezvykle vysoký počet 873 bodů a o rekord-
ních 525 porazil klubového spoluhráče a obránce Vladi-
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míra Coufala. Třetí skončil záložník Vladimír Darida z Her-
thy Berlín.

Horolezec Rakoncaj vydal knihu vzpomínek
Český horolezec Josef Rakoncaj před sedmdesátými na-
rozeninami, které oslavil 6. dubna, zavzpomínal na svou 
dlouhou kariéru v nové knize Rakoncaj. Měl jsem kliku. 
Sám už chodí do přírody spíše jen na procházky, leze zříd-
ka. Hory pro něj ale mají pořád kouzlo. Novou knihu na-
psal společně a Miloněm Jasanským, s nímž už dříve vytvo-
řil pět publikací. „Pracovali jsme na ní tři roky, byla smě-
řovaná právě k narozeninám. Je to velký formát. Je tam 
celá má historie, třiapadesát let lezení,“ popisoval Rakon-
caj v rozhovoru s ČTK.

Během své kariéry absolvoval více než třicet expedic, 
při nichž vystoupil na vrcholy velehor téměř všech světo-
vých kontinentů. Celkem Rakoncaj vylezl na devět osmitisí-
covek ze čtrnácti, z toho šest z nich zdolal jako první Čech. 
Tuzemský primát měl i na druhé nejvyšší hoře světa K2, na 
které stanul 31. července 1983. Uvědomuje si, že někdy 
jen se štěstím vyvázl z kritických situací.

V sedmdesátých letech minulého století začal vyrábět 
oblečení a vybavení do extrémních podmínek, které bývají 
na expedicích. Firmu Sir Joseph má na starosti především 
jeho syn Lukáš. Rakoncaj miluje výšky nejen ze špiček hor, 
ale také jako pilot ultralehkých letadel. Několik strojů vy-
robil a prodal. Na dalším nyní pracuje. Zdraví a omezení 
kvůli koronaviru mu aktuálně neumožňují cestovat na další 
dobrodružství do zahraničí. „Ale samozřejmě nějaké cesty 
bych ještě chtěl zvládnout,“ dodal světoběžník Rakoncaj.

Zástupci sportovců chtějí tréninky 20 lidí 
venku s menšími odstupy
Zástupci sportovců budou od vlády požadovat, aby ven-
ku mohlo společně trénovat až dvacet lidí. Nyní předepsa-
né desetimetrové rozestupy mezi šesti sportujícími dvoji-
cemi by se měly změnit na patnáct metrů čtverečních na 
osobu. Studie podle nich dokazují, že při venkovním spor-
tování se koronavirus nešíří. Proto nechtějí, aby byl přístup 
na sportoviště jen s negativním testem. Při jednání s mi-
nistrem zdravotnictvím Petrem Arenbergerem chtějí také 
jednat o postupném otevírání vnitřních sportovišť. Zatím 
by to mělo být jen pro individuální sporty, jako jsou tenis 
nebo badminton.

Trpišovský k „rasistické“ kauze Kúdela
Když se trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský dozvě-
děl, že obránce Ondřej Kúdela dostal za „rasistickou“ uráž-
ku Glena Kamary v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glas-
gow proti Rangers trest na deset utkání, myslel si, že jde 
o vtip. Kouč Pražanů označil za neuvěřitelný šok a pre-
cedens, že disciplinární komise UEFA zastavila českému 
obránci činnost na tolik zápasů, i když podle něj neměla 
důkaz. Naprosto pak nechápe, že domácí hráči za brutální 
zákroky a napadení dostali ani ne poloviční tresty.

„Jednomu našemu hráči prokopli lebku a jejich hráč do-
stal čtyři zápasy. Jeden nás napadl pěstmi a ten dostal tři 
zápasy. Šlápnutí a kopnutí do našeho ležícího hráče neby-
lo potrestáno. A náš hráč dostal nejvyšší trest. Pro mě do-

stat deset zápasů bez důkazů v porovnání s tím, co se tam 
dělo, je šok,“ řekl Trpišovský v České televizi.

Kúdelu potrestala komise desetizápasovým distan-
cem, byť Slavia uvedla, že vyšetřovatel, který se událostmi 
v Glasgow zabýval, důkaz nenašel. Kamara českého hráče 
obvinil z rasistické urážky krátce před koncem březnového 
utkání, v němž Rangers prohráli 0 : 2 a viditelně neunesli 
vyřazení. Slávistický zadák přiznal, že soupeře počastoval 
nevybíravě, ale nařčení z rasismu popírá.

Fotbalisté pražské Slavie do semifinále 
Evropské ligy nepostoupili
Slávisté z čtvrtfinále Evropské ligy nepostoupili a své pohá-
rové maximum nevyrovnali. Český šampión v domácí od-
vetě čtvrtfinále prohrál s Arsenalem vysoko 0 : 4 a po ven-
kovní remíze 1 : 1 s předloňským finalistou soutěže vypadl. 
Slavia si na evropské scéně zahrála čtvrtfinále popáté a po-
čtvrté neuspěla. Do semifinále prošla jen v roce 1996, kdy 
účastí mezi nejlepší čtveřicí týmů v Poháru UEFA stanovila 
pohárové maximum českých klubů v samostatné historii. 
Předloni červenobílí vypadli ve čtvrtfinále s jiným londýn-
ským klubem Chelsea. „Musím sportovně přiznat, že jsme 
neměli na to Arsenal potrápit. Arsenal byl jednoznačně lep-
ší ve všech činnostech. My jsme měli prázdnou nádrž, ne-
stačili jsme jim běžecky. Postoupili zaslouženě, v obou zá-
pasech byli lepší,“ řekl při on-line tiskové konferenci trenér 
Pražanů Jindřich Trpišovský.

Český fotbal v evropských pohárech
Český fotbal bude mít v přespříští sezóně 2022/23 v evrop-
ských pohárech jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců 
a pouze jedno mužstvo v kvalifikaci Ligy mistrů. Po vyřa-
zení pražské Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy od Arsena-
lu už je jisté, že tuzemské týmy nedosáhnou na elitní pat-
náctku žebříčku národních koeficientů UEFA. Slavia jako 
poslední český zástupce v této pohárové sezóně usilovala 
o to, aby dostala tuzemské týmy na 15. místo, které jako 
poslední zaručuje pět mužstev v pohárech.

Sto dnů před startem OH v Tokiu 
mají Češi jistých 44 míst
Sto dnů před zahájením odložených olympijských her v To-
kiu má česká výprava zajištěných 44 účastnických míst, 
z toho dvanáct na jméno. Sportovní ředitel Českého olym-
pijského výboru Martin Doktor věří, že do konce kvalifikač-
ních bojů by se toto číslo mohlo přehoupnout přes stov-
ku. Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 
2016 startovalo 104 českých sportovců, nejméně od OH 
1956 v Melbourne.

Olympijský šampión v judu Lukáš Krpálek
Lukáš Krpálek se po třech letech znovu může radovat 
z medaile na mistrovství Evropy. V Lisabonu získal bronz 
poté, co v napínavé koncovce udolal Ora Sassona z Izrae-
le. O šanci na ještě větší úspěch ho připravila semifinálová 
porážka s neoblíbeným soupeřem Henkem Grolem z Ni-
zozemska. Pro Krpálka je to šestá evropská medaile, třetí 
z jeho současné kategorie nad sto kilogramů. Naposledy 



72

So
ko

l &
 s

po
rt uspěl v roce 2018, kdy triumfoval v Tel Avivu. Pak si zapsal 

dvě pátá místa včetně listopadového šampionátu v Praze.

Zemřel olympijský medailista 
ve sportovní gymnastice Zdeněk Růžička
Ve věku šestadevadesáti let zemřel v Brně bývalý sportov-
ní gymnasta Zdeněk Růžička, který na olympijských hrách 
v Londýně v roce 1948 vybojoval dva bronzy na kruzích 
a v prostných. Startoval také na OH 1952 v Helsinkách 
a 1956 v Melbourne a byl nejstarším českým olympioni-
kem. Zprávu o jeho úmrtí po těžké nemoci ČTK potvrdil 
Stanislav Vyzina, gymnastický trenér a rodinný přítel.

Gymnastice zasvětil Růžička celý svůj život. Ještě loni 
při oslavách svých 95. narozenin se staral o dům a zahra-
du a vzpomínal na svá závodní léta a vrchol kariéry na po-
válečných hrách v Londýně. „Pamatuji si dobře, i celou tu 
sestavu mám pořád před sebou. Ale medaile jsem ani ne-
očekával,“ vzpomínal pro Českou televizi na Londýn 1948. 
Rodák z Ivančic u Brna dlouhá léta působil jako trenér 
v brněn ských oddílech, do roku 2004 byl rovněž starostou 
Sokola Brno. Je držitelem Ceny fair play Českého olympij-
ského výboru a členem Sportovní síně slávy města Brna.

vZpomínka

Krasobruslařka Ája Vrzáňová
V USA se Vrzáňová stala skutečnou hvězdou, později man-
želovi pomáhala s gastrobyznysem. Jejich podnik Kačárnu 
navštěvovali i Salvator Dalí, Paul Newman, Andy Warhol, 
Miloš Forman, Martina Navrátilová, Frank Sinatra či Mar-
len Dietrich. V byznysu několikrát spolupracovala s Donal-
dem Trumpem.

Alena (Ája) Vrzáňová se narodila 16. května 1931 
v Praze do umělecké rodiny. Matka Anna byla operní pěv-
kyně, otec Miroslav violoncellista. Odmalička ji nicméně 
vedli ke sportu.

Protože její maminka dobře bruslila a v Praze byl zim-
ní stadión, přihlásila Alenu v šesti letech na krasobruslení. 
Když v osmi letech malá Ája vyhrála nad dvanáctiletými zá-
vodnicemi a získala první trofej, maličký pohárek, plně to-
muto sportu propadla.

Další její zálibou kromě krasobruslení bylo skautová-
ní. Ája chodila odmalička do družiny Veverek ve 2. praž-
ském oddílu na Vinohradech. Na skauting nikdy nezane-
vřela. Do konce svého života měla ve svém newyorském 
bytě na Manhattanu na stěně vyvěšenou skautskou vlajku 
a svůj slibový odznak. Odebírala také Stopu, časopis čes-
koslovenských skautů a skautek v exilu.

Trénovat za války nebyla žádná legrace. Od půl šesté 
ráno kroužila na venkovním potemnělém ledě, největší boj 
byl o místo pod jedinou lampou. Byla válka a muselo se za-
temňovat. Úspěchy se však brzy dostavily – vyhrála nejprve 
kategorii nováčci, pak juniorky a v roce 1946 poprvé i mis-
trovství Československa mezi seniorkami. A pak každý rok 
znovu až do roku 1950, kdy emigrovala.

Ája se potřebovala posunout dál a soutěžit na meziná-
rodních závodech, jenže k tomu potřebovala víc než jen tři 
měsíce v roce na Štvanici. A tak odjela na půl roku do Lon-
dýna. Maminka jí tu sehnala nejlepšího trenéra v Evropě, 
Švýcara Arnolda Gerschwilera.

V roce 1948 pak vybojovala první velkou medaili – 
bronz na mistrovství Evropy doma v Praze. V roce 1949 
získala na mistrovství Evropy v Miláně stříbro, ten samý rok 
pak ale zcela suverénně ovládla mistrovství světa v Paříži. 
Ohromovala vysokými skoky, svou pověstnou roznožkou 
i prvním dvojitým lutzem na světě v podání ženy. Olympij-
ské hry ji však minuly.

„Kdyby byla olympiáda v roce 1949, byla bych ji asi vy-
hrála,“ posteskla si později. Na olympijské hry 1948 byla 
ještě moc mladá, o čtyři roky později byla emigrantkou 
v USA a jezdila již jako profesionál.

Po mistrovství světa byla pozvána na Exhibici šampió-
nů do Švédska, Norska, Anglie, Kanady, USA. „Ale do Ka-
nady mě nepustili, protože to bylo příliš daleko na Západě. 
Velmi mě to mrzelo, chtěla jsem reprezentovat Českoslo-
vensko, jak jsem nejlépe dovedla, a byla to vlastně ostuda, 
že jsem jako mistryně světa nemohla reprezentovat svou 
zem,“ líčila pro časopis Západ. Vítězové jeli do Ameriky, 
ona zpátky do Prahy.

A politické podmínky v zemi se opět zhoršily, za obha-
jobou mistryně světa se jí málem nepodařilo vycestovat. 
„Na úřadech v Praze mi řekli, že jeden titul stačí a že mě 
pošlou do Moskvy, kde budu trénovat sovětské bruslaře. 
V té době tam ještě neměli žádné bruslaře ani hokejisty. 
Slibovali mi vilu v Moskvě a kariéru filmové hvězdy.“ Rudé 
právo o ní psalo štvavé články – že rozhazuje tolik potřeb-
né valuty a že by měla trénovat doma jako ostatní.

Jenže ona měla jiné sny. Odjet na šampionát do Lon-
dýna a už se nevrátit, jak jí to poradil tatínek na Karlově 
mostě, protože doma byli zřejmě odposloucháváni. Emi-
grovat do USA a jezdit zde největší světovou lední revue 
pro profesionály.

Nejprve se stala v Oslu evropskou šampiónkou, v břez-
nu 1950 pak obhájila v Londýně titul mistryně světa. Dru-
hý den vyšla v československých novinách oficiální zpráva 
o tom, že Ája Vrzáňová zůstala v Anglii. Potom ji v Česko-
slovensku komunisti zcela vymazali.

„Po mé výhře psaly československé noviny, jak mno-
ho pro mne systém udělal, a dávaly mě za příklad mládeži. 
Den nato, po mém odchodu, začaly psát, že zemřu na Zá-
padě hladem, že skočím ze zoufalství do Temže, že budu 
vystupovat v americké revui jako cvičená opice,“ vyprávěla 
svým krajanům novinářům v roce 1980 v Chicagu.

Mamince se v březnu 1950 podařilo emigrovat za ní, a to 
stylem, za nějž by se nemusel stydět ani oscarový film. Ostat-
ně tahle akce připravovaná třemi českými piloty RAF byla 
jedním z nejpozoruhodnějších úniků za železnou oponu.

Maminka dorazila za dcerou do Ameriky a dva roky ji 
coby osmnáctiletou krásku doprovázela, v podstatě hlída-
la, když vystupovala po USA a Kanadě se slavnou revuí.
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Komunisté se tedy pomstili alespoň na tatínkovi. Mu-
sel odejít z ministerstva financí a několik let pracovat v do-
lech. Třináct roků ho estébáci sledovali, pronásledovali, ně-
kolik let byl zavřený, coby violoncellista mohl hrát jen příle-
žitostně. Dceru nakonec viděl až po třinácti letech, když ji 
navštívil v Americe. Tři měsíce u ní žil, ale pak se dobrovol-
ně vrátil domů. Už by si prý v nové domovině nezvykl a na-
víc, jak Ája říkala, komunisti z něj udělali zlomeného muže.

Vrzáňová okamžitě dostala řadu nabídek do Kanady 
i do USA. Nakonec podepsala skvělou smlouvu s americ-
kou revue Ice Follies, kde vystupovala jako hlavní hvězda 
tři roky, načež v roce 1954 podepsala ještě pohádkověj-
ší smlouvu s revue Ice Capades, v níž bruslila až do roku 
1968.

O rok později se vdala v New Yorku za Pražáka Pavla 
Steindlera, o deset let staršího majitele několika newyor-
ských restaurací a věhlasného šéfkuchaře.

„Aja Zanova“, jak znělo kvůli lepší výslovnosti její umě-
lecké jméno, se v Americe stala uctívaným pojmem. „Měla 
jsem jednu z nejlepších kariér mezi světovými krasobrus-
lařkami. Dělala jsem to, co mě nejvíc zajímalo a co jsem 
měla ráda,“ konstatovala spokojeně.

Po skončení sportovní a umělecké kariéry vedla spolu 
s manželem jeho úspěšné restaurace v New Yorku – nej-
dříve dvě Brocheterrie a Duck Joint neboli Kačárnu, kde 
se snědlo tisíc kachen týdně na všechny způsoby. Všechny 
podniky byly pověstné nejen typicky českou kuchyní a vy-
tříbeným originálním stylem, ale také jako místo setkává-
ní československých emigrantů, včetně známých umělců 
a sportovců. Scházeli se tu na jídlo, šachy i mariáš Miloš 
Forman, Ferdinand Peroutka či Jiří Voskovec, ráda se tu za-
stavovala Martina Navrátilová či Ivana Trumpová.

Vedle toho Ája ještě stále spolupracovala s Ice Capa-
des, pro jejichž revue hledala nové špičkové bruslaře. Rov-
něž sháněla finance pro americké sportovce, kteří jezdi-
li na zimní olympijské hry. Její maminka žila v Hollywoo-
du, kde měla úspěšnou školu zpěvu. Navštěvovali se kaž-
dé tři měsíce.

Restaurace jim vydělávaly spoustu peněz. Manžel Pa-
vel Steindler je znovu investoval a také je vrážel do své vel-
ké záliby – lodí a opulentních hostin na palubě pro přátele.

V roce 1976 Steindler za milión dolarů zbudoval na 
Manhattanu francouzskou restauraci. Ale když manžele 
francouzský personál podváděl a okrádal, rychle se pod-
niku zbavili a otevřeli zase něco ryze českého – velkolepý 
Czech Pavilion.

V roce 1978 zemřel Áje Vrzáňové tatínek, komunisté ji 
odmítli pustit do vlasti na pohřeb. Na její žádosti o vízum 
se objevilo razítko „Nežádoucí“. Za to, že o pár let pozdě-
ji skončil i veleúspěšný Český pavilón, nemohl nikdo jiný 
než Donald Trump. Ten se svou manželkou Ivanou a je-
jich dětmi býval hostem v podnicích Pavla a Aleny. S Pav-
lem se znal také z prestižního společenství významných 
byz nys menů Le Club – Steindler byl jeho členem, Trump 
předsedou. V roce 1981 předchozí americký prezident na-
vrhl Pavlovi, aby Český pavilón zavřel, pronajal budovu Le 
Clubu a zřídil tu restauraci. „Mnohokrát seděli s Donaldem 
a počítali i plánovali. Než došlo ke vzájemné shodě, uply-
nulo půl roku,“ popisuje Ája Vrzáňová ve své vzpomínko-
vé knize osudové momenty, kdy jim do života zasáhl byz-
nysmen a magnát Donald Trump.

V roce 1981 Áje zemřela maminka. „Ve smutku a poci-
tu osamění jsem se ještě více přimkla k Pavlovi. Miloval mě, 
chránil. S ním byl život jasný a dobrý,“ říká. Jenže manžel 
se začal cítit čím dál unaveněji, ač si to odmítal připustit.

A opět se ozval Donald Trump a požádal ho, aby pro 
něj vytvořil restauraci v jeho mrakodrapu Trump Tower. 
Pavel se ihned pustil do realizace projektu, ale jeho zdra-
votní stav se zhoršoval. Nechal si proto udělat kompletní 
vyšetření a výsledky byly zdrcující – trpí rakovinou v pokro-
čilém stadiu. Navštívil proto Trumpa a omluvil se mu, že 
jeho restauraci již nevytvoří. Pak vzal Áju na jednu ze svých 
lodí a odpluli na Bahamské ostrovy. Choval se prý, jako by 
chtěl nemoci utéct. Ta ho však dostihla, zemřel tři měsíce 
po návratu do New Yorku, v říjnu 1983. Bylo mu pouhých 
dvaašedesát let, Aleně ještě o deset méně.

Zůstala úplně sama, bez rodičů, bez manžela. Smutek 
zaháněla usilovnou prací – dohlížela na manželovy pod-
niky a pracovala pro krasobruslařský svaz. V roce 1986 
se v jejím životě znovu objevil Donald Trump. Usiloval to-
tiž o obnovení Wollman Rink – slavného kluziště v new-
yorském Central Parku. Ája Vrzáňová dohlížela na jeho ob-
novu a znovuotevření, což se následující rok s velkou slá-
vou podařilo. Akorát tomu nikdo nechtěl říkat „Trump Ska-
ting Rink“.

Na konci roku 1989 dostal její život nový impuls. To 
když přišla sametová revoluce a ona mohla zpět do vlasti. 
Poprvé se sem dostala v dubnu 1990. „Sestoupila jsem po 
schůdkách z letadla a po čtyřiceti letech jsem stála na čes-
ké půdě v Praze. A tím začala třetí etapa mého života,“ líčí 
ve svých vzpomínkách.

Do vlasti se pak vracela každé čtyři měsíce a nadšeně 
navštěvovala dávné přátele i společenské akce. A hlavně tu 
rok co rok trávila celé Vánoce. Lidé na ni nezapomněli. Na 

Ája Vrzáňová v době největších sportovních úspěchů
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žádost Václava Havla vystoupila na manifestaci proti roz-
dělení republiky, s nímž nesouhlasila. Při pobytech v Praze 
měla hodně společenských povinností. Dávala rozhovory, 
byla patronkou nejrůznějších sportovních akcí, zahajova-
la konference zahraničních Čechů, naposled v září 2014.

Ještě po sedmdesátce se občas projela na bruslích, po 
operaci kyčelního kloubu se ale již naplno věnovala jen te-
nisu. Měla na co navazovat, osobní lekce jí kdysi dávala 
Martina Navrátilová, a to i přímo ve Wimbledonu.

V říjnu 2004 obdržela od prezidenta Václava Klause 
medaili Za zásluhy II. stupně. Tentýž rok se marně snažila 
dojednat s pražskou radnicí přestavbu Zimního stadiónu 
na Štvanici, kterému vděčila za rozjezd kariéry. Prý se ale 
s nimi nedalo vůbec jednat.

V říjnu 2005 proběhla za účasti hvězd světového show-
byznysu v The Ice Theatre of New York slavnostní benefi-
ce amerických krasobruslařů na počest této české rodač-
ky. V roce 2009 ji v Los Angeles uvedly jako první českou 
krasobruslařku do Síně slávy.

Naposledy přijela do Prahy na Vánoce 2014. Vypada-
la znamenitě, člověk by jí sotva hádal šedesátku, ačkoliv 
jí bylo již třiaosmdesát let. Na dotazy, jak to dělá, odpo-
vídala se svým typickým humorem: „Já vždycky říkám, že 
jsem byla celý život u ledu. A ryba, když je u ledu, tak je 
taky čerstvá!“

Další návštěvu v Česku měla naplánovanou na srpen 
2015. Už měla i koupené letenky. Jenže ji postihl záchvat 
mrtvice, když se chystala na večírek. Z mozkové příhody 
se již nevzpamatovala a zemřela 30. července 2015. Zprá-
vě o její smrti nechtěl nikdo věřit, každý ji totiž pamatoval 
do poslední chvíle jako velmi vitální dámu, které bylo všu-
de plno. Ve vzpomínkách svých přátel zůstane navždy za-
psaná jako energická žena sportovního ducha, vždy ele-
gantní, skromná a velká vlastenka.

Redakčně zkráceno

Sportovní redaktor a komentátor Josef Laufer
Sportovní redaktor a rozhlasový pracovník Josef Laufer, 
který se narodil před 130 lety 20. dubna 1891 v Praze, 
bývá označován za otce rozhlasové sportovní reportáže.

Dne 3. října roku 1926 během fotbalového zápasu 
S. K. Slavia Praha (kde v té době působil také jako spor-
tovní funkcionář) jako první Evropan okomentoval v Ra-
diojournalu sportovní událost v přímém přenosu; první 

přenos sice uskutečnil o dva roky dříve boxer Jiří Hoyer, 
ovšem tento přenos neprobíhal živě, nýbrž zprostředko-
vaně s malým zpožděním.

Jeho reportáže jsou dodnes vzorem, neboť měly osobi-
tý charakter, vyznačovaly se vynikající znalostí věci, spor-
tovní odborností i přehledem, vysokou pohotovostí, kul-
turou slova i potřebnou dramatičností. Barvité sportovní 
reportáže Josefa Laufera byly masovou záležitostí, v nedě-
li jste je mohli slyšet v kavárně nebo v restauraci, byly vy-
sílány také uličním rozhlasem ve městech i na vesnicích. 
Svým projevem dokázal vytvořit plastickou představu dění 
na hřišti. Každá jeho reportáž byla emotivní, dramatická, 
pohotová, bystrá. Nepostrádala vtip, humor, zanícení. Do-
vedl zaujmout i sportovního laika. K jeho nejslavnějším re-
portážím patřilo komentování finále mistrovství světa v ko-
pané mezi Československem a Itálií v roce 1934. S noble-
sou také líčil zápasy hokejového šampionátu v roce 1947 
na pražské Štvanici.

Nejraději měl fotbal, který ho k rozhlasovému mikro-
fonu přivedl. Později Laufer komentoval nejen fotbal, ale 
i lední hokej, tenis, veslování, atletiku a řadu dalších spor-
tů. Novinář a sportovní funkcionář byl dlouholetým spo-
lupracovníkem listu Prager Presse, pro rozhlas pracoval 
vždy jen externě a v závěru kariéry působil v Českosloven-
ské tiskové kanceláři.

Zemřel v Praze 19. října 1966. Jeho jedinečný projev se 
zachoval na řadě archivních záznamů Českého rozhlasu.

Ája Vrzáňová byla v roce 2009 jako první česká krasobruslařka 
uvedena do světové Síně slávy

Komentátoři Josef Laufer a Štefan Mašlonka (vpravo) v roce 1948
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Sir Peter Ustinov
(16. 4. 1921 – 28. 3. 2004)
aneb Co má společného pohled nekatolíka a liberálně 
smýšlejícího bohéma se světem křesťanů
U příležitosti nedožitých stých narozenin Petra Ustinova, velkého 
evropského herce, spisovatele a myslitele s britským pasem, hrdé-
ho na to, že má kořeny anglické, ruské, německé i francouzské, 
vysílal o tomto zcela výjimečném, všestranně nadaném umělci 
a polyglotovi rakouský rozhlas několik pořadů. Ustinov získal dva 
Oskary za herecký výkon, hlavně za roli Nera ve velkofilmu Quo 
vadis, celou desítku čestných doktorátů na různých světových uni-
verzitách i nesčetná vyznamenání za svou literární činnost.

Živě mi v hlavě rezonuje rozhovor, který s ním natočil rozhlas 
Ö1 v roce 1999, tedy čtyři roky před hercovou smrtí ve švýcarské 
Ženevě, kde Peter Ustinov žil. Od té doby uplynulo jedenadvacet 
let. Zarazilo mne, jak aktuální je tento rozhovor i dnes, po tom 
všem, co se od té doby událo. Svět si prošel velikou finanční krizí, 
nyní se nachází uvnitř krize koronavirové, čelí hrozbě klimatických 
změn, krizi uprchlické. Zdá se, že se svět znovu vrací k tomu, od 
čeho se teprve nedávno tak těžce a pracně vzdálil – od studené 
války mezi Východem a Západem, od diktátorských režimů typu 
Putina s jeho obdivovateli ke světu liberální demokracie reprezen-
tované politiky typu Biden, Merkelová, Macron…

Ustinovovy brilantní analýzy politických systémů, které bě-
hem svého života zažil, jeho diagnózy společností ovlivněných tím 
či oním systémem, jeho terapeutické návrhy hledat pravdu jako 
základní podmínku svobody, tolerance a spokojeného soužití lidí 
jsou dnes snad ještě aktuálnější. A co mne u tohoto kosmopolitní-
ho, nábožensky nezařazeného umělce mile překvapilo a zaujalo, 
byl jeho přístup k tomu, co se od dob Ježíše z Nazaretu neustále 
v dějinách opakuje: Jednou se ptali Ježíše, kdo je pro nás bližním, 
komu by měl člověk poskytnout pomoc či ochranu. Řekl jim teh-
dy podobenství O milosrdném samaritánovi: jistého člověka pře-
padli lupiči, zranili jej, okradli a bezmocného nechali ležet na ces-
tě. Šel kolem příslušník téhož národa, ale obešel jej bez povšim-
nutí. Pak jej míjel příslušník stejného náboženství, ale i ten ho obe-
šel. Nakonec tudy procházel člověk jiného, znepřáteleného náro-
da, navíc zcela jiného náboženství. Ten se ubožáka ujal, ošetřil jej 
a dopravil do útulku, kde za něj dopředu zaplatil potřebné útraty. 
Zachránil mu tak nejenom život, ale vrátil mu i lidskou důstojnost.

Krédem Petra Ustinova bylo: „Mne nezajímá, jakou má člověk 
víru, ale co dělá. V dějinách mnozí pro svou víru zemřeli, ale jen 
málokteří z nich dělali něco navíc. Říkám, že víra mne nezajímá, 
víra je velice osobní záležitost, ale to, co dělám, to je důležité. Když 
jde po ulici stařenka a nedokáže přejít přes křižovatku, rozhodující 
není to, v co věří kolemjdoucí lidé, ale to, kdo z nich k ní přistoupí, 
vezme ji za ruku a bezpečně ji doprovodí na druhou stranu. Proje-
vy naší víry v náboženských úkonech jsou také velice osobní a zá-
visí na různých regionálních i klimatických si tuacích. V Laponsku 
nikomu nic neřekne slavení katolické mše, podobně jako na Sicí-
lii, když tam bude někdo chtít slavit protestantskou bohoslužbu. 
Další solí a pepřem mezi náboženstvími je pravoslaví a také ono 
patří zemi, kde bylo odjakživa nejvíce doma.“

Redaktorka jej nazvala panteistou. Ustinov přiznal, že smysl 
víry vidí hlavně v tom, když pomáhá člověku stát se lepším. Byl 
toho názoru, že je víra velice osobní věc a že každý člověk může 
mít svou vlastní víru. Jako nebezpečné vnímá bazírovaní na urči-
tém přesvědčení. „Přesvědčení zavírá dveře před jinými lidmi, ji-
nou kulturou, jinými názory, jiným náboženstvím… Pochybnosti 
tyto dveře naopak otvírají – k jiným lidem, jiné kultuře, jiným ná-
zorům, jinému náboženství.“

Na otázku redaktorky, jestli se cítí být spíše optimistou než 
pesimistou, měl Peter Ustinov zajímavou odpověď: „Jsem opti-
mista. Jsem optimista, protože nevidím žádnou jinou alternativu. 
Optimista dobře ví, jak smutný, namáhavý a dramatický může ži-
vot být. Naproti tomu pesimista objevuje život každý den znovu 
a odznova.“

„A vy už nechcete znovu objevovat život?“ pokračovala redak-
torka. „Ne, nechci se znovu učit to, co už dávno vím – jak smut-
ný, jak dramatický, jak nespravedlivý může každodenní život být. 
Chci být iniciativní a něco dělat.“

Již tolik let vidíme, jak se vytrácejí křesťanské myšlenky z tzv. 
křesťanských stran. V Rakousku okopíruje mladý předseda ně-
kdejší křesťanskodemokratické strany, Volkspartei, a nynější kanc-
léř program extrémní pravicové, populistické strany FPÖ, která 
odmítá přijímat uprchlíky a veškeré programy pro začlenění emi-
grantů do společnosti. Je to momentálně populární, společnost 
si to nepřeje, a tak se jí populisticky vyhoví. Co na tom, že to již 
není křesťanské rozhodnutí. V Česku a dalších bývalých komunis-
tických zemích řekne prezident republiky a mnozí jemu podob-
ní politici, že emigranty nechtějí, a pokud ano, tak jedině nějaké 
křesťany, v žádném případě však muslimy.

Od dob II. vatikánského koncilu, je tomu již více než padesát 
let, se mluví o ekumenismu, o nutnosti teologické, ale i praktic-
ké spolupráce, jednotě myšlení mezi všemi křesťanskými nábo-
ženstvími a také o spolupráci s jinými celosvětovými náboženství-
mi. Ale skutek utek’. Nedávno zesnulý teolog Hans Küng, zakla-
datel Weltethos, řekl: „Alternativy jsou dnes nad slunce jasnější. 
Buď budeme nadále pokračovat v tom, co děláme, tzn. se trvávat 
v rivalitě mezi náboženstvími, v konfliktu kultur a ve vojenských 
konfliktech mezi národy, anebo se budeme zasazovat o dialog 
mezi kulturami, o mír mezi náboženstvími, který je jedním ze zá-
kladních pilířů míru mezi národy. Když se zamyslíme nad tím, co 
nás čeká kvůli klimatickým změnám, to jsou přece enormní výzvy! 
Máme snad nadále stavět hráze nenávisti, msty, nepřátelství? Ne-
měli bychom raději krok za krokem odbourávat kameny ze zdi 
předsudků, a tak budovat mosty dialogu? Mosty k islámu, které 
jsou dnes aktuálnější než kdykoliv jindy, vždyť právě to je největší 
současná priorita! Ten, kdo chce dosáhnout smíření, a všichni ho 
tak naléhavě potřebujeme, kdo chce žít v míru, ten se již nemůže 
těmto analýzám vyhýbat.“ 

Ano, život na této zemi je plný výzev. Pandemie nás zahnala 
do kouta, ukázala nám naši zranitelnost a nastavila také zrcadlo. 
Vyzývá nás ke změně myšlení, ke změně chování. Život na této 
zemi nikdy nebyl slastí, lidé odjakživa museli o přežití těžce bojo-
vat. Dnes tomu není jinak. Díky za to, že jsou zde pořád, v každé 
době, myslitelé, že jsou zde otevření a moudří lidé, kteří jsou pro 
nás všechny jako majáky. Díky, pane Ustinove, i tolik let po Vaší 
smrti za Vaše krásné a povzbudivé myšlenky. Kdysi jste řekl, že 
popularita zavazuje k občanské angažovanosti. Od konce šede-
sátých let minulého století jste se rozhodl jako zástupce UNICEF 
prosazovat práva ohrožených dětí, pod Vaším jménem stále fun-
guje několik dobročinných iniciativ na celém světě. Kéž Vaše myš-
lenky a Vaše neúnavná angažovanost za práva dětí, za toleranci 
a šíření demokracie zapálí i dnes zájem lidí celého světa napříč kul-
turami i náboženstvími, abychom již nemuseli za dalších dvacet 
let konstatovat, že je to pořád stejné, ne-li horší. Abychom moh-
li vnímat, že svět se možná, snad i naším – mým – přičiněním, za-
číná měnit k lepšímu. 

(Dle relace rádia Ö1 vysílané 15. dubna 2021 ve 21:00, kterou 
vedla a otázky kladla redaktorka Renata Schmidtkunz, přeložil 
a volně zpracoval Peter Žaloudek)
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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.

Mše svatá k uctění sv. Jana Nepomuckého
Dovolujeme si Vás spolu s velvyslankyní ČR v Rakous-
ku dr. Červenkovou pozvat na významnou církevní akci. 
Dne 25. května od 16 hodin bude v karlskirche kardinál 
Schönborn a kardinál Duka sloužit mši svatou na počest 
sv. Jana Nepomuckého. Mši svatou by měl doprovodit pě-
vecký sbor Boni pueri z Prahy. Po mši svaté je připrave-
no pohoštění za doprovodu místní hudby. Jedná se o akci 
v rámci celorakouského setkání Čechů žijících v Rakousku 
a jejich rodin, sympatizantů, kamarádů a přátel.

Letní akademie na zámku 
v Kostelci nad Černými lesy
Již třicet let pořádá Atelier A, Zum blauen Pfau na Spit-
telbergu v sedmém okrese ve Vídni letní akademii Bohe-
mia. Duší těchto akademií je majitelka a odborná vedoucí 
Atelieru A, paní Mag. art. Iva Schach-Miechtner, která vy-
učuje již přes čtyřicet let na lidové vysoké škole umění ve 
Vídni-Lazarettengasse. V posledních letech se stalo oblíbe-
ným místem pro konání akademií městečko Kostelec nad 
Černými lesy u Prahy, které je známé především svým kou-
zelným renesančním zámkem. V zámeckém areálu se na-
chází rovněž Dům hraběnky Savojské, který byl v posled-
ních letech rekonstruován a slouží jako penzion pro účast-
níky českých a mezinárodních sjezdů, konferencí a letních 
akademií. Letní akademie Bohemia, která probíhá každý 
rok ve spolupráci s pražskou univerzitou, se koná přímo 
na zámku, kde je možno učit se kreslit a malovat různý-
mi technikami a barvami, a to nejenom v prostorném ate-

Helena Klein-Watrycz: Zámek Kostelec nad Černými lesy (perokresba)

Susanne Lach: Zátiší (akryl)
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liéru, ale v celém okruhu zámku a půvabném okolí města. 
Praxe kreslení a malování je doplněna kvalitními odbor-
nými přednáškami profesorky bulharského původu Mag. 
art. Luizy Stanevy. Kurz poskytuje účastníkům také mož-
nost exkurzí do Prahy, Kutné Hory, Svatošovy sochařské 
galerie v Kostelci a do okolí.

Tento intenzivní malířský týden, který se koná v čer-
venci každého roku, dopomohl v minulosti mnoha ra-
kouským zájemcům a zájemkyním dosáhnout větších 
úspěchů v uměleckém světě. Ti měli možnost předsta-
vit své umění na celé řadě vernisáží, jednou z posledních 
byla obsáhlá výstava v létě 2019 ve Všeobecné vídeňské 
nemocnici (AKH). Řada výstav obrazů žáků profesorky 
Schach-Miechtner a jiných rakouských, českých a cizích 
malířů probíhá pravidelně v ateliéru A. To vše by nebylo 
možné bez umělecké profesionality a organizačních schop-
ností Mag. Ivy Schach-Miechtner, která studovala na Vyso-
ké škole umělecké v Praze a ve Vídni. 

Také mně se podařilo proniknout do tajů malířského 
umění, když jsem se odvážila v létě 2019 a 2020 zúčastnit 
těchto intenzivních a romantických týdnů. Spolupracov-
nicemi letní akademie byly profesorka z Prahy MgA. Lui-
za Staneva, Mag. Klára Steiner a Mag. Gabriela Miecht-
ner z Vídně. A poněvadž obě naposled zmíněné dámy Klá-
ra Steiner a Gabriela Miechtner jsou moje bývalé žákyně 
z české školy Komenského ve Vídni, činilo mně kreslení 
a malování o to větší potěšení. Klára Steiner tlumočila si-
multánně kurz z češtiny do němčiny pro rakouské účast-
níky, a Gabriela, dcera vedoucí kurzů Ivy Schach-Miecht-
ner, byla zodpovědná za organizační a digitální záležitosti. 

Přijala jsem možnost ubytovat se přímo na zámku 
a obědvala jsem společně s kolegy, kteří byli ubytováni 
v domě Savoy, v zámecké menze. Tato byla zřízena pro 
vysokou školu lesnickou, která má na zámku sídlo. Útul-
ná cukrárna a pizzerie na náměstí v Kostelci nám umožni-
ly trávit společné chvíle u kávy nebo u večeře po vyučová-
ní, které trvalo denně šest hodin. Motivace, kterou vnesly 
obě profesorky, Iva a Líza, jak jsme jim říkali, byla tak vel-
ká, že mnozí z účastníků malovali a kreslili v ateliéru ještě 
pozdě do noci.

Závěrečný večer se konal v pivnici, kde každý účastník 
kurzu obdržel po večeři slavnostně diplom s ohodnoce-
ním. Doufám, že tato tradice bude pokračovat i v budouc-
nosti. Přeji všem pořadatelkám úspěšný rok.

Pro mne byly tyto kurzy velkým životním obohacením, 
o které bych v budoucnu nechtěla přijít. Děkuji, Ivo!

Dr. Helena Klein-Watryczová

Změny ve výboru RSKS
K 1. únoru požádala předsedkyně 
RSKS o uvolnění z funkce, stěhu-
je se z Vídně do klidnějšího Hain-
feldu v Dolním Rakousku. Zároveň 
k uvedenému datu odchází z funk-
ce pokladní Zitka Bočincová, kte-
rá se chce více věnovat zpěvu ve 
skupině Vinica. Funkci převzala 
Janka Majer, která zpívá a tancuje 
v témže folklórním souboru. Funk-
ci předsedy RSKS do valné hro-
mady, která by se měla uskutečnit 

Doris Demmel: Mák (akvarel)

Helena Klein-Watrycz: Portrét Ivy Schach (kresba) Vlado Mlynár
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ci již působil v letech 1996-2003. 

Jednou z nejdůležitějších úloh je připravit podmínky na 
to, aby vedení převzala nové generace. Spolek musí najít 
nové lehce dosažitelné prostory, první patro bez výtahu již 
opravdu nevyhovuje (děti v kočárku, penzisté s rolátorem 
apod.). Chce oslovit mladé lidi, nabízet nová média, spo-
lečné kulturní programy pro všechny generace a zesílit na-
bídku výuky slovenštiny jako mateřského jazyka pro děti.

Nový předseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) má od čer-
vence 2020 nového předsedu, pana Mgr. Milana Jána Pi-
lipa. 

Milan Ján Pilip (* 5. 9. 
1980) je rodákem z Bardejo-
va a absolventem Filozofické 
fakulty Prešovské univerzity, 
obor politologie a filozofie. Je 
příslušníkem rusínské národ-
nostní menšiny na Slovensku. 
Jeho hlavní úlohou i cílem je 
plnění programového vyhlá-
šení vlády, které je po dle jeho 
slov naštěstí vůči krajanům 
velmi štědré. ÚSŽZ připravil 

koncepci na dalších pět let do roku 2025, kde se řeší otáz-
ky, na které jsou krajané zvyklí, jako kultura, vzdělávání 
ve slovenském jazyku, podpora médií a zajišťování krajan-
ských dat v zahraničí. Úřad chce učinit jakousi nástavbu – 
rozšíření zájmů, a to podchytit novou diasporu. „Krajané 
chtějí vést oboustrannou komunikaci, my (ÚSŽZ) jim po-
máháme zjednodušit administrativu, když se chce někdo 
vrátit zpět na Slovensko, ale vítáme též krajany, kteří mo-
hou a chtějí pomoc Slovensku svým know-how.“ Vedle tra-
dičních médií se rozšiřuje komunikace s pomocí sociálních 
sítí. „Tato média fungují pro starší generaci nepřehledně, 
chceme jim je zpřístupnit. Speciálně z nové diaspory se lidi 
málo střetávají a zapojují do starších organizací, ty bychom 
chtěli také oslovit.“

Pan předseda zná Rakousko, které již mnohokrát na-
vštívil. Má velmi rád Tyrolsko, kam jezdí v létě, protože má 
rád kopce a hory. Oficiálně v úřadě byl na služební cestě 
v Praze a Martině v Matici slovenskej. Vše zatím vzhledem 
k pandemii vyřizuje pouze od konferenčního stolu a dou-
fá, že se situace zase jednou uklidní…
Redakční poznámka: Úloha i cíl Úradu pro Slovákov žijú-
cich v zahraničí se v podstatě neliší od stejné náplně prá-
ce českých kolegů a kolegyň, pouze s tím, že v ČR nee-
xistuje speciální Úřad pro Čechy. Touto problematikou 
a péčí o krajany a občany žijící v zahraničí se zabývá oddě-
lení MZV ČR v čele se zvláštním zmocněncem pro krajan-
ské záležitosti panem Mgr. Jiřím Krátkým, M.A. Na pod-
nět Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahrani-
čí byla také ustanovena Mezirezortní komise MZV a insta-
lován konkrétní informační kanál „Užitečné informace pro 
Čechy žijící v zahraničí“, chystají se i další platformy. Kon-
ference měla proběhnout již minulý rok, kvůli pandemii ale 
byla odsunuta na červen 2020, pak znovu přeložena a nyní 
má proběhnout v Praze v Senátu buď koncem září, nebo 
začátkem října 2021. 

Stále vzpomínáme na mimořádnou 
osobnost – paní prof. Dagmar Marešovou
Od jejího úmrtí uplyne 18. června 2021 již pět let. Po ce-
lou dobu působení ve Vídni byla důležitou integrační by-
tostí, která dovedla propojit a vyřešit na první pohled často 
neřešitelné situace. Především byla hlavní oporou svému 
manželovi, světoznámému slavistovi prof. Františku V. Ma-
rešovi, jehož studenty z Vídeňské univerzity i věhlasné za-
hraniční slavisty srdečně hostitelsky přijímala ve vídeňském 
bytě. Na tato hluboce lidská setkání s paní Dagmar s vděč-
ností vzpomínali tito dnes již také významní slavisté v pořa-
du Kulturního klubu v Českém centru ve Vídni v roce 2013 
v rámci jubilea prof. F. V. Mareše, jehož se paní Marešová 
osobně zúčastnila.

Symbolicky klademe kytičku na místo jejího posledního 
odpočinku na hřbitově v Benešově u Prahy, kam „následo-
vala“ svého milovaného manžela.

Marie Brandeis a Kulturní klub

OHLÉDNUTÍ
České ozvěny | Slovenské ozveny | 11. dubna 2021 | 
13:05 hod. | orf2 vídeň
Srdce Rakouské národní knihovny tvoří bezpochyby půso-
bivý barokní Prunksaal a právě odtud Vás bude dubnovými 
Ozvěnami provázet moderátorka Pavla Rašnerová. Redak-
ce Ozvěn se už těší, že Vás v neděli bude moct zase zno-
vu vzít na cestu po české a slovenské Vídni a blízkém okolí.
• Magdaléna Krššáková | Vicemistryně Evropy na ces-
tě do Tokia
„Jemná cesta“ je doslovný překlad slova džudo. Více o tom-
to sportu a své osobní cestě prozradí vídeňská Slovenka 

Prof. Dagmar Marešová v Českém centru ve Vídni v roce 2013
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Magdaléna Krššáková. Sedmadvacetiletá Krššáková repre-
zentuje Rakousko a na mistrovství Evropy 2020 se stala vi-
cemistryní. Teď na ni čekají olympijské hry v Tokiu.
• Eugen Brikcius | „Byl jsem svědkem své tvorby“
Jak jeho rýmy, tak také jeho výstupy nabírají vždy nečeka-
ný spád, ten v sobě nese tu nejčistší hloubku života. Vystu-
dovaný filozof, jeden z prvních signatářů Charty 77, básník 
a performer Eugen Brikcius Vám v galerii Českého centra 
ve Vídni představí svou happeningovou tvorbou z doby, 
kdy svobodné umění míval v Československu s oblibou na 
mušce bývalý režim.
• Rakouskou národní knihovnou s vídeňským Čechem 
Petrem Seďou
Na místě, které musí obdivovat snad každý milovník knih, 
pracuje již dvaadvacet let – sekretář Literárního archivu 
Rakouské národní knihovny – Peter Seďa. Ten nám pro-
zradí, co knihovna ve svém nitru ukrývá.
• Nur Papas | Kreativně v lockdowně
Uplynulých dvanáct měsíců nabídlo čas a prostor ke vzni-
ku nových projektů. Jedním z nich je i první píseň dua Nur 
Papas, která je důkazem toho, že i komplikované období 
se může nést v duchu humoru a kreativity.
• Komenský maturity 2021 ve stínu korony
Poslední velkou společenskou událostí, kde se česká a slo-
venská národnostní menšina mohla ještě bezstarostně 
a uvolněně potkat, byl loni v únoru maturitní ples Reálné-
ho gymnázia Komenský. Letošní maturantky a maturanti 
sice přišli o mnohé, ale své poslední společné chvíle si roz-
hodně jen tak zkazit nenechají.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3098249/; https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radi-
otv/stories/3097187/

DRÁŤÁK
(každé pondělí, 21:10-21:40, Radio Burgenland)
• 19. 4. 2021 Iva Schachová učí, jak zachytit prchavé 
okamžiky naší reality na výkresech a plátnech
Již rok trvající pandemie se nevyhnula ani vídeňské umě-
lecké čtvrti Spittelberg. Neznamená to ale, že by život 
v tamních ateliérech úplně utichl a jejich výklady zapad-
ly prachem. A právě sem, konkrétně do ATELIERu A „Zum 
blauen Pfau“, jsem se vydala za dnešním hostem Rádia 
Dráťák.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3099468/
• 12. 4. 2021 Peter Seďa | Rakouská národní knihov-
na domovem českých děl
„V roce 2018 Rakouská národní knihovna oslavila své 
650. výročí. Prvním sběratelským kusem byl Evange-
liář Jana z Opavy. To je nádherný rukopis psaný zlatem 
a může se říct, že zakladatelský kus této knihovny. Byl zís-
kaný v Praze,“ vypráví sekretář Literárního archivu Rakous-
ké národní knihovny Peter Seďa.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3098119/
• 5. 4. 2021 Anna Kampl | Umocněná síla Velkého pát-
ku v krizové době
„Hodnota Velkého pátku ve smyslu toho, že Bůh solidár-
ně trpí s námi, že mu to není jedno, jak se lidem vede. To 
je teď pro mě hodně důležité poselství, ale i zároveň i to, 
že v celé té těžké situaci se dají najít úžasné věci, které člo-
věka povzbudí i ve všedním životě a to je pro mě ta osobní 

zkušenost zmrtvýchvstání,“ vypráví farářka evangelického 
kostela Glaubenskirche Simmering Anna Kampl.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3097614/
• 29. 3. 2021 Letošní maturity na reálném gymnáziu 
Komenský ve stínu korony
V zítřejším Dráťáku uslyšíte letošní maturantky a maturan-
ty bilingvního reálného gymnázia Školského spolku Ko-
menský. Povídala jsem si s nimi o maturitním plese, pří-
pravě maturitních novin, o jejich plánech do budoucna, 
ale také o tom, jak se jim daří vidět současnou situaci v po-
zitivních barvách.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3096490/
• 22. 3. 2021 Eugen Brikcius | „Byl jsem svědkem své 
tvorby“
Jméno Eugena Brikciuse je ve Vídni známé především ve 
světě literatury a filozofie. V Českém centru jej teď může-
te poznat ve světle happeningů, v rámci kterých převáděl 
duševno do tělesné látky a nechával i ostatní, například ko-
lemjdoucí, aby se stávali na daném místě, v daný čas – ně-
kdy i souhrou náhod – součástí uměleckého díla.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/sto-
ries/3095612/

DIA:TÓN
(každé pondělí, 21:40-22:00, Radio Burgenland)
• 19. 4. 2021 Život a tvorba Andyho Warhola | Excen-
trik ako umelecké dielo
Múzeum moderného umenia „mumok“ predstavuje v ak-
tuálnej výstave Andy Warhol Exhibits a glittering alterna-
tive rôzne fázy umelcovej tvorby a jeho výstavnú činnosť. 
Sprostredkovávateľ umenia a sprievodca výstavami v slo-
venskom jazyku vo viedenskom múzeu Ivan Jurica vás pre-
vedie nezvyčajným životom tohto bohéma.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/sto-
ries/3099435/
• 12. 4. 2021 Ochrana životného prostredia | Máme ju 
aj vo svojich rukách
V aktuálnom vysielaní Rádia Dia:tón sa budeme venovať 
tomu, ako môže každý jeden z nás pomôcť v rámci svo-
jich možností opeľovačom, vtákom či celkovo životnému 
prostrediu v iných oblastiach každodenného života.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/sto-
ries/3098568/
• 5. 4. 2021 Inštitút Daphne | Cezhraničné projekty na 
obohatenie biodiverzity
Hostkou aktuálneho vysielania Rádia Dia:tón je Martina 
Brinzíková Badidová, manažérka cezhraničných sloven-
sko-rakúskych projektov Inštitútu aplikovanej ekológie Da-
phne sídliacej v Bratislave.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/sto-
ries/3097461/
• 29. 3. 2021 Katarína Sobolčiaková | Asociácia súk-
romných galérií Slovenska
V aktuálnom vysielaní Rádia Dia:tón si vypočujete rozho-
vor s kurátorkou Katarínou Sobolčiakovou, ktorá poroz-
práva o aktivitách Asociácie súkromných galérií Slovenska, 
neziskovej organizácie na podporu slovenského výtvarné-
ho umenia.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/sto-
ries/3096287/
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í • 22. 3. 2021 Nur Papas | Kreatívne v lockdowne
Hosťami aktuálneho vysielania Rádia Dia:tón sú známe 
tváre slovenskej hudobnej scény. Muzikálový herec ako aj 
bývalý dlhoročný člen známej skupiny Fragile Viliam Cson-
tos a koncertný klavirista a skladateľ Daniel Špiner.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/sto-
ries/3095088/

Mauthausen 2021
internationale Befreiungsfeier 2021: „vernichtete vielfalt“
Auf Grund der Covid19-Pandemie wird eine Durchfüh-
rung der Internationalen Befreiungsfeier und des Fests der 
Freude nur unter Einhaltung aktueller Covid-19 Maßnah-
men möglich sein.

Die Gedenk- und Befreiungsfeiern des Mauthausen Ko-
mitee Österreichs (MKÖ) und seines Netzwerks widmen 
sich im Jahr 2021 dem thematischen Schwerpunkt „Ver-
nichtete Vielfalt“. Das Jahresthema behandelt die Vielfalt 
der Opfergruppen, die von den Nationalsozialisten ver-
folgt, vertrieben, interniert oder ermordet wurden. Beson-
deres Augenmerk liegt auf den Opfergruppen, die im KZ 
Mauthausen und seiner Außenlager inhaftiert waren. Auch 
dieses Jahr behandelt der thematische Schwerpunkt ak-
tuelle Problematiken, aber auch Solidaritätsbewegungen.

Die Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier in der 
KZ-Gedenkstätte Mauthausen findet am 16. Mai 2021 
statt. Als offizielle Nachfolgeorganisation der Organisation 
der überlebenden des KZ-Mauthausen und seiner Außen-
lager veranstaltet das Mauthausen Komitee in Zusammen-
arbeit mit dem Comité International de Mauthausen (CIM) 
und der Österreichischen Lagergemeinschaft (ÖLM) diese 
jedes Jahr.

Historie koncentračního tábora Mauthausen
První koncentrační tábor mimo vlastní území Německa – 
rakouský Mauthausen – fungoval již před začátkem války. 
První vězni do něj přišli již 8. srpna 1938 z koncentrační-
ho tábora Dachau v sousedním Bavorsku. Dnem osvobo-
zení tábora se sice stal 5. květen 1945, ale definitivně bylo 
vyhráno až o dva dny později. K branám tábora pronik-
la 5. května průzkumná jednotka 11. obrněné divize tře-
tí americké armády. Tyto jednotky odzbrojily policisty a na 
příkaz vyššího velitelství však během hodiny z Mauthau-
senu odjely.

Tábor tak byl ponechán svému osudu. Toho využila 
vojenská organizace mezinárodního táborového výboru 

politických vězňů a zahájila povstání. Vězňové ovládli tá-
bor a udrželi jej až do příchodu vojsk 3. americké armády 
7. května 1945. Velitel koncentračního tábora Franz Ziereis 
byl na útěku postřelen a na následky zemřel, osmapade-
sát příslušníků SS bylo odsouzeno k smrti a tři na doživotí.

Tábor dostal jméno po nedalekém městečku Mauthau-
sen, které leží asi 20 kilometrů východně od Lince na le-
vém břehu Dunaje. Lokalita byla vybrána velením SS kvů-
li blízkým žulovým kamenolomům.

Mauthausenští vězni byli většinou využíváni jako lev-
ná pracovní síla v kamenolomech, nasazováni k hloube-
ní tunelů pro podzemní továrny v okolí nebo pracovali ve 
zbrojním průmyslu. Jedním z nejobávanějších míst v Maut-
hausenu byly takzvané schody smrti, po nichž vězni bez 
odpočinku vynášeli v kolonách půlmetrákové žulové kvá-
dry.

Mauthausenem prošlo bezmála 200 tisíc vězňů, z nichž 
119 tisíc nedobrovolný pobyt nepřežilo. Součástí objek-
tu tábora byla plynová komora, v níž mohlo být usmrce-
no až osmdesát lidí najednou. K likvidaci zajatců sloužil 
rovněž pojízdný plynový autobus. Smrtelným prostřed-
kem byl jako v mnoha dalších nacistických táborech cyk-
lon B. K dalším metodám usmrcování vězňů patřilo zastře-
lení, oběšení, nahnání do ostnatých drátů nabitých elektři-
nou nebo shození ze skály, výjimečné nebylo ani vpíchnutí 
injekce obsahující petrolej nebo benzín rovnou do srdce.

V Mauthausenu zemřel například písničkář Karel 
Hašler nebo kapitán Karel Pavlík, který dal rozkaz k obra-
ně Místku před postupujícím wehrmachtem. Po atentá-
tu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heyd-
richa zde bylo popraveno 252 příbuzných Josefa Valčíka 
a Jana Kubiše. Mezi těmi, kdo zajetí přežili, byli například 

Pamětní deska Karla Hašlera v Mauthausenu
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budoucí kardinál Štěpán Trochta, pozdější prezident An-
tonín Novotný, politik Artur London nebo lovec nacistů Si-
mon Wiesenthal.

Otto Schenk
Význačný a oblíbený rakouský herec, „Josefstadt-Doyen“, 
režisér, kabaretiér a intendant se vztahem k Čechám i Slo-
vensku v březnu 2021 oznámil, že ukončil svoji úspěšnou 
hereckou kariéru. Rozloučil se záznamem podzimní insce-
nace roku 2000, Višňovým sadem z divadla Josefstadtu, je-
hož byl mj. mezi lety 1987-1997 intendantem.

Otto Schenk chce raději se svou manželkou Renée 
„prožít nejkrásnější léto jejich společného života“, jak svě-
řil News. „Užívám si, že divadlo skončilo. To, co vyžadu-
je divadelní provoz, jsem ve svých letech již nestačil úplně 
zvládnout.“ V minulém roce slavil prof. Schenk devadesá-
tiny.

A co má společného nejen s českou operou?
Ve světě pomohl prosazovat českou operu a jeho prá-

ce byla spjata s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. 
V rozsáhlém soupisu Schenkových inscenací operních děl 
jsou i čtyři klenoty z tvorby českých skladatelů: Příběhy liš-
ky Bystroušky a Její pastorkyňa od Leoše Janáčka, Proda-
ná nevěsta od Bedřicha Smetany a Rusalka od Antonína 
Dvořáka. Schenkovu inscenaci Rusalky převzala Metropo-
litní opera v New Yorku. Bylo to v roce 1993 a hrála se až 
do roku 2014. Její patorkyňa se stala první operou, kte-
rou jako sedmaosmdesátiletý režíroval pro Vídeňskou stát-
ní operu. „Pastorkyňa byla pro tehdejší publikum poněkud 
zvláštní a dost jsme se obávali, zda bude přijata, měla ale 
velký úspěch,“ řekl Schenk.

Pro stejné divadlo v roce 2014 režíroval i Příhody liš-
ky Bystroušky. „Když jsem s Janáčkem jako operní režisér 
začal, chtěl jsem s ním i skončit,“ dodal vídeňský rodák.

Za své zásluhy o českou operu převzal Otto Schenk 
6. listopadu 2017 v Brně čestný doktorát Janáčkovy aka-
demie múzických umění.

V roce 1957 připravil Schenk svoji první operní režii, 
kterou byla Mozartova Kouzelná flétna. Působil v milánské 
opeře La Scala i v Metropolitní opeře v New Yorku. V prů-
běhu sedmdesátých a osmdesátých let byl Schenk jedním 
z nejžádanějších operních režisérů na světě. 

Ctí a je přítelem světově uznávaného tenoristy Petera 
Dvorského, s kterým právě nejen ve Vídeňské opeře spo-
lupracoval.

Jeho syn Konstantin, vystudovaný dirigent, společně 
s Češkou Tamarou Trojani (Smadišovou, soprán) vedou 
hudební divadlo při jejich restauraci v Schönbrunnu.

Hugo Portisch
Ve čtyřiadevadesáti letech zemřel po krátké nemoci Hugo 
Portisch, v Bratislavě narozený velikán rakouské žurnalis-
tiky, který v roce 1968 na vlnách televize ORF v Rakous-
ku svými reportážemi z českého hlavního města pomohl 
vzbudit zájem o události Pražského jara.

OÖN: Mnoha krajanům jako vykladač rakouských dě-
jin neseděl, ale bez diskusí byl nejvýznamnějším žurnalis-
tou „druhé republiky“, má jasno list. Dvě generace učil po-
rozumět historii a hodnotit světové události.

Novinář, který nechtěl být prezidentem
Hugo Portische (* 1927) jsem si povšiml téměř okamži-
tě, když jsme začali sledovat rakouskou televizi. Živá ges-
tikulace, strhující dikce, neokázalý šarm i šíře rozhle-
du a přesvědčivost analýz tvořily charisma, které nejen 
ostře kontrastovalo s dřevní publicistikou normalizačního 

Otto Schenk jako Firs ve Višňovém sadu v Theater in der Josefstadt, 
prosinec 2019 Hugo Portisch (2015)



82

z 
če

sk
é 

a 
sl

ov
en

sk
é 

Ví
dn

ě 
a 

ok
ol

í Česko slovenska, ale výrazně vybočovalo i z té rakouské. 
Můj první dojem byl, že musel vyrůstat ve Francii. Bratisla-
va by mě nenapadla.

1. dubna 2021 odešla poslední z velkých osobností, 
které utvářely poválečné Rakousko a jaké tak zoufale chy-
běly u nás. Z Československa ostatně pocházeli či s ním 
byli příbuzensky propojeni mnozí další, nejen prezidenti 
Karl Renner a Adolf Schärf či kancléř Bruno Kreisky. Hugo 
Portisch znamenal pro poválečné Rakousko víc než Ferdi-
nand Peroutka pro první republiku. Ten na to ovšem měl 
pouhých dvacet let, Portisch sedmdesát.

Poslouchat jeho vyprávění o výuce k demokracii na bra-
tislavském německém gymnáziu otřese všemi představami 
o fašistickém Slovenském štátu. Nejen škola, k demokra-
tickému humanistickému přesvědčení ho vedl i otec Emil, 
šéfredaktor předního liberálně demokratického deníku 
Preßburger Zeitung a po roce 1939 téměř do konce války 
redaktor Slovenské tiskové agentury.

Přemysl Janýr
Celý článek najdete pod http://www.janyr.eu/index.
php/85-novinar-ktery-nechtel-byt-prezidentem.

Andreas Vitásek šedesátiletý
Přední vídeňský herec, kabaretiér a režisér Andreas Vitásek 
slavil 1. května své šedesátiny. Narodil se 1. května 1956 ve 
Vídni, ale jeho příjmení dokazuje český původ, otec pochá-
zel z východní Moravy. Mládí prožil v dělnické čtvrti Favori-
ten. Od roku 1974 studoval ve Vídni divadelní vědu a ger-
manistiku, byl statistou v Hradním divadle a žákem význač-
ného mima Samy Molcha. V letech 1978-1980 navštěvo-
val Divadelní školu Jacques Lecoq v Paříži ( její metody jsou 
využívány v herectví, pantomimě, režii, dramaturgii, scé-
nografii, choreografii i tanci k všestrannému rozvoji tvůrčí 
osobnosti). Např. v roce 1986 byl obsazen v roli Larriho do 
rakouské filmové komedie, dnes již kultovního filmu Mül-
lers Büro režiséra Niki Lista. Snímek je zároveň kriminální 
parodií, hudebním filmem a filmem noir. Poté následovalo 
mnoho dalších filmů, divadelních rolí, kabaretních progra-
mů. Od roku 1991 se také věnuje režii. V roce 1992 absol-
voval ve Vídni režijní seminář pod vedením Petera Brooka. 
Jeho posledním oceněním je v roce 2014 rakouská Kaba-
retní cena za program Sekundenschlaf.

vZpomínka

Karel Václav Klíč (30. 5. 1841, Hostinné – 16. 11. 1926, 
Vídeň)
K. V. Klíč byl malíř a grafik, vynálezce reprodukční techniky 
světlotisku a hlubotisku. Jeho vynález je svým významem 
srovnatelný s knihtiskem Johannese Gutenberga, protože 
vytvořil podmínky pro uplatnění nové polygrafické techni-
ky pro tisk ilustrovaných časopisů, obalů, uměleckých děl 
apod. v masovém rozsahu.

Klíčovo dětství bylo poznamenáno úrazem, po kte-
rém celý život kulhal. V roce 1848 se dostal do Prahy s ot-
cem, který se účastnil bojů na barikádě. Karel byl, stejně 
jako jeho otec, v neustálé opozici proti rakouskému reži-
mu. Nedlouho poté, kdy se zapsal na malířskou akademii, 
byl předveden na policii za kresbu hanobící c. k. ministra 
Rakous ka a navíc tam ztropil výtržnost. Za trest byl vylou-
čen z akademie a vypovězen z Prahy. Živil se malováním 
a později se mu podařilo akademii přece jen dostudovat. 

Roku 1864 založil v Brně na Rudolfské ulici 26 foto-
grafický ateliér Rafael, který vedl dva roky společně s ot-
cem. Podle brněnských Neuigkeiten z 1. ledna 1865 se ate-
liér zabýval také litografií a olejomalbou. Činnost v ateliéru 
však nenaplňovala jeho tvůrčí ambice a o rok později ode-
šel z Brna, nejprve do Pešti a poté v roce 1869 do Vídně, 
kde se oženil a žil následující dvě desetiletí. Po od chodu 
z Brna se Karel Klíč vlastním ateliérovým fotografováním 
na zakázku již nezabýval, i když fotografie a její efektivní 
rozmnožování stálo v popředí jeho zájmů.

V metropoli monarchie se stal populárním svými hu-
moristickými kresbami, uplatňovanými též ve vlastním 
humoristickém časopise. Živil se velmi úspěšně jako kon-
certní malíř: kreslil pravou i levou rukou, zády k obecen-
stvu nakreslil celou první řadu, kreslil i vzhůru nohama, 
prostě jak jej zrovna napadlo. Byl nejen bravurním kres-
lířem, ale také maloval – např. portrét Jindřicha Fügnera, 
jednoho ze zakladatelů Sokola, kreslil Garibaldiho, kněž-
nu Metter nichovou, Palackého aj. Roku 1873 byl přijat 
mezi členy Fotografické společnosti ve Vídni. O silvestrov-
ské noci na rok 1878 vynalezl heliogravuru, v roce 1890 
pak stírací hlubotisk. V roce 1891 přesídlil do anglického 
Lancasteru, kde se stal společníkem významného grafic-
kého zá vodu. Po šesti letech se vrátil zpět do Vídně, kde 
žil jako uznávaná osobnost a tvůrce zásadních metod pro 
kvalitní tisk.

Eduard Albert
Český lékař, básník, překladatel a mecenáš prof. MUDr. 
Eduard Albert se narodil 20. ledna 1841 v rodině hodiná-
ře Františka Alberta a Kateřiny, roz. Zdobnické, v Žamber-
ku a zemřel tamtéž 26. září 1900. 
 Vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a me-
dicínu ve Vídni. Promoval v roce 1867 a hned nastoupil na 
vídeňskou kliniku, v roce 1873 byl jmenován řádným pro-
fesorem chirurgie a přednostou kliniky v Innsbrucku. Byl 
znám prosazováním dodržování zásad antisepse. Chtěl na-
stoupit jako přednosta na chirurgii v Praze, ale neuspěl, 
a ucházel se proto o stejné místo ve Vídni, kde posléze do-
sáhl velkých úspěchů.
 Na univerzitě ve Vídni, kde žil od roku 1881, se stal pro-
fesorem. Kromě toho měl soukromou praxi a mnoho klien-



z české a slovenské Vídně a okolí

83

tů z různých společenských vrstev a z mnoha zemí, mj. byl 
jeho pacientem i císař František Josef I.
 Prof. Albert byl velmi oblíben pro své znalosti, vlídné 
vystupování a široké vědomosti. Zabýval se historií lékař-
ství, psal básně. Je autorem několika odborných děl (např. 
Diagnostika chirurgických nemocí; Učebnice chirurgie 
a nauky operační). Je mu připisováno několik prvenství 
v lékařství a výjimečné byly také jeho operace kloubů.
 Podporoval české studenty a umělce žijící v němec-
kém prostředí. Svými styky s vysoce postavenými osob-
nostmi významně pomohl české politické reprezentaci. 
Byl poslancem říšského sněmu a zastáncem osamostatně-
ní Čech. V roce 1890 byl zvolen členem České akademie 
věd a umění. Také jeho bratr František byl lékařem a spi-
sovatelem, jedna sestra se stala spisovatelkou a druhá, he-
rečka, založila v Žamberku muzeum.
 Ke sklonku života se často vracel do rodného města, 
podporoval různé spolky a na hřbitově nechal postavit 
kapli sv. Vojtěcha. V roce 1889 koupil v Žamberku rozsáh-
lý pozemek s výhledem na nedaleké hory a dal zde posta-
vit vilu. Pořádal v ní mnohá setkání s osobnostmi politic-
kého a kulturního života, k jeho přátelům patřil např. T. G. 
Masaryk, Alois Jirásek, František Ladislav Rieger, Jaroslav 
Vrchlický a další. V této vile byl nalezen mrtev dne 26. září, 
když zemřel na mozkovou mrtvici. Některé zdroje uvádějí 
datum úmrtí 25. září. Byl pohřben na hřbitově v Žamber-
ku, ale jeho syn Jiří po roce nechal ostatky převézt do Víd-
ně, a to proti vůli žamberských občanů a přátel. Vila byla 
později přestavěna na sanatorium pro léčbu tuberkulózy.
 Po Eduardu Albertovi je pojmenován komplex bu-
dov Přírodovědecké a Lékařské fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze na Novém Městě – Albertov. 

Josef František Maria Hoffmann (15. 12. 1870, Brtni-
ce – 7. 5. 1956, Vídeň)

Josef František Maria Hoff-
mann byl český a rakous-
ký architekt a designér. 
Na vrhoval nábytek, lát-
ky, stříbrné a kovové před-
měty, šperky, sklo a kera-
miku. Byl důležitou osob-
ností secesního hnutí ve 
Vídni a zakladatel Wiener 
Werkstätte. Jeho dílo se vy-
značuje čistotou linií a geo-
metrickými formami.

Hoffmann se naro-
dil v Brt nici u Jihlavy, čp. 
263. Vystudoval gymnázi-

um v Jihlavě, poté Vyšší státní průmyslovou školu v Brně, 
rok strávil ve Würzburgu ve vojenské projektové kance-
láři. Roku 1892 byl přijat na Vídeňskou akademii výtvar-
ných umění, kde studoval pod vedením Karla von Hasse-
nauera, kterého roku 1894 vystřídal Otto Wagner. V roce 
1897 Josef Hoffmann společně s Otto Wagnerem, Gus-
tavem Klimtem, Josephem Mariou Olbrichem a Koloma-
nem Moserem založili Sdružení výtvarných umělců Ra-
kouska – Secession. V té době byl Hoffmann okouzlen 
francouzskou a belgickou secesí. Po roce 1900 se ale ob-
rátil směrem k britské tvorbě, která ho zaujala svou jedno-
duchostí a geo metričností. Obdivoval hnutí Arts & Crafts, 
velmi blízká mu byla tvorba Charlese Rennieho Mackin-
toshe. Geometrie byla pro ranou tvorbu Josefa Hoffman-
na typická, jeho rané puristické návrhy budov patří k milní-
kům architektury, takovou stavbou bylo např. Sanatorium 
West end v Purkers dorfu u Vídně (1904). Stejně tak byl ob-
divovatelem středo evropského biedermeieru, který pova-
žoval za poslední dobrý styl v Rakousku. Po roce 1906 vy-
tvářel stále dekorativnější návrhy, inspiroval se např. pes-
trými ornamenty lidových výšivek. Kolem roku 1910 se ve 
své tvorbě obracel pro inspiraci k formám antické archi-
tektury. V roce 1903 společně s designérem Kolomanem 
Moserem a průmyslníkem Fritzem Waerndorferem zalo-
žil Wiener Werkstätte (Vídeňské dílny), inspirací jim byly 
britské dílny produkující užité předměty na nejvyšší este-
tické i řemeslné úrovni. Z počátku fungovaly čtyři ate lié ry. 
Největší význam měl ateliér zpracovávání kovů, kde vzni-
kaly nejmodernější šperky, nádobí, vázy. Dále zde byla 
knih vazačská dílna, nábytková dílna a zpočátku byl sou-
částí WW i Hoffmannův architektonický ateliér. Tyto dílny 
fungovaly až do roku 1932. Hoffmann dále spolupraco-
val s vídeňsko-vsetínskou firmou Jacob & Josef Kohn, vy-
rábějící nábytek z ohýbaného bukového dřeva, či se sklár-
nou Loetz Witwe – J. Lobmeyr, dále vytvořil velké množ-
ství návrhů čalounů a koberců pro firmu Johann Backhau-
sen & Söhne.

Jako architekt se zabýval především navrhováním ro-
dinných vil. Vždy usiloval o to, aby dům vznikal nejenom 
jako stavba, ale harmonicky s ní vytvářel i interiéry, které 
vybavoval předměty navržené jím samým, kolegy pracu-
jícími ve WW nebo spřátelenými umělci – „gesamtkunst-
werk“. Známá je kolonie na Hohe Warte, která vznikala 
postupně v době před první světovou válkou. Nejvýznam-
nější realizací je palác pro Adolfa Stocleta v Bruselu (1905-

Pamětní deska Eduarda Alberta v Arkadenhofu vídeňské univerzity
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í 1911), který byl zapsán na seznam UNESCO. Josef Hoff-
mann vytvořil řadu realizací i na území České republiky: 
dům pro hosty hutí Poldi v Kladně (1903), který financo-
val magnát Karl Wittgenstein. Pro rodinu olomouckého 
bankéře Otto Primavesiho navrhl venkovský dům v Kou-
tech nad Desnou (1913-1914), který patřil k jeho nejzají-
mavějším realizacím hned vedle paláce Stoclet. Významná 
byla také úprava vlastního rodného domu v Brtnici u Jih-
lavy (1907).

Po první světové válce nacházel Hoffmann klienty ze-
jména na českém území: vila pro Sigmunda Berla v Brun-
tále (1919-1922) nebo vila pro Fritze Grohmanna ve Vrb-
ně pod Pradědem (1920-1921). Zabýval se také tvorbou 
sociálního bydlení ve Vídni, byl členem skupiny architektů 
navrhující tzv. Winarskyhof, jeden z největších komplexů 
sociálního bydlení ve Vídni. Pro Rakousko navrhl řadu vý-
stavních pavilónů pro různé Mezinárodní výstavy.

Po druhé světové válce mu byl rodný dům v Brtni-
ci zabaven, což Josef Hoffmann vnímal velmi bolestně. 
První připomínka tvorby Josefa Hoffmanna přišla až po 
roce 1989 výstavou Barokní Hoffmann, kterou v rodném 
domě v Brtnici uspořádal MAK – Rakouské muzeum užité-
ho a současného umění. Roku 2003 byl dům opraven a od 
roku 2004 se zde pořádají stálé akce. Roku 2009 byla ote-
vřena expozice Josef Hoffmann – Inspirace, představující 
architektovu tvorbu a hlavní motivy, které ho ovlivňovaly. 
Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici je společným praco-
vištěm Moravské galerie v Brně a MAK – Rakouského mu-
zea užitého a současného umění.

Alois Jelen (11. 5. 1801, Světlá nad Sázavou – 15. 10. 
1857, Chvaly u Prahy) – tenorista, archivář, skladatel a čes-
ký vlastenec.

Hudbě se učil už od dětských let, nejprve pod vedením 
Vincence Maška jako vokalista při kostele sv. Mikuláše na 
Malé Straně. Později získal místo tenoristy na kůru Týnské-
ho chrámu. Po skončení studií nastoupil roku 1824 do stát-
ní služby u gubernia Království českého, kde pracoval v ar-
chivu a stal se vynikajícím znalcem starých listin. Jako hu-
debník se zabýval skládáním českých sólových i sborových 
písní církevního i světského obsahu, působil též jako oper-
ní pěvec. Byl prvním Maxem v českém provedení Čaro-
střelce. Spolu s Františkem Škroupem byl členem obroze-
necké skupiny, jež provozovala od roku 1823 české opery. 

Jelen se silně angažoval v českém národním hnutí. Bě-
hem revolučního roku 1848 byl i politicky aktivní. Ve vol-
bách roku 1848 byl zvolen na rakouský ústavodárný Říšský 
sněm. Zastupoval volební obvod Vlašim v Čechách. Uvádí 
se jako guberniální registrant. Patřil ke sněmovní pravici.

Z jeho činnosti proslula zvláště Žofínská (Žofiina) aka-
demie, významný hudební spolek, jehož pěvecký sbor 
v roce 1840 založený a po čtyři léta řízený přísným sbor-
mistrem Jelenem rychle dosáhl neslýchané dokonalosti 
a značně přispěl k povznesení českého národního sebe-
vědomí. Po rozchodu s akademií se Jelen věnoval soukro-
mému vyučování hudbě a řízení hudebního ruchu v kos-
telech a spolcích, především v Měšťanské besedě v Pra-
ze. Jeho nejznámější skladba je Zasviť mi, ty slunko zlaté.

Roku 1849 byl jmenován ředitelem archivu minister-
stva vnitra ve Vídni, kam se s rodinou přestěhoval, často 
ale navštěvoval Prahu a rodné Čechy.

Při jedné z těchto cest zemřel náhle dne 15. října ve 
Chvalech (dnes součást Horních Počernic) u Prahy, kde 
byl také pohřben. Roku 1887 byly jeho ostatky přeneseny 
do Brandýsa nad Labem a uloženy v hrobce Chourových 
(rodiny jeho dcery).

Překračování hranic mezi ČR a Rakouskem
K režimu překračování hranic z důvodu nezbytného lékař-
ského výkonu v Rakousku / návratu z výkonu do Rakous-
ka viz webové stránky českého velvyslanectví: www.mzv.
cz/vienna.

NEU: Ihre Spende an das Mauthausen 
Komitee Österreich ist steuerlich absetzbar!
Trotz der finanziellen Unterstützung durch die KZ-Ge-
denkstätte und die Bundesländer sind die Kosten für die 
Organisation und Durchführung der Gedenk- und Befrei-
ungsfeiern bei weitem nicht gedeckt. Wir laden daher ein, 
mit einer Spende ein Zeichen zu setzen und somit unsere 
Arbeit weiter zu ermöglichen. (MKÖ-Spendenkonto, AT62 
1400 0100 1067 4528). Spenden sind unter Angaben von 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Verwendungs-
zweck: Spende Befreiungsfeier 2021 absetzbar.

Mit der „Mauthausen-Außenlager-App“ des MKÖ ste-
hen Informationen, Fotos und Videos zur Geschichte des 
Lagerkomplex Mauthausen kostenlos für alle zur Verfü-
gung. Nicht nur digitalaffine Jugendliche, sondern auch 
historisch Interessierte aller Altersgruppen haben nun die 
Möglichkeit, alle Orte der KZ-Außenlager virtuell zu be-
suchen.

Radio Prague International startuje 
nový česko-německý klima-podcast
První epizoda je zaměřena na jadernou energii. Je to téma, 
které je v Česku a v Německu vnímáno zcela odlišně.

Zatímco Němci na konci příštího roku odstaví poslední 
jaderné elektrárny, v Česku se diskutuje o výstavbě nových 
reaktorů. Jak je možné, že důvěra české veřejnosti v jádro 
zůstává stále vysoká? A proč se Němci rozhodli jádro na-
opak opustit? To vše rozebereme s jadernou fyzičkou Da-
nou Drábovou, ekonomkou Claudií Kemfert a energetic-
kým poradcem Edvardem Sequensem.

Nová podcastová série Radio Prague International 
vznikla ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung. Jejími auto-
ry jsou Filip Rambousek a Štěpán Vizi.

Naladit si ho můžete v aplikaci mujRozhlas, na Spotify 
a dalších běžných podcastových aplikacích.

Ein Angebot des Arnold Schönberg Center
komponierwerkstatt für junge komponist*innen zwi-
schen 12 und 18 Jahren
Nach drei erfolgreichen Komponierwerkstätten, die das 
große kompositorische Potential junger Menschen gezeigt 
haben, lädt das Arnold Schönberg Center in Zusammenar-
beit mit Helmut Schmidinger, Komponist und Gastprofes-
sor für Kompositionspädagogik an der Kunstuniversität 
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Graz (KUG), erneut sechs junge Komponist:innen zwis-
chen 12 und 18 Jahren nach Wien ein. Die 4. Komponier-
werkstatt widmet sich der Besetzung Bläserquartett und 
Klavier.
12. bis 14. November 2021 + 21. bis 23. Januar 2022
Bewerbung bis 25. Juni 2021
Arnold Schönberg Center, Schwarzenbergplatz 6,
1030 Wien, Österreich
https://schoenberg.at/, direktion@schoenberg.at

SOVA a RSKS 2021
Na základe rozhodnutia vlády Rakúska ale aj SR boli zru-
šené do odvolania všetky kultúrne a spoločenské poduja-
tia. Slovenský školský spolok SOVA pripravil pre deti aj ro-
dičov online podujatia.

Po úspešnej prezentácií zámku Schönbrunn a vzhľa-
dom na to, že sa na základe rozhodnutia vlády Rakúska 
ešte stále nemôžu organizovať kultúrne a spoločenské po-
dujatia, pripravili sme pre Vás ďalšie online programy. Ak-
tuálne informácie sú u nás na internetových stránkach. 

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

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 
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.

Návštěva Slovenského inštitútu ve vídni, jakož i dal-
ších institucí, s nimiž Slovenský inštitút plánuje společný 
kulturní program, je podmíněna epidemiologickým vývo-
jem. O plánovaném programu a jeho případných změnách 
informuje Slovenský inštitút na svém webu a facebooku, 
kde také pravidelně uveřejňuje tipy na slovenskou kultu-
ru on-line.

Výstavy
alBertiNa
Od 3. května 2021 jsou v Albertině otevřeny tři výstavy:
– Stadt und Land. Zwischen Traum & Realität
– Jakob Gasteiger. Post-Radikale Malerei
– Xenia Hausner. True Lies
albertina Modern otevřela své brány 7. května novou vý-
stavou Wonderland.
Každé pondělí poloviční vstupné (pouze při zakoupení 
vstupenky v pokladně muzea Albertina a Albertina Mo-
dern)! Prosíme o dodržování hygienických pravidel.

BelveDere 21
do 13. 6. Joseph Beuys
Joseph Beuys hat ab den 1960er Jahren neue Denkansätze 
geschaffen, die in ihrer Vielfalt noch heute zeitgenössisch 
wirken. Mit seiner Erweiterung des Kunstbegriffs und dem 

Konzept der Sozialen Plastik wurde er weltberühmt. Die 
Kunst – so Beuys’ Leitgedanke – solle auf der sozialen, po-
litischen, geistigen und wissenschaftlichen Ebene wirksam 
werden und damit integraler Bestandteil unseres Denkens 
und Handelns sein. Zum hundertsten Geburtstag des Aus-
nahmekünstlers ist dessen Werk aktueller denn je.
Di – So 11:00-18:00
www.belvedere.at

WieNer SeCeSSioN
bis 20. 6. Maria Hassabi: HERE
Sechs Tänzer*innen bewegen sich in fast unmerklichem 
Tempo. Im Wechselspiel von Repräsentation und Abs-
traktion formen sie mit ihren Körpern unterschiedliche 
Kon stellationen zueinander und im Raum. Subtile Licht-
wechsel, die die natürlichen Veränderungen des Ta-
geslichts imitieren, unterstreichen zusammen mit einer 
metrischen Klangkomposition das Zeitkontinuum. Die 
Live-Installation HERE, eine Auftragsarbeit der Secession 
Wien und der Wiener Festwochen, lädt Besucher*innen 
ein, während der Öffnungszeiten den Hauptraum der Se-
cession mit den Tänzer*innen zu teilen.

Seit den frühen Nullerjahren feilt Maria Hassabi an ei-
ner choreografischen Sprache, die sich auf Stillstand, 
Langsamkeit und die Beziehungen zwischen Körpern fo-
kussiert. Wenn sie Strategien und Sprachen des Tanzes 
quer durch die Welt in die Räume der bildenden Kunst 
entführt, entschleunigt Hassabi die Bewegung so weit, 
dass sie an den Definitionen von Skulptur und Bild rührt 
und damit die konventionellen Sehgewohnheiten der 
Betrachter*innen auf die Probe stellt. Während das „Jetzt“ 
ins Uferlose gleitet, rutscht das „Hier“ ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit.

Maria Hassabi, * 1973 in Nikosia (Zypern) geboren, 
lebt in New York und Athen.

Ein Gemeinschaftsprojekt der Secession Wien und der 
Wiener Festwochen. Zur Ausstellung erscheint ein Künst-
lerbuch. Wir hoffen sehr, dieses Ausstellungsprojekt wie 
geplant umsetzen zu können. Sollten sich aufgrund der 
aktuellen Lage Änderungen ergeben, werden wir Sie zeit-
gerecht informieren.

Unsere derzeitigen Ausstellungen, wieder zu sehen 
nach dem Lockdown (bis 20. Juni 2021):
– Daniel Dewar & Grégory Gicquel
– Yuji Agematsu. 2020
Vereinigung bildender KünstlerInnen Wiener Secession
Friedrichstraße 12, A-1010 Wien, www.secession.at

Slovenský inštitút vo Viedni
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

uNeSCo poklad – vlkolínec
Ružomberská časť Biely Potok je východiskovým bodom 
pre najnavštevovanejšiu slovenskú dedinu Vlkolínec – 
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obzvlášť pozoruhodnú oázu ľudovej architektúry, ktorá je 
zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Osada založená pôvodne drevorubačmi, pastiermi 
a roľníkmi sa prvýkrát písomne spomína v roku 1376. Ako 
jediná obec na Slovensku si Vlkolínec dokázal zachovať 
svoj pôvodný vzhľad a duch historickej dediny. V tejto de-
dine neuvidíte žiadne nové budovy.

V roku 1977 bola obec spolu s jej 45 drevenicami 
z 18. storočia zaradená medzi chránené pamiatky. Toto ne-
falšovane pôvabné miesto je jedným z mála v Európe, kde 
v okolitej prírode stále voľne žijú medvede, vlky a iné zviera-
tá. Uprostred tejto pamiatkovej rezervácie stoja dva najfo-
tografovanejšie objekty Vlkolínca – drevená dvojpodlažná 
zvonica z roku 1770 a drevená fontána z roku 1860. Spô-
sob zachovania dreveníc bol jedinečný. Dvakrát do roka 
sa natierali modrou, ružovou a bielou vápennou farbou.

Vo Vlkolínci dnes žije okolo tridsiatich obyvateľov. 
Niektorí z nich ponúkajú turistom ubytovanie. Aby moh-
li návštevníci nahliadnuť do typického sedliackeho domu, 
sprístupnilo Liptovské múzeum Ružomberok jeden dom 
postavený v roku 1886. Jeho pôvodné vnútorné usporia-
danie a zariadenie, ktoré sa zachovalo, ponúka skutočný 
obraz o spôsobe života dedinčanov na konci 19. a na za-
čiatku 20. storočia.

Vlkolínec je súčasťou národného parku Veľká Fatra 
a cez dedinu vedie aj cyklotrasa. Známou a obľúbenou 
v tejto oblasti bola okrem iných kultúrnych podujatí aj „Ne-
deľa vo Vlkolínci“, ktorá sa konala vždy začiatkom augusta.

Predstavenie umelca – tomáš Bokor
Tomáš Bokor žije a tvorí 
v Bratislave. Vyštudoval fo-
tografiu a štúdium akade-
mickej maľby ukončil na 
Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave u profe-
sora Ivana Csudaia. Bokor 
sa vo svojej práci zameria-
va na anihiláciu a deštruk-
ciu ako na kreatívny pro-
ces tvorby. Jeho deštruk-
tívne expresionistické ob-
razy z najnovšej série Vlny, 
ktorých výstava je napláno-
vaná v Slovenskom inštitú-

te vo Viedni, pripomínajú staré zničené múry s niekoľkými 
vrstvami omietky, ktoré vidíme v mestách. Sú ako pamät-

né tabule, obsahujú veľa – rozpadnuté vonkajšie omietky, 
pouličné umenie, plagáty, špinu, informácie... Sú vytvára-
né a ničené prírodou, dobou alebo ľuďmi a sú dôkazom 
našej doby, takzvaní svedkovia času. Obrazy sú vytvorené 
z mnohých vrstiev vonkajšej omietky, betónu, asfaltu, fa-
rieb, plagátov a fotografií na plátne s vlastnou jedinečnou 
technikou vrstvenia a následným mechanickým zničením, 
ktoré napodobňuje procesy v prírode. Tohto roku sa s naj-
novšou tvorbou stal finalistom Strabag Artaward a chystá 
viacero výstav na Slovensku i v zahraničí.

Prezentácia a čítanie z tvorby Michala Hvoreckého
V rámci nášho literárneho programu by sme Vám radi 
predstavili Michala Hvoreckého, jedného z popredných, 
aj po nemecky tvoriacich slovenských autorov a jeho naj-
novšie literárne dielo Tahiti. Utópia.

Michal Hvorecký, narodený v roku 1976, žije a tvorí ako 
spisovateľ a novinár v Bratislave. Okrem iného bol aj rezi-
dentným spisovateľom na univerzite v Iowe (USA). Jeho 
knihy boli preložené do niekoľkých jazykov, vrátane romá-
nov Trol (2018) a Smrť na Dunaji (2012) do nemeckého 
jazyka. V marci 2021 vydalo vydavateľstvo Tropen/Klett-
Cotta Hvoreckého román Tahiti. Utópia v preklade Mir-
ka Kraetscha. Hvorecký tiež píše knihy pre deti a pravidel-
ne prispieva do časopisov. Vo svojej domovskej krajine sa 
angažuje v oblasti slobody tlače a ako oponent antidemo-
kratického vývoja.

Krátke zhrnutie románu: Michal Hvorecký si vo svojom 
novom románe trúfa na odvážny myšlienkový experiment: 
Čo by bolo, keby ešte v roku 2020 existovalo Veľké Uhor-
sko a Slováci, potlačení v mene svätoštefanskej koruny, by 
sa usadili na Tahiti?

SI Wien_e-Bulletin_9. April 2021 SK Version

Alle bisherigen e-News finden Sie auf der Website des Slo-
wakischen Instituts: https://www.mzv.sk/web/sivieden-
de/e-newsletter.

České centrum Vídeň
do 21. 5. výstava: Jindřich Štreit: Village People 1965-
1990
Fotografická výstava Jindřicha Štreita představuje unikát-
ní soubor černobílých fotografií ze sedmdesátých a osm-
desátých let minulého století, jež dokumentují nepřikrášle-
ný a nesentimentální život na československém venkově 
v období normalizace. Výstava je koncipovaná jako putov-
ní, ve Vídni zažívá svou světovou premiéru. Kurátor: De-
nis Brudna.

Výstava je k vidění také online, 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

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 před-
staví tvorbu Adolfa Loose ve vztahu k Brnu a Plzni. Konání 
výstavy je podmíněno vývojem pandemické situace v Ra-
kousku i ČR. Podrobnější informace k akci budou uveřej-
něny na webu Českého centra Vídeň.
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nové knIhy

Michal Hvorecký: Tahiti. Utopia
V marci vyšiel v nemčine román úspešného slovenské-
ho autora Michala Hvoreckého Tahiti Utopia. 224 strán, 
na ktorých si autor kladie otázku, ako by náš svet vyze-
ral, keby ešte stále existovalo Uhorsko, ale Slovensko na-
opak nie.

Román vydalo vydavateľstvo Klett-Cotta Verlag, ktoré 
dielo opisuje nasledovne: „Píše sa rok 2020, Uhorsko ešte 
existuje a medzičasom žijú tri generácie Slovákov na Ta-
hiti. Ako k tomu prišlo, čo ich tam zaviedlo? Hľadali dob-
rodružstvo a lepší život, alebo boli z Uhorska vyhnaní, ako 
poniektorí tvrdia? Iní rozprávajú, že ich tam priviedol Mi-
lan Rastislav Štefánik, slávny diplomat, astronóm, básnik 
a generál, aby sa v Uhorsku vyhli útlaku a založili Sloven-
sko nanovo. Čo sa ale isto vie, je, že aj oni chceli kúsok raj-
ského atolu pre seba. Táto túžba, žiť v južnom Tichomo-
rí slobodný život, sa ale po kolízii kultúr stala rýchlo iba 
vzdušným zámkom… Román obracajúci históriu hore no-
hami a úvaha o novom nacionalizme. Stredoeurópske de-
jiny ešte nikto takto zábavne neopísal.“
Tahiti. Utopia (Orig.: Tahiti), zo slovenčiny preložil Mirko 
Kraetsch, 224 strán, pevná väzba s ochranným prebalom, 
ISBN: 978-3-608-50475-0, dátum vydania: 20. 3. 2021

Michal Hvorecký (* 1976, Bratislava) vyštudoval estetiku. 
Jeho otec je známym priekopníkom informatiky, deda bol 
profesor ekonómie. Oba písali odborné knihy. Hvorecký 
študijne precestoval Európu i Ameriku. Píše poviedky, ro-
mány a blogy. Jeho knihy vyšli v ôsmich jazykoch. Z nemči-
ny prekladá prózu a divadelné hry. Pracuje v Goetheho in-
štitúte. Žije s rodinou v Bratislave. Roku 2009 získal v Ber-
líne Medzinárodnú novinársku cenu a roku 2010 Cenu Na-
dácie Tatra Banky za umenie – Mladý tvorca.

Alena Mornštajnová: Listopád
Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký by asi byl váš život, 
kdyby to v listopadu 1989 dopadlo všechno úplně jinak? 
Jaké by asi byly naše osudy, kdyby komunismus neskončil 
a my bychom zůstali za železnou oponou oddělující nás od 
světa i jeden od druhého?

Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena 
Mornštajnová opět překvapuje; její nový román je drama-
tickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny bě-
hem jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. 
Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na de-
monstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům věze-
ní. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při ži-
votě ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec pře-
ce jen shledají...

Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, která 
je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, ve kte-
ré se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se 
jednoho dne protnou, ale zcela jinak, než si obě předsta-
vovaly a přály.
alena Mornštajnová: Listopád
Brno: Host, 2021, 300 stran

Expresionistické drama z českých zemí 
eds. Zuzana augustová – lenka Jungmannová – aleš Me-
renus
Kniha představuje dnes již většinou pozapomenutá ex-
presionistická dramata, která byla napsána mezi lety 1910 
a 1924. Protože však editoři použili při sestavování terito-
riální hledisko, obsahuje antologie vedle her, jež utváře-
ly podobu českého meziválečného divadla, také ve stej-
nou dobu vzniklé hry německy píšících dramatiků, tehdy 
rovněž žijících na českém území. Publikaci uvádějí tři stu-
die věnované expresionismu obecně i konkrétní české, re-
spektive též německé dramatické tvorbě z Čech, Moravy 
a Slezska.
Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
v. v. i., 2021, brož., 740 s., ISBN 978-80-200-3162-4
Kontakt: doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.
Oddělení 20. století a literatury současné
Tým pro výzkum moderního českého divadla
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Pavel Kohout: Přítoky románů
třiatřicet povídek a jedna k tomu od Jeleny Mašínové
Řeky mají přítoky, které posilují jejich proud. Romány je 
mají též. Objevují se v nich ucelené příběhy, které je buď 
přímo inspirovaly, nebo obohatily. V Babičce naší paní 
Boženy Němcové je to příběh Viktorky. Přečetl jsem teď 
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všechny své prózy znovu, vybral z nich pasáže, fungující 
po malé úpravě jako samostatné povídky či dokonce nove-
ly, a připojil k nim i svůj nejčerstvější román, byť teprve ro-
zepsaný. Seřadil jsem všechny texty v pořadí, v jakém byly 
napsány, aby zrcadlily i dobu svého vzniku. Je to možná mé 
opus ultimum, mé poslední dílo.
Pavel Kohout, držitel Ceny za celoživotní dílo (2020) an-
kety Kniha roku.
Praha: Odeon, 2020, 400 stran, váz., ISBN 978-80-207-
1977-5, ilustrace/foto: Ondřej Kohout, Eva Vonešová

Václav Chochola. Česká divadelní fotografie
eds. Denisa šťastná – věra velemanová – Daniela Mráz-
ková
Ačkoliv se Václav Chochola (1923-2005) divadelní fotogra-
fii nevěnoval výhradně jako hlavnímu oboru své tvůrčí čin-
nosti, nachází se v jeho pečlivě spravovaném archivu mno-
ho umělecky i historicky unikátních děl.

Chochola začínal jako sportovní fotograf, ale brzy svůj 
profesní záběr rozšířil na oblast umění. Jako divadelní fo-
tograf se uplatňoval již od počátku čtyřicátých let 20. sto-
letí a ve svých snímcích se mu podařilo zachytit intenzitu 
a neopakovatelnost prchavého okamžiku.

Chocholovy fotografie divadla mají těžiště především 
v portrétech, v nichž jemně a přesně vystihuje podstatu 
tvůrčích osobností, jakými byli významní herci, ale také 
režiséři, tanečníci a choreografové (Jan Werich, Jiří Vos-
kovec, Ladislav Pešek, Karel Höger, Jiřina Šejbalová, Mi-
loš Kopecký, Vlastimil Brodský, E. F. Burian, Alfréd Radok, 

Laurette Hrdinová, Saša Machov a mnozí další). Pozoru-
hodné a působivé jsou také snímky z inscenací: především 
Národního divadla, Divadla na Vinohradech, Divadla S. K. 
Neumanna, Divadla za branou nebo generačního Větrní-
ku. Zcela unikátními uměleckými dokumenty jsou záběry 
z divadelního zákulisí, kde fotograf zachycoval nejen her-
ce v jejich šatnách během líčení a soustředění na roli, ale 
také z dílen, malíren, depozitářů a podobných prostor, dis-
ponujících specifickou atmosférou.

Publikace vznikla ve spolupráci s Blankou a Markem 
Chocholovými (© Archiv Václava Chocholy) a řada foto-
grafií byla objevena a digitalizována právě pro účel této 
publikace.

Edice Česká divadelní fotografie byla založena v roce 
2020 a navazuje na několikaletý výzkum, který IDU reali-
zoval a završil reprezentativní výstavou s názvem Česká di-
vadelní fotografie 1859-2017 v pražském Obecním domě 
na jaře 2018. Jeho součástí byla stejnojmenná kniha, kte-
rá získala cenu Divadelních novin za publikační čin roku.
Grafické řešení: Klára Zápotocká, Studio Breisky
Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2020, 208 stran, 
ISBN 978-80-7008-427-4. Kniha je dostupná v interneto-
vém knihkupectví Prospero.

Tschechische Eisenbahn – Geschichte, 
interessante Fakten und Ausflugstipps
Das Eisenbahnnetz ist mit seiner Dichte eines der größ-
ten in Europa. Auf einen 79 000 km² großen Staat fällt 
ein Schienennetz von fast 10 000 km Länge! Mit dem Zug 
kommen Sie hier fast überall hin. Lassen Sie uns zusam-
men anlässlich des Europäischen Jahres der Schiene, zu 
welchem 2021 erklärt wurde, die Geschichte der tsche-
chischen Eisenbahn sowie die interessantesten Fakten im 
tschechischen Eisenbahnnetz erkunden.
https://www.visitczechrepublic.com/de-DE/News/2021/ 
03/n-czech-railway
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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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Konstantin Biebl: Sedmikrásky
Na zemi vídám vás od jara již,
ale jste bohudíky zdrávi.
O jeden centimetr máte k slunci blíž,
než mají nejnižší trávy.

Svítíte kol cest na úbočí
aby tu nebyl jen kámen na kameni,
aby vás uviděly smutné oči,
když k zemi se chýlí v utrpení.

Kvetete v dlaních mé milé,
z její mladosti, cudnosti a krásy,
krvavou rosou na korunce bílé
děvčatům ze vsi zdobíte vlasy.

Vítězslav Nezval: Mezi šeříky
V pralese bezů mezi čmeláky
a muškami a tulipány
ležím a dívám se na mraky
jež rozkládají se jak otomany

Koho to vidím nebesa
na baldachýnu nad zahradou?
Je to jen mrak či komtesa?
Ach odkud znám tu tvář tak dětsky mladou?

Tvé oči světlé primule
jež ani rozkoš nezavírá
usmívají se strnule
Tvá dlaň mi z čela krůpěj stírá

Kdykoliv bez se zachvěje
pruh vůně mění se v tvé tělo
jež právě tolik vonné je
jak se denně v bezích procházelo

Ó kdybych v této zahradě
jež mi dnes tebe připomíná
(Jsi na cestách? Či v úřadě?)
směl dát ti sklenku tokajského vína

jímž je ten mladý tulipán
který tak voní panebože
ten šeřík jenž je květy obsypán
proměnil by se v naše lože! (mk)

Kulturně historicKé zajímavosti

Volba Vladislava II. českým králem
(27. května 1471)
Ladislav Jagellonský (1. 3. 1456, Krakov – 13. 3. 1516, Bu-
dín) byl králem českým (od roku 1471 jako Vladislav II.) 
a uherským (od roku 1490). Tradičně bývá hodnocen jako 
jeden z nejslabších českých panovníků, neboť jeho vláda 
vedla k velkému úpadku královské moci. V dynastické po-
litice však dosáhl významného úspěchu, když byl zvolen 
a korunován uherským králem, a to navzdory záměrům 
krakovského dvora, kde vládl jeho otec Kazimír IV. Jagel-
lonský. Jeho matkou byla Alžběta Habsburská, sestra La-
dislava Pohrobka.

Roku 1465 vznikla v českém království opozice vůči Jiří-
mu z Poděbrad reprezentovaná Jednotou zelenohorskou, 
v níž se spojilo odbojné katolické panstvo. K ozbrojené-
mu odporu se přidala i katolická města. Členové jednoty 
byli ochotni přijmout za svého panovníka polského krále 
Kazimíra IV., ale ten odmítl. Roku 1466 vyhlásil papež Pa-
vel II. proti kacířským Čechám křížovou výpravu, do jejíhož 
čela se postavil uherský král Matyáš Korvín, kterého si ka-
toličtí páni zvolili roku 1469 za svého krále. Ve chvíli nej-
vyššího ohrožení se Jiří prozíravě vzdal dynastických náro-
ků svých synů a nabídl českou korunu Jagelloncům. Nece-
lých pět týdnů po olomoucké volbě český sněm odmítl Ma-
tyáše jako svého panovníka a uznal nástupcem Jiřího z Po-
děbrad Kazimírova nejstaršího syna Vladislava. Po králově 
smrti potvrdil sněm v Kutné Hoře 27. května 1471 Vladisla-
va novou volbou. Příchodem Vladislava II. do Prahy slavila 
dynastická politika Jagellonců významný úspěch. 

O den později, než byla Vladislavova volba potvrzena 
v Kutné Hoře, se nechal v Jihlavě korunovat českým králem 
Matyáš, který navzdory jagellonskému úspěchu prosazo-
val stále razantněji svoji hegemonii ve střední Evropě. Po-

držel si českou korunu a s ní i vedlejší země Koruny české, 
Moravu, Slezsko a Lužici. Kromě toho ho přímo v Čechách 
podporovala katolická šlechta, ovládající jih a severo západ 
země, a za svého panovníka ho považovala také některá 
česká města, která neuznala Vladislavovu volbu.

S Vladislavovou volbou zpočátku nesouhlasil ani císař 
Fridrich III. Habsburský a nepotvrdil ji. Teprve roku 1474 
se na říšském sněmu v Norimberku dohodli Vladislavovi 

Vladislav Jagellonský (Privilegia pro Menší Město pražské)
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diplomaté s Fridrichem III., že se císař a český král budou 
navzájem podporovat proti uherskému králi. Poté Frid-
rich III. oficiálně uznal Vladislava II. českým králem a říš-
ským kurfiřtem a slíbil mu udělit země Koruny české v léno. 
Učinil tak navzdory tomu, že si papež Sixtus IV. přál, aby 
na český trůn usedl Matyáš, který se jako protikandidát 
Vladislava Jagellonského ucházel na kutnohorském sně-
mu o své znovuzvolení. Jeho výhodou byla nejen diploma-
tická podpora papežské kurie, která do něj vkládala nadě-
je, že skoncuje s českým utrakvismem (a také zastaví tu-
recký nápor), ale rovněž faktická vláda nad většinou ved-
lejších zemí.

Mezi Vladislavem II. a Matyášem Korvínem vypukla 
hned v roce 1471 válka, která se vedla převážně na Mora-
vě a ve Slezsku. V Čechách kromě toho panoval neklid způ-
sobený neustálými konflikty kališníků a katolíků. Již v roce 
1472 se pokusil papežský legát česko-uhersko-polský kon-
flikt uklidnit a obrátit zájem znepřátelených stran na válku 
s Turky, ale ani jedna strana o smíření nestála. Roku 1474 
bylo sice uzavřeno příměří, které však bylo vzápětí poruše-
no. Válka se tak protáhla až do roku 1478. Navzdory Ma-
tyášově převaze se mu však mladého Jagellonce vytlačit 
z Čech nepodařilo a zápas zůstával nerozhodný.

Vladislav II. byl na rozdíl od Korvína panovníkem mír-
né povahy, a tak není divu, že toužil po míru, který po le-
tech válek již nesmírně potřebovalo i jeho království. Bě-
hem let se ke stejnému názoru postupně přiklonily všech-
ny ve válce zúčastněné strany, čeští utrakvisté, Vladisla-
vovi přívrženci, katolíci stranící Matyášovi i uherští útoč-
níci. Dokonce i Matyáš, který v létě roku 1477 vpadl do 
dědičných habsburských zemí a zahájil tak válku proti cí-
saři, dospěl k názoru, že boje na dvou frontách jsou na 
jeho finanční možnosti příliš. Proto se v březnu 1478 sešli 
v Brně zástupci obou panovníků, aby připravili návrh mí-
rové smlouvy. Ten Matyáš Korvín odmítl, protože mu sice 
přiřkl vedlejší země Koruny české, ovšem bez práva titu-
lovat se českým králem. Jeho odpor byl o to rozhodněj-
ší, že v té době zvítězila uherská vojska nad Vladislavo-
vými bojovníky u Plzně. Smlouva byla proto přepracová-
na – a nad novými návrhem se Vladislav s Matyášem sešli 
v polovině roku 1479 v Olomouci. Olomouckými úmluva-
mi uznal Vladislav II. status quo. České království bylo na-
vzdory ustanovením Karla IV. o své nedělitelnosti rozpolce-
no. Nadále měli užívat titulu český král dva panovníci – Vla-
dislav s právem vládnout dědičně v Čechách a Matyáš, kte-
rý získal (rovněž pro sebe i své potomky) Moravu, Slez-
sko a obě Lužice. Po Korvínově smrti mohly být sice ved-
lejší země bez souhlasu uherského krále přivtěleny k čes-
kým zemím, ale pouze za 400 tisíc uherských zlatých. Jest-
liže by zůstaly naopak v moci uherského panovníka, nemě-
lo ho to stát zhola nic. Pokud by však Vladislav zemřel dří-
ve než Ma tyáš, a to bez dědiců, a v Čechách by Matyáše 
přijali za svého panovníka, vrátily by se vedlejší země do 
svazku Koruny české bez náhrady. Toto ustanovení mělo 
inspirovat český volební sněm, aby v budoucnu zvolil krá-
lem Matyáše Korvína. Dále bylo dohodnuto, že oba králo-
vé budou usilovat o to, aby došlo k urovnání sporu mezi 
Čechy a papežskou kurií a v Praze mohl být instalován ka-
tolický arcibiskup. V budoucnu mělo dojít k uzavření smí-
ru také mezi Matyášem a polským králem Kazimírem IV.

Přestože se Vladislav dostal na český trůn zásluhou ka-
lišníků (utrakvistů), začal se po uzavření smlouvy v Olo-

mouci sbližovat s katolickým panstvem a podporovat ka-
tolickou církev. To vedlo k růstu napětí mezi katolíky a ka-
lišnickou většinou obyvatelstva. Krvavé povstání pražských 
kališníků zmařilo naděje katolických předáků na převzetí 
moci a návrat k předhusitským církevním poměrům. Roku 
1485 byl na sněmu v Kutné Hoře obnoven mezi oběma sku-
pinami smír, na jeho základě měli všichni obyvatelé králov-
ství včetně poddaných právo rozhodnout o své víře. Svo-
boda vyznání se ovšem nevztahovala na Jednotu bratr skou.

Roku 1476 uzavřel dvacetiletý Vladislav sňatek per 
procurationem (v zastoupení, jak velela dobová zvyklost) 
v Ansbachu s Barborou Braniborskou, ovdovělou dvanác-
tiletou hlohovskou kněžnou, jež byla dcerou braniborské-
ho kurfiřta Albrechta III. Achilla z rodu Hohenzollernů. Ne-
věsta ho nikdy dříve ani potom nespatřila. Vladislav svo-
ji choť nikdy nepřevzal, aby ji uvedl do Prahy. Vinu na tom 
měl zřejmě Matyáš Korvín. Roku 1476 se zmocnil slez-
ských knížectví a s Hlohovskem, jež zdědila Barbora po 
svém prvním, zesnulém choti a měla jej přinést věnem čes-
kému králi, naložil jako s odumřelým lénem.

Vladislav se prý cítil vázán manželským slibem, přes-
to již počátkem roku 1477 uvažovali jeho rádci o nové ne-
věstě. Český král začal usilovat o rozvod, ale papežská ku-
rie, stranící Matyáši Korvínovi, ho celá léta nevyslyšela. To 
vyhovovalo jak uherskému králi, který v Římě proti Vla-
dislavovi intrikoval, tak Habsburkům, neboť ani ve Vídni 
ani v Uhrách si nepřáli spojení Jagellonců s Hohenzoller-
ny. I když se později přece jen císař Fridrich III. za Vladi-
slava u papeže přimlouval, neboť pomýšlel na jeho sňatek 
se svojí dcerou Kunhutou, zůstal Řím neoblomný a papež 
Inocenc VIII. roku 1487 králi nařídil, aby svůj sňatek konzu-
moval. Vladislav neposlechl a Barboru do Čech ne přivedl. 
Manželství zrušil teprve roku 1500 papež Alexandr VI.

Roku 1491 se Vladislav poté, co se stal uherským krá-
lem, oženil s Beatricí Neapolskou, dcerou neapolského 
krále Ferdinanda I. (Ferrante) z nelegitimní větve aragon-
ské dynastie Trastamara a vdovou po Matyáši Korvínovi, 
jak si přály uherské stavy. Ovdovělá královna disponova-
la značnými finančními prostředky a všemi silami se sna-
žila, aby si své postavení udržela. V Uhrách byla velmi ne-
oblíbená, především proto, že Matyášovi neporodila dě-
dice. V době jejího sňatku s Vladislavem bylo již víceméně 
zřejmé, že i toto manželství zůstane bezdětné. Vzhledem 
k pozdní rozluce Vladislavova manželství s Barborou Bra-
niborskou byl tento sňatek v podstatě neplatný.

V důsledku sbližování Jagellonců s francouzským krá-
lovským dvorem v roce 1500 se začalo uvažovat o vzájem-
ných sňatcích. Uskutečnil se pouze jeden. 23. března 1502 
podepsali Vladislavovi zplnomocněnci svatební smlouvu 
s Annou z Foi a Candale, dcerou Gastona, hraběte z Can-
dale, a Kateřiny z Foix. Ještě před svým sňatkem s Vladi-
slavem Jagellonským byla Anna korunována 29. září 1502 
ve Stoličném Bělehradě (Székesfehérvár) uherskou králov-
nou. Českou královnou se nikdy korunovat nedala. Pro své 
předsudky vůči kacířským kališníkům totiž do českého krá-
lovství nikdy nevkročila.

Královna Anna konečně porodila Vladislavovi potom-
ky, dceru Annu (* 1503) a syna Ludvíka. Stárnoucí a od 
roku 1504 také vážně nemocný král svoji choť velmi milo-
val a byl na ní značně závislý. Navzdory své chorobě ji pře-
žil o celých deset let, neboť Anna zaplatila narození syna 
životem.
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Blahoslavení Jana Nepomuckého v Římě 
(31. května 1721)
Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1345 jako syn místní-
ho rychtáře, v Praze se stal bakalářem práv a doktorát zís-
kal na univerzitě v Padově. Po návratu byl roku 1389 jme-
nován generálním vikářem a ocitl se přímo v centru mo-
cenského boje mezi církví a králem; v jedné z mnoha ro-
zepří mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna 
skončil Jan z Pomuku a tři další Jenštejnovi úředníci na mu-
čidlech. Jan utrpení nepřežil, jeho mrtvolu shodili z Karlo-
va mostu do Vltavy (stalo se 20. března 1393 po 9. hodině 
večerní), ostatní byli propuštěni. Tělo vyplavené na břeh se 
stalo předmětem uctívání, arcibiskup prohlásil Jana z Po-
muku mučedníkem. Až do průzkumů tělesných pozůstat-
ků antropologem Emanuelem Vlčkem se předpokládalo, 
že Jan zemřel utonutím, Vlček objevil poranění hlavy, kte-
rá vznikla pravděpodobně při mučení a vedla ke smrti ješ-
tě před svržením do řeky.

Před rokem 1416 bylo Janovo tělo pohřbeno v kated-
rále sv. Víta. Historicky nedoložená a nepravděpodobná 
je role Jana Nepomuckého jako důvěrníka či zpovědníka 
královny Žofie, který nechce prozradit zpovědní tajemství, 
která je známá např. z Hájkovy kroniky. Takto důvěrná 
dvorská funkce je nepravděpodobná již z důvodu Nepo-
mukovy příslušnosti ke královi znepřátelené skupině oko-
lo arcibiskupa.

Ve skutečnosti Jan potvrdil nového opata kladrubské-
ho kláštera tak rychle, že král, čekající několik let na smrt 
předchozího opata, nestačil vznést formální námitky a do-
sadit svého člověka.

Uctívání Jana Nepomuckého se rychle šířilo, již na pře-
lomu 16. a 17. století byl počítán mezi zemské patrony. 
V roce 1641 byla zahájena stavba prvního chrámu věno-
vanému Janu Nepomuckému – a to v jeho rodném městě, 
na místě údajného rodného domu. Roku 1719 byl komisio-
nálně otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický 
zbytek, který byl považován za zázračně uchovaný jazyk. 
Podle moderních zjištění je organická hmota ze světcovy 
lebky přeměněná mozková tkáň, nikoliv jazyk.

První, kdo začal pěstovat úctu ke svatému Janu Nepo-
muckému, byli ihned po jeho vynesení z Vltavy 14. dubna 
1393 křižovníci s červeným srdcem – cyriaci. Uložili Nepo-
mukovo tělo ve svém kostele sv. Kříže a na místě prvního 
pohřbení později zbudovali chrámovou kapli k jeho úctě. 

Snaha o kanonizaci Jana z Pomuku začíná ve druhé po-
lovině 17. století. Řím se ke snahám o kanonizaci stavěl 
zpočátku skepticky. Teprve 15. května roku 1715 pražský 
arcibiskup František Ferdinand Khünburg úspěšně zahá-
jil beatifikační proces Jana Nepomuckého. V tento den se 
v Praze poprvé konaly vodní slavnosti (navales) k poctě 
Jana Nepomuckého. 31. května 1721 papež Inocenc XIII. 
prohlásil Jana za blahoslaveného. Následujícího roku byl 
zahájen kanonizační proces. Benedikt XIII. dne 19. března 
1729 kanonizační bulou Christus Dominus prohlásil Jana 
za svatého. V přípravách na kanonizaci vznikla i galerie ba-
rokních plastik na Karlově mostě.

Místo Janova pohřbu v jižním ochozu chóru katedrá-
ly před Vlašimskou kaplí bylo vyznačeno kamennou des-
kou se jménem v dlažbě. Kolem ní byla podle svědectví 

Monument od Lorenza Mattielliho v kostele Peterskirche ve Vídni 
zobrazuje shození Jana Nepomuckého z Karlova mostu do Vltavy 

pod dohledem Václava IV. (v římském plášti vpravo)

Bývalý náhrobek sv. Jana Nepomuckého, rytina z roku 1692
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starých kronik od polo-
viny 15. století umístě-
na mříž. Další mříž dal 
zřídit svatovítský děkan 
Václav z Wolfenburka 
roku 1530. Další úpra-
vy zaznamenávají ana-
listé k roku 1595, 1621 
a 1679, kdy arcibiskup 
Jan Bedřich z Valdštej-
na před oltářem slou-
žil bohoslužbu. Rytina 
z roku 1712 zachycuje 
oltářní stůl s rakví a ta-
bernákl. Propagační ry-
tiny kanonizace z roku 
1729 zachycují stav do-
savadní výzdoby. 

Podnět ke zbudo-
vání nového pražského 
náhrobku podala hra-

běnka Kinská, rozená z Fünfkirchu († 1729), její finanční 
dar se spojil s dlouhodobou veřejnou kanonizační sbírkou, 
jež skončila přebytkem. Prostředníky realizace velkolepého 
stříbrného pomníku byli kardinál Bedřich z Althanu a tajný 
rada Gundakar z Althanu, s podporou císaře Karla VI. pad-
la volba na dvorní umělce. Podle náčrtu Josefa Emanuela 
Fischera z Erlachu z roku 1733 vytvořil italský sochař An-
tonio Corradini dřevěný model figury světce, klečícího na 
sarkofágu mezi dvěma anděly, který po schválení císařem 
roku 1735 převedl do monumentálního měřítka. Dřevěné 
kadluby v letech 1735-1736 do stříbra odlil a vytepal vídeň-
ský stříbrník Johann Joseph Würth s pěti tovaryši, mj. s Raf-
faelem Donnerem a Kašparem Gschwandtnerem. Stříbr-
né mauzoleum Jana Nepomuckého pak smontovali na mís-
tě dosavadního hrobu a oltáře v chóru svatovítské kated-
rály. Sochy letících andílků pocházejí z roku 1771, balda-
chýn na mauzoleum objednala císařovna Marie Terezie. 
Mramorovou balustrádu objednal pražský biskup Zdeněk 
Jiřík Chřepický z Modlíškovic roku 1746. Šestici ženských 
postav na nárožích – alegorie křesťanských ctností – pod-
le modelů sochaře Platzera dodal pražský stříbrník Jiří Vi-
lém Seitz až roku 1749. 

V ideovém prostředí první republiky se Jan Nepomucký 
stal jedním z témat tzv. sporu o smysl českých dějin. Roku 
1921 došlo k diskusi v Národních listech mezi Janem Her-
benem a Josefem Pekařem. Pekařovy články byly shrnuty 
a vydány jako Tři kapitoly z boje o sv. Jana Nepomucké-
ho, kde se brání tomu, aby se osoba sv. Jana Nepomucké-
ho stavěla proti osobě Husově. 

Cyriaci společně s jezuity a s křižovníky s červeným kří-
žem pořádali každoročně večer před Janovým svátkem 
až do 15. května 1783 slavný průvod lodí na Vltavě až ke 
Karlovu mostu, kde se u jeho sochy modlili litanie. K těm-
to oslavám byly zkomponovány hudební skladby význač-
ných pražských skladatelů (např. Františka Xavera Brixi-
ho). Slavnosti byly zakázány stejně jako všechny ostatní ka-
tolické pouti dekretem císaře Josefa II. z roku 1783. Dnes 
na ně navazují současné Svatojánské slavnosti Navalis. 

Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojen s čes-
kým barokem, kdy Jan patřil k nejvýznamnějším světcům 
rakouské monarchie. Je zemským patronem Čech a Bavor-

ska. Populární byl již od baroka v celé katolické Evropě, na-
příklad v Polsku i v Belgii a Francii, díky Marii Leszczyńské 
také na francouzském královském dvoře. Sv. Jan Nepo-
mucký získal díky jezuitským misiím velký věhlas po celém 
světě, také v zemích Latinské Ameriky a v Asii. Je uctíván 
jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírod-
ních pohromách a povodních (kvůli způsobu své smrti). 
Je patronem námořní pěchoty Španělska. Jeho vyobrazení 
lze nalézt na mnoha místech v kostelech. Svatojánské so-
chy patří k typickým atributům české krajiny, především na 
mostech (sv. Jan jako patron vod). 

Podle sv. Jana Nepomuckého bylo roku 1929 pojmeno-
váno Nepomucenum, česká papežská kolej v Římě. 

21. března 2015 bylo znovuotevřeno Svatojánské mu-
zeum v místě rodiště sv. Jana Nepomuckého, o jehož ob-
novu se zasloužili především P. František Cibuzar a P. Ví-
tězslav Holý. 

Antropologové z brněnského muzea představili dne 
19. března 2019 ve Svatojánském muzeu v Nepomu-
ku bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář 
sv. Jana Nepomuckého. Antropologové ji rekonstruovali 
podle modelu jeho lebky. Podoba Jana Nepomuckého je 
značně odlišná od ustálené ikonografie.

Nepomuk zve na svatojánské oslavy
Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého ko-
nané v Nepomuku v roce 2021 budou největší událostí 
v novodobé historii městečka, kde se celosvětově nejzná-
mější český světec kolem roku 1340 narodil. Naposledy 
jsme se s akcí podobného charakteru mohli v Nepomuku 
setkat v roce 1993, kdy probíhaly oslavy 600 let od umu-
čení tohoto světce. Zástupci nepomucké farnosti, Matice 
sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se proto pocti-
vě věnují organizaci oslav již od jara 2019. Harmonogram 
oslav je rozdělen do několika bloků, zahrnujících mše sva-
té a církevní program, koncerty, přednášky, výstavy a dal-
ší doprovodné akce. Je třeba zmínit především mši sva-
tou, kterou bude celebrovat Dominik kardinál Duka OP, 
arcibiskup pražský a primas český, za účasti všech čes-
kých a moravských biskupů, dále navazující zasedání Čes-
ké biskupské konference a dva hlavní koncerty – první pod 
taktovkou Plzeňské filharmonie, druhý s královnou opery 
Evou Urbanovou. Přednášky se zaměří na různá témata tý-
kající se přímo či nepřímo svatojánského tématu, předná-
šet budou renomovaní odborníci. Z hlavních výstav je tře-
ba vyzdvihnout expozici obrazů akademické malířky Vik-
torie Kodl-Janotové, výstavu soch Václava Česáka a expo-
zici původního mobiliáře ze zámku na Zelené Hoře, kte-
rý bude zapůjčen do Nepomuka z depozitářů Památkové-
ho ústavu pouze na jednu sezónu. Důležité bude také du-
chovní poslání i zapojení nejen celého regionu, ale i zahra-
ničních svatojánských oblastí.

Oslavy proběhnou pod záštitou Dominika kardinála 
Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého. Celý 
projekt je velmi mediálně sledován a přislíbena je spolu-
práce například s Českou televizí, TV Noe, TV ZAK, Čes-
kým rozhlasem Plzeň i Rádiem Proglas. Budou vydány spe-
ciální programové noviny v nákladu 15 tisíc výtisků i brožu-
ra k hlavní mši svaté. Všechny podrobné informace budou 
postupně aktualizovány rovněž na stránkách www.svaty-
nepomuk.cz a www.msjn.cz.

Brokoffova socha sv. Jana Nepomuckého 
s typickými atributy (pěti hvězdami 

a křížem) na Karlově mostě



inzerce

91

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: Mag. Miroslava CInkoVÁ
Salvatorgasse 12, A-1010 Wien

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 a ve čtvrtek 

(1. a 3. v měsíci) v 18:30 hodin.

ověřené překlady dokumentů aj. 

Chrám „Panny Marie na nábřeží“, 
Salvatorgasse 12, Wien 1

Mše svatá každou neděli a círk. svátek 
v 8:15 a ve středu v 18:30,

první pátek v měsíci v 18:30 (kromě 
letních, zimních prázdnin a svátků)
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