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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:
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 převzalo záštitu velvyslanectví ČR 
v Rakousku.
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,
k naší radosti dochází k uvolnění covidových opatření, a tak se nám snad podaří usku-

tečnit v nejbližší době aspoň některou z našich plánovaných akcí. Ale nedovedeme si před-
stavit, že bychom Vás před ní žádali o nějaká potvrzení o prodělání nemoci, negativní test 
nebo očkovací průkaz s potvrzením o ukončeném očkování v předepsaném termínu. Spí-
še doufáme, že postupně dojde i ke zrušení těchto požadavků a že vše dohoníme na pod-
zim a ke konci letošního roku. To se týká především neustále odkládaných koncertů sta-
ré hudby v rámci cyklu Česká hudební Vídeň 2020/21. O definitivních termínech i o dal-
ších akcích Vás budeme průběžně informovat na naši webové stránce www.kulturklub.at.

Tiskařský šotek si po dlouhé době zase jednou zařádil. Omlouváme se, že z květno-
vého čísla omylem vypadl fejeton pana Kavína, který přinášíme i s jeho novým fejetonem 

v tomto prázdninovém čísle. Další vydání Kulturního klubu je plánováno na začátek září 2021. 
Přejeme Vám hezkou dovolenou, příjemné prázdniny a v neposlední řadě osvěžující posezení nad stránkami 

Kulturního klubu
redakce a ing. Helena Baslerová
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pressum

Časopis je vydáván s podporou Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kulturní Klub. Informační časopis Čechů a Slováků v rakousku / Informationszeitschrift der tschechen und Slowaken in Österreich

Na přední straně obálky:
Jiří valeNta: Portrét zvěstování, 1966
Rozměrné dílo, na kterém autor vyobrazil těsně před svou emigrací ženskou postavu na modrém, téměř nekonečně působícím pozadí, je typickou ukáz-
kou tehdejší Valentovy tvorby. Ženská postava je umístěna do jakéhosi vejce, které má silnou surreální poetiku. Pod tělem ženy je umístěno druhé zářící 
vejce, které svou energií strhává pozornost do nitra. Napravo od něj vidíme střelecký terč.

Na zadní straně obálky:
antonín HuDeČek: Na břehu rybníka/potoka, 1899, olej na plátně, 90,5 × 80 cm
Obraz ukazuje jeden ze způsobů, kterými Hudeček pracoval s odlesky na vodní hladině a jimiž zároveň neoddělitelně zapojoval figuru do krajiny. Figura 
obrácená směrem k divákovi sleduje svým pohledem nejspíš vlastní odraz na vodní hladině a zpřítomňuje tím odkaz mytického Narcise. Hudeček tak to-
muto obrazu nezvyklým způsobem, možná nevědomky, vdechl i jistý literární rozměr.
K životu a dílu obou umělců viz str. 16 a 21.
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Stručný přehled aktivit 2019-2020
Projekt: Časopis KLUB – Kulturní měsíčník Čechů a Slová-
ků v Rakousku, člen ÖZV – Österreichischer Zeitschriften- 
und Fachmedienverband (Rakouského svazu pro časopi-
sy a odborné časopisy.

Vzhledem k vypuknutí pandemie covid-19 a odpovída-
jícím nařízením jak české, tak i rakouské vlády, kdy nebylo 
možno konat koncerty, filmová představení, besedy, kon-
ference apod., se Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakous-
ku ve větší míře věnoval rozšíření časopisu Kulturní klub, 
a tudíž v roce 2020 vydal o jedno číslo více než o rok dří-
ve. Přinesl také v mnohém větším rozsahu články a úvahy, 
komentáře nebo fejetony (Ludvík Kavín) s domácí proble-
matikou. Dále rozšířil slovenský oddíl.

20. 5. 2019 tradiční Májový koncert
Sentiment, Fantazie, Avantgarda (J. B. Foerster, B. Marti-
nů, E. W. Korngold)
Účinkující: MgA. Libuše Pančochová – klavír, Radek Bla-
huš – housle, Břetislav Vybíral – violoncello, mladí umělci 
brněnské konzervatoře
Zaštítěno velvyslankyní ČR J. E. JUDr. Ivanou Červenkovou
Velvyslanectví České republiky, Mramorový sál
Mediálně podpořeno ČcV

5. 6. 2019 Přednáška: Jan tabor: Neue Architektur für 
einen neuen Staat: die Tschechoslowakei 1919-1939
Moderní architektura v prvních desetiletích nově vzniklé 
republiky představuje v mnoha případech i výrazné oje-
dinělé etapy avantgardních architektonických stylů světo-
vého formátu.
Pro nemoc den před přednáškou zrušeno.

24. 6. 2019 Pódiová diskuse: Spolupráce vídeňských 
a brněnských muzikoložek a muzikologů v pohnutých 
letech 20. a 21. století a u příležitosti 100. výročí založe-
ní Masarykovy univerzity v Brně
Přivítání: proděkan Vídeňské univerzity Prof. Dr. Stephan 
Müller

Diskutující: Prof. MMag. Dr. Hartmut Krones, Institut für 
Musikwissenschaft und Interpretationsforschung (IMI) der 
Univ. für Musik und darstellende Kunst; Mag. Dr. Elisa beth 
Theresia Hilscher, Abteilung Musikwissenschaft, Institut 
für kunst- und musikhistorische Forschung, Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften; Prof. Mag. Dr. Martin 
Eybl, Institut für Musikwissenschaft und Interpretations-
forschung
Hosté z Masarykovy univerzity, Brno: doc. Mikuláš Bek, 
Ph.D., rektor; dr. Petr Macek, Ph.D., vedoucí Ústavu hu-
dební vědy FF MU; prof. Jana Perutková, Ústav hudební 
vědy FF MU; dr. Stanislav Tesař, Ústav hudební vědy FF MU
Moderace: Dr. Jana Starek, Wiener Wiesenthal Institut für 
Holocaust-Studien (VWI)
Alte Kapelle am Campus der Universität Wien
Spitalgasse 2-4 / Hof 2.8, 1090 Wien 
Ve spolupráci s Institutem für Musikwissenschaft Wien

26. 9. 2019 tradiční literární pořad v rámci evropské-
ho dne jazyků
Téma: Nové univerzity v Československu (1919 – Masary-
kova Brno, Komenského Bratislava) a literární život v čase 
devítek. Pořadem provázely Mag. Daniela Makovy Nedas 
(slovenská kultura) a Mag. Dr. Marie Brandeis (česká kul-
tura), připravila Mag. Dr. Marie Brandeis.
Slovenský inštitút, 1010 Wien, Wipplingerstrasse 24-26

15. 11. 2019 Pódiová diskuse: Sen a realita. Bilance 
třicetiletého vývoje od pádu železné opony v listopadu 
1989
Úvodní slovo: Dr. Emil Brix (velvyslanec, ředitel DA Vídeň)
Přivítání: Ing. Tomáš Czernin (senátor, předseda Stálé ko-
mise Senátu České republiky pro krajany žijící v zahrani-
čí); JUDr. Ivana Červenková (velvyslankyně České republi-
ky v Rakousku); Mag. Richard Basler (místopředseda Kul-
turního klubu Čechů a Slováků v Rakousku a člen českého 
poradního sboru u BKA)
Diskutující: Dr. Erhard Busek (politik, bývalý vicekancléř 
a ministr pro vědu a školství Rakouské republiky); Karel 
Schwarzenberg (poslanec, bývalý ministr zahraničí Čes-

Srdečně zveme členy Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku 
na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 8. července 2021 v 16:00 hodin.

vzhledem k protipandemickým nařízením prosíme o telefonické nebo e-mailové přihlášení do 1. 7. 2021.
kontakt: Mag. eva Zeman, tel.: 0664 5143329; e-mail: evazeman@gmx.at.

Vzhledem k počtu přihlášených účastníků musíme zvolit odpovídající prostory, a proto Vám bude místo konání val-
né hromady sděleno telefonicky nebo e-mailem. Prosíme, nezapomeňte na roušky.

Program:
Zahájení – Zpráva předsedkyně – Informace o žádostech na BKA (digitalizační a výstavní projekty) –  

Informace o připravované pražské konferenci pořádané Senátem ČR – Pokladní zpráva – Zpráva revize –  
Návrh na složení výborů pro období 2021-2022: 

Výbor: Ing. Helena Basler; Mag. Richard Basler, BSc, BA; Mag. Dr. Marie Brandeis; Mag. Pavlína Lössl; 
Mag. Daniela Makovy Nedas; Mag. Eva Zeman

Výbor sekce: Mag. Dr. Kweta Ozábalová; Michaela Kovačíková; DI Gabriela Jakelic
Revize: Mag. Andrea Ozábalová; Magda Stuchlíková

Volba – Různé – Závěr.

Písemné připomínky zasílejte, prosím, nejpozději do 7. 7. 2021.
Těšíme se na Vaši účast.

Výbor Kulturního klubu
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ké republiky); Bruno Aigner (dlouholetý mluvčí rakouské-
ho prezidenta Dr. H. Fischera, v letech 1977-1989 pověřen 
bývalým kancléřem B. Kreiským společně s Přemyslem Ja-
nýrem péčí o chartisty); Mag. Gerald Schubert (redaktor, 
deník Der Standard)
Moderace: Dr. Jana Starek (historička, Wiener Wiesenthal 
Institut für Holocaust-Studien)
Pod záštitou velvyslankyně ČR v Rakousku J. E. JUDr. Iva-
ny Červenkové
Slavnostní sál Diplomatické Akademie Vídeň
Favoritenstrasse 15a, 1040 Wien
Na pódiu se potkali znalci nejen českého, rakouského, ale i evropského 
a celosvětového dění. V tomto smyslu se rozvíjela vysoce kvalifikovaná a za-
svěcená diskuse, která nezůstala jen na domácím poli česko-rakouském. 
Sál byl zcela zaplněn, někteří zájemci museli být odmítnuti. Akce proběh-
la v němčině a přilákala početné vídeňské publikum z řad diplomacie a ve-
řejného života.

1. 12. 2019 adventní koncert
Pěvecký sbor a Orchestr Gymnázia Jiřího z Poděbrad 
v Karlskirche
Vystoupení hudebního tělesa z ČR

koNCertNÍ CYkluS
Stará hudba ze zemí koruny české
Ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evro-
pě (Praha) s finanční podporou Ministerstva kultury ČR 
a pod záštitou velvyslankyně ČR v Rakousku J. E. JUDr. Iva-
ny Červenkové.
19. 10. 2019 koncert: Renesanční pašijová moteta 
a chorální zpěvy české reformace
Se zaměřením na vrcholné období středoevropské hudeb-
ní renesance za vlády císaře Rudolfa II.
Komorní sbor studentů Filozofické fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně Emsemble versus a Capella ornamentata.
Umělecký vedoucí: dr. Vladimír Maňas, Ústav hudební 
vědy FF MU, Brno.
Chrám Panny Marie na nábřeží
Wien 1010, Salvatorgasse 12
S podporou České duchovní služby v arcidiecéze Vídeň
Komentář zástupce vedoucího Institutu für Musikwissen-
schaft der Universität Wien, Prof. Dr. Webera: „...war am 
vergangenen Samstag beim Konzert (wenn auch ein wenig 
verspätet) und möchte Sie höflich ersuchen, den beiden 
Ensembles und dem Leiter der Aufführung meinen auf-
richtigen Dank für die schöne Aufführung zu übermitteln. 
Besonders die Sängerinnen und Sänger sowie der erste 
Zinkenist überzeugten durch die hervorragende Qualität 
ihrer Darbietungen.“

18. 11. 2019 koncert: Zpěvy husitských Čech. Abych-
me hodně pamatovali – zpěvy 15. a 16. století
Vokální soubor Gontrassek založený roku 2000 studenty 
a přáteli hudební vědy na Filozofické fakultě Karlovy uni-
verzity v Praze. Umělecký vedoucí souboru: Jan Baťa.
Magistratisches Bezirksamt – Festsaal
Karl-Borromäus-Platz 3, 1030 Wien
S podporou Stadt Wien – Kultur – 3. Bezirk

21. 11. 2019 koncert v předvečer svátku sv. Cecílie: an-
tonio Draghi: Santa Cecilia
Oratorium k poctě patronky hudebníků od dvorního ka-

pelníka císaře Leopolda I., poprvé provedené na Praž-
ském hradě roku 1680 v soukromé kapli císařovny Eleo-
nory Magdaleny Falcko-Neuburské. Mezinárodně složený 
soubor Hof-Musici vznikl v Praze roku 1991 a pod umělec-
kým vedením svého zakladatele a cembalisty Ondřeje Mac-
ka se brzy stal jedním z předních interpretů staré hudby 
s použitím dobových nástrojů.
Karlskirche
S podporou rektorátu a Kreutzherrenmusikschule Wien

28. 5. 2020 tradiční májový koncert
Pod mottem „Česká pocta Beethovenovi“ z děl Ludwiga 
van Beethovena, Václava Jana Křtitele Tomáška, Jana Vác-
lava (Huga) Voříška, (Matěje) Josefa Rejchy a dalších.
Mramorový sál Českého velvyslanectví
Přeloženo na podzim 2020, poté kvůli nemožnosti provést 
koncert na ZÚ byl přesunut na rok 2021.

Česká hudební vídeň 2020/21: Cyklus koncertů staré 
hudby. Program viz str. 2.

PraviDelNá ProJekCe ČeSkÉ kiNeMatoGrafie 
Na ZÚ
Filmová produkce 2019, ve spolupráci s ČcV a ZÚ, byla 
rozdělena do tří tematických celků:
1) Uvedení nejnovějších filmů české kinematografie:
– Po strništi bos – režie: Jan Svěrák, předloha: Zdeněk Svě-
rák, scénář: Jan Svěrák
– Zloději zelených koní – režie: Dan Wlodarczyk, předlo-
ha: Jiří Hájíček (za jeho účasti), scénář: Hana Wlodarczy-
ková, Dan Wlodarczyk, Petr Jarchovský
– Chata na prodej – režie: Tomáš Pavlíček, scénář: Lucie 
Bokšteflvá, Tomáš Pavlíček
– Uzly a pomeranče – režie: Ivan Pokorný, scénář: Iva Pro-
cházková
– Dobrá smrt – vítězný český dokumentární film předsta-
vený na 21. ročníku festivalu Jeden svět
2a) Vzpomínková část – ke kulatému výročí spisovatele Mi-
lany Kundery:
– Já, truchlivý Bůh – režie Antonín Kachlík, předloha: Mi-
lan Kundera (povídka), scénář: Milan Kundera, Antonín 
Kachlík
2b) Nedávná současnost:
– Hořící keř – režie: Agnieszka Holland, Jiří Trnka, předlo-
ha: Pavel Šrut (kniha)
– Jan Palach – režie: Robert Sedláček, scénář: Eva Kan-
tůrková
3) Vánoční pohádka:
– Mimi & Líza: Záhada vánočního světla – režie: Ivana Še-
bestová, Katarína Kerekesová, scénář: Katarína Moláková, 
Katarína Kerekesová, Ivana Šebestová

2020:
Vzhledem k vypuknutí pandemie covid-19 a odpovídajícím nařízením jak 
české, tak i rakouské vlády nebylo možno od března do konce roku 2020 
filmy promítat. V lednu 2020 byl promítnut český film Tátova volha reži-
séra Jiřího Vejdělka z roku 2018, v únoru film Katakomby režiséra Marti-
na Friče z roku 1940 za přítomnosti vnučky známého prvorepublikového 
filmového a divadelního herce, režiséra a scenáristy Čeňka Šlégla, Susan-
ne Weiss-Pouliček.

Vzhledem k vyhlášení bezpečnostních opatření (coronavirus) byly od 
března do června odvolány všechny akce, tudíž i akce klubové. I přes krát-
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kodobé umožnění činnosti za přísných pravidel (odstupy a omezení po-
čtu návštěvníků, masky, dezinfekce apod.) během prázdninového období 
a krátkodobě v září a říjnu nebylo možno program z různých důvodů rea-
lizovat. Klub nedostal zamluvené místnosti nebo musel kvůli onemocnění 
účinkujících, karanténě apod. akci zrušit. Od konce listopadu 2020 nebylo 
možné pořádat žádné kulturní akce.

vÝBĚr Ze SPoleČeNSkÝCH aktivit
7. 3. 2019 U příležitosti mezinárodního dne žen byla otevřena vzpomín-
ková výstava na první parlamentářky rakouského Parlamentu pod názvem 
Stejná práva – 100 let volebního práva pro ženy.
9. 4. 2019 Velvyslankyně ČR v Rakousku zvala na slavnostní koncert na 
počest života a díla vídeňského skladatele českého původu Leopolda Ko-
želuha v křižovnickém kostele sv. Karla Boromejského.
30. 4. 2019 ORF zvalo na oslavu třiceti let trvání interkulturního pořa-
du Heimat, fremde Heimat.
5. 5. 2019 Vzpomínková akce v bývalém koncentračním táboře Maut-
hausen se nesla v duchu hesla „Nikdy číslo. Vždy člověk“.
28. 5. 2019 Ředitel a šéfdirigent Opery SND a stálý hostující dirigent 
Slovenské filharmonie Rastislav Štúr představil program nové sezóny 
2019/2020.
3. 6. 2019 Velvyslanectví ČR společně s dalšími zastupitelskými úřady 
států Visegrádské čtyřky připomnělo 15. výročí vstupu České republiky do 
Evropské unie jazzovým koncertem V4 Quartet.
14. 6. 2019 Spolkové kancléřství – setkání ve větším rámci pro členy po-
radních sborů. Klub zastoupen Mag. Richardem Baslerem, členem porad-
ního sboru pro českou národnostní menšinu.
3. 9. 2019 Recepce u příležitosti státního svátku Dne ústavy Slovenské 
republiky.
26. 9. 2019 Svatováclavské posvícení pod patronátem a za podpory 
Kraje Vysočina. 
24. 10. 2019 Slavnostní otevření tělocvičny v Schützengasse.
24. 10. 2019 Státní svátek na českém velvyslanectví ve Vídni ve zname-
ní 30. výročí pádu železné opony s panelovou výstavou Události listopa-
dových dní roku 1989, připravenou Národním muzeem.
9. 11. 2019 Oslava 10. výročí Českých ozvěn | Slovenských ozvěn. Pěta-
dvacetiminutový magazín České ozvěny | Slovenské ozveny vysílá šestkrát 
ročně na ORF II Vídeň v obou jazycích, pořad je doplněn německými titul-
ky. Hlavním obsahem vysílání je život české a slovenské národnostní men-
šiny v Rakousku, produkovaný redakcí Zemského studia ORF Burgenland. 
Předsedkyně Klubu popřála české a slovenské redakci delší vysílající dobu 
a kratší intervaly vysílání. 
13. 11. 2019 Slavnostní koncert na Slovenském inštitúte ve Vídni. 
Zrestaurované staré křídlo Blüthner Leipzig z roku 1916 zažilo svojí pre-
miéru slavnostním koncertem v provedení slovenské varhanice a klavírist-
ky Zuzany Ferjenčíkové.
30. 11. 2019 Janáčkův sbor – Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční, Ma-
ria am Gestade.
17. 12. 2019 Tisková konference: Výměna názorů autochtonních ná-
rodnostních menšin s předsedy poradních sborů u Spolkového kancléřství 
(Češi, Slováci, Romové, Chorvati a Maďaři).
19.-20. 12. 2019 V tomto roce poslední pracovní návštěva předsednic-
tva Klubu v Praze (MZV, SENÁT).
3. 2. 2020 Kulatý stůl: aktuální potřeby české diaspory, využití poten-
ciálu českých krajanů, podpora programu České kulturní dědictví i nové 
formy komunikace – o tom všem se debatovalo v rámci kulatého stolu po-
řádaného v Senátu předsedou Stálé komise Senátu pro krajany v zahraničí 
Tomášem Czerninem. Debaty se zúčastnila předsedkyně Kulturního klubu 
Čechů a Slováků v Rakousku, která poreferovala o problematice české ná-
rodnostní menšiny v Rakousku, resp. ve Vídni.
13. 2. 2020 Sousedé: prezentace nově vydané knihy v budově velvysla-
nectví ČR ve Vídni.

7. 3. 2020 Komorní vzpomínková akce u pamětní desky T. G. Masary-
ka (Peterplatz, první okres Vídeň). Dvorana vídeňské univerzity, kde se na-
chází busta T. G. Masaryka, byla již z důvodů protipandemických opatře-
ní nepřístupná.
22. 6. 2020 Prezentace dvojjazyčné publikace Školský spolek Komenský. 
150 let českého školství ve Vídni v Prátru v zahradě restaurace Schweizer-
haus rodiny Kolaříkovy, za přítomností zástupců české menšiny. Klub za-
stupovali členové výboru: místopředseda Richard Basler a členka výboru 
Eva Zemanová.
Další činnost Kulturního klubu, jako zabezpečení a zacho-
vání archivních materiálů, homepage, pravidelná spolu-
práce se Stálou senátní komisí – konzultativní rada, rakous-
kými a českými institucemi a spolky, neuvádíme.

PřeDNáškY
Přednášky, vzpomínkové akce, semináře a sympozia týka-
jící se národnostních menšin a aktuální krajanské proble-
matiky:
– Moderní architektura vznikající v prvních desetiletích 
nově vzniklé Československé republiky – přednáška plá-
novaná na červen v SI, nemohla být realizována.
– Adolf Loos a Věra Běhalová – přednáška plánovaná na 
konec roku 2020 byla přeložena na druhou polovinu roku 
2021. Kunsthistorička dr. Věra Běhalová, zakladatelka po-
bočky SVU ve Vídni, resp. v Rakousku, autorka odborné li-
teratury (např. o Adolfu Loosovi).

literární pořad v rámci evropského dne jazyků – autor-
ská čtení, prezentace z děl českých a slovenských spisova-
telů, plánovaná na září 2020 v SI, nemohla být realizová-
na, protože SI potřeboval prostor pro své akce, vzhledem 
k čtyřměsíční nečinnosti způsobené pandemií.

PuBlikaČNÍ ČiNNoSt:
Češi v dějinách Rakouska, 3. fáze projektu „Vídeňští Češi 
po roce 1945“: zachycení životního a spolkového života ví-
deňských Čechů, 2017-2020. Vzhledem k vypuknutí pan-
demie covid-19 a odpovídajícím nařízením jak české, tak 
i rakouské vlády, kdy nebylo možno navštěvovat archivy 
a cestovat, jsme se rozhodli přesunout vydání sborníku do 
roku 2021.

Přeshraniční spolupráce:
Náprstkovo muzeum – Americký klub dam, Klub občanů 
České republiky na Slovensku, Klub přátel Rakouska, Na-
dace pro dějiny kultury ve střední Evropě.
Spojení a spolupráce pouze on-line.

Ohlasy akcí (konference, ankety aj.) pořádaných Sená-
tem PČR – Stálou senátní komisí, Mezinárodním koordi-
načním výborem zahraničních Čechů, Školou bez hranic, 
MZV, resp. jimi zaslané zprávy byly pravidelně otisková-
ny v časopise Kulturní klub (např. zpráva o kulatém stolu 
3. 2. 2020, Senát, Praha). Další spolupráce pouze on-line.

Přednášky, vzpomínkové akce, semináře a sympozia týka-
jící se národnostních menšin a aktuální krajanské proble-
matiky probíhaly pouze on-line: např. diskuse Čechů žijí-
cích v zahraničí, Senát ČR se členy MZV ČR; „Migranten 
sind Bürger zweiter Klasse!“, „Präsentation des 5. Wiener 
Integrations- und Diversitätsmonitors“ aj.
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Měli jsme hodinu češtiny. Krátce před maturitami. Seděli jsme celá třída soustředěně 
nad písemnou prací. Špendlík by bylo slyšet, kdyby někomu upadl na podlahu. Bylo to 
12. dubna 1961. Bylo to už před šedesáti lety!!!

Náhle někdo otevřel s hřmotem dveře. Nevěřili jsme vlastním očím. Ve dveřích stál roz-
zářený ředitel Hronek, rozhodil rukama, neoslovil profesorku češtiny, na nic se jí nezeptal, 
a hlasitě zvolal na celou třídu: „Nová éra lidstva je na počátku! Dnes poprvé oblétla dru-

žice Vostok několikrát zeměkouli a na její palubě byl člověk: Jurij Gagarin! Sovětský svaz učinil krok k ovládnutí ves-
míru! Blahopřejeme sovětskému lidu i celému lidstvu k tomuto významnému kroku!“ A ředitel, který nenahraditelně 
narušil naši soustředěnou školní práci, se otočil jak na obrtlíku, a aniž by za sebou zavřel dveře, šel ke dveřím dalších 
učeben, aby osobně sdělil (vášnivě vyřval) novinku celé škole.

Poslední tři roky mého studia na jedenáctiletce ( jakémsi transformovaném gymnasiu) doprovázely „mírovou vál-
ku“ o vesmír. Už 4. října 1957 (byl jsem v deváté třídě) vystřelili Sověti do vesmíru satelit Sputnik. Fakt je, že tento 
úspěch Sovětského svazu nebyl zdaleka jen technickým úspěchem. Tenkrát šlo především Spojeným státům i Sově-
tům o úspěchy, které měly prokázat převahu režimu. A je pravda, že to byly Spojené státy americké, které také kvů-
li „ruskému“ úspěchu rozpoutaly modernizační a zbrojařský závod, založily například NASA, organizaci, která měla 
přispět k tomu, aby to byly právě USA, které budou kontrolovat kosmický prostor. Všude se mluvilo o míru, ale škol-
ní děti chodily pravidelně do sklepů nebo na volná prostranství v rámci poplachů, které byly povinné a měly být míro-
vou přípravou na možnou agresi západních imperialistů. (Alespoň tomu tak bylo v táboře míru a socialismu, ke kte-
rému jsme samozřejmě i my, tehdejší Čechoslováci, na první pohled nezvratně patřili.) A Sputnici a později i Vostoci 
našemu „táboru míru“ získávaly náskok, měly posílit naše sebevědomí, že totiž „tábor míru“, v němž žijeme, to vyhra-
je. Ale co jsme měli vyhrát? Jen ten závod ve vývoji kosmické techniky? Kdepak, šlo o to vyhrát na celé čáře, ideologic-
ky, politicky, dobýt svět. A to samozřejmě nebyl žádný jednoduchý úkol.

Nepamatuji se, že bychom družici, ve které obletěl Gagarin svět, říkali Vostok. Všechno to pro nás byly družice 
nebo Sputnici. Hned po prvním Sputniku vystřelili Sověti do vesmíru Sputniky další: obětí těchto výdobytků se stala 
Lajka: pes, první živočich, kterého vyslali do vesmíru s mírovým posláním 3. listopadu 1957. Nechali ho uhořet. To se 
později stalo známým a vzbudilo to i u nás, dětí socialismu, smutek, ba i rozhořčení nad „ruskými“ pokusy. Nicméně 
název či jméno Sputnik se stalo symbolem velkých výzev, doby, kdy započalo dobývání vesmíru. Sovětská propagan-
da dokázala své.

Dnes Sputnici létají zase. Píše o tom Peter Kümmel v Die Zeit. Podle něj jde o strašnou symboliku. Nejen Lajka, ale 
i někteří z dalších živočichů v kosmu uhořeli a možná dodnes létají spálení, zetlelí ve Sputnicích okolo země. Jenže dnes 
nelétají Sputnici do vesmíru, ale Rusové je vstřikují do těl jako očkování, vakcínu proti covidu 19. Chtějí tím zachránit 
lidstvo a úspěšně svůj novodobý Sputnik prodávají. A Sputnikem očkují i Maďaři, chtěli očkovat Slováci – jenže dosta-
li vakcínu bez příslušné dokumentace – a za několik dní poletí ve věci Sputniku do Moskvy nezmarný místopředseda 
vlády ČR a také její ministr vnitra a momentálně i zahraničí Hamáček, ač vakcína nemá dostatečná dobrozdání pří-
slušných evropských úřadů. Už tím, že byli Rusové první (chtělo by se říct, tak jako tenkrát, v padesátých letech), kdo 
začali svoji vakcínu vstřikovat do lidských těl, si udělali obrovskou reklamu. Ano, byli zase jednou první, když šlo a jde 
o velké věci: tentokrát o záchranu alespoň velkého množství obyvatel planety před udušením se v důsledku onemoc-
nění covidem. Jenže jde ruskému režimu jen o to? A jak jejich vakcína skutečně funguje? Každopádně chtějí propa-
gandisté ruského režimu znovuobnovit myšlenku velikosti ruského národa, tentokrát ne jako dobyvatele vesmíru, ale 
zachránce životů. A samozřejmě a nadále jde o konkurenci s Američany, kteří chtějí rozšířit arzenál nukleárních zbra-
ní – zatímco Rusové prosazují záchranu lidstva. My jsme přece ti mírotvorci, i když americký prezident mluví o našem 
ruském vládci jako o „zabijákovi“, to nám všem ostatním chtějí zřetelně říci.

Joe Biden navrhl Vladimíru Putinovi setkání. Přesto nebo snad právě proto, že se na mnoha místech světa vyostřuje 
mezinárodní situace. V dobách pandemie není jasné, neobnoví-li se válčení na ukrajinsko-ruké hranici. Jednání s Írá-
nem jsou neprůhledná. Thajsko se stalo zase jednou vojenskou juntou. Čína má stále větší zálusk nejen na Hong kong, 
ale také na Tchaj-wan, Severní Korea je snad nevyzpytatelnější než kdykoliv dříve, atd. atd. Není to právě nejkrásněj-
ší pohled, ten pohled na dnešní svět. Je toho na nás docela hodně. Včetně ekonomických i ekologických starostí a sta-
rostí o životní úroveň celých velkých lidských vrstev po pandemii a také otázek, s jakou pandemie skončí, jak na ni na-
vážeme, nakolik nás třeba i poučí (nebo taky ne).

A právě v dobách, jako jsou ty, které právě prožíváme, je důležitá poezie. Potěšilo mě nesmírně, že moje dávná ka-
marádka (smím tak o Vás mluvit, Lenko?) vydala knížečku básní „Jaká nesmrtelnost?“ (Lenka Kuhar Daňhelová). Už 
o ní psali i jiní, že jsou to básně pokory a že autorka na sebe bere kříž druhých, které ani nepoznala: „Zvonko to chy-
til/ těsně u lesa, papíry ještě/ stihl odhodit –/ chytli ho, vyléčili/ a pak popravili.“ Titulem knihy se Lenka ptá, jakápak 
nesmrtelnost. Myslím, že to vím: například nesmrtelnost Vašich veršů, Lenko. A komu by nestačila nesmrtelnost ver-
šů, měl by si popovídat s moudrými a klidnými lidmi.

Nemám moc důvěru v psychology, studoval jsem s nimi na filosofické fakultě a už tehdy ve mně nevzbuzovali zvlášt-
ní přitažlivost, ale jsou mezi nimi také uměření a klidní znalci lidských duší, jako například Dalibor Špok. Nehraje si 
na léčitele lidstva, ale zabývá se problémy každodenního života a dovede o nich srozumitelně a klidně lidem povídat. 
A to je dnes možná mnohým zapotřebí: žádná léčba, ale rozhovor. Přeji všem mým čtenářům všechna jejich možná, 
ba i nemožná kamarádství, vzájemná povídání a blízkost s bližními, ať už na dálku, nebo i nablízko. Obojí má své 
kvality, svoji důležitost.

Vídeň, 14. dubna 2021

Fejetony 
Ludvíka Kavína
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n Děti mají pořád ještě v různých zemích Evropy střídavé vyučování. Donedávna měla většina z nich – včetně vysoko-

školáků, tedy už odrostlých dětí – jen výuku na různých videoplatformách. V jednom článku německého novináře Till-
manna Prüfera jsem si přečetl povzdech jeho patnáctileté dcery Grety: „My holt nejsme tak důležití.“ Greta má po-

rozumění pro různá proticovidová opatření, přesto je vnímá velice citlivě. Mimochodem, skupina asi patnáctiletých školáků 
v Německu žalovala zákazy výuky v jejich typech škol a soud jim dal za pravdu.

Už v lednu si mně jedna vysokoškolská studentka z Brna stěžovala na rozdílné přístupy vládních orgánů vůči studentům 
(praktika na některých typech škol byla povolena, na jiných zase ne) a komentovala to podobným povzdechem jako Greta: 
„Nejsme důležití.“ Z těch dvou slov mně zatrnulo a poradil jsem jí, aby se dožadovali svých práv třeba i intenzivněji než ote-
vřeným dopisem příslušnému ministrovi, což udělali, ale pokud vím, vedení školy jim další akce rozmluvilo a oni si dali říci. 
Čekali. K dnešnímu dni už mohou na fakultu, ale povolení shůry přišlo až v posledních dnech.

Snad ty studentské starosti a stesky o vlastní důležitosti či nedůležitosti působí v dnešním hodně zmateném světě jako 
nedůležité, ale tak tomu není. Nejrůznější omezení v době pandemie (dnes se tomu říká většinou šmahem lockdowny) mají 
jistě v nějaké míře svá epidemiologická oprávnění, ale nemůžeme si dělat iluze, že nezanechají stopy (snížení zaměstna-
nosti, začínající inflaci a s tím očekávané prohloubení chudoby a naopak nárůst bohatství jiných skupin obyvatelstva, psy-
chické následky atd.). A s tím vším a s mnohým dalším se budeme ještě léta vyrovnávat. Přitom v příštích měsících a mož-
ná i v dalším roce až dvou nás pandemie neopustí, protože se jí zbavíme, až se covid-19 a jeho mutace podaří vymýtit celo-
světově, teprve potom si budeme moci vydechnout a zároveň si být přesto vědomi, že „neštěstí nechodí po horách, ale po li-
dech“, jak říká jedno prastaré pořekadlo. A podle toho bude nezbytné se chovat i v budoucnu zodpovědně a přitom se za-
sazovat o svá práva, své svobody.

Svět máme společný. Málokdo se chce schovat do nějaké své soukromé ulity, do jeskyňky, kde by o samotě přežil a pře-
stal by tak existovat jako sociální tvor. Naopak: myslím, že lidstvo, skupiny lidí, jednotlivci i větší komunity a obyvatelé zemí, 
státních i nadnárodních celků si přejí rozvoj. Jak vlastní, osobnostní, tak svých blízkých, ba třeba i neblízkých. To slovo ne-
blízkých používám vědomě, protože chci apelovat, abychom se na své bližní i vzdálené nedívali cize, a už pokud jen trochu 
můžeme, vůbec ne jako na nepřátele. Po celou existenci kulturního světa jde v důsledku o svět společný, o jeho vyvíjení, ať už 
jsme si toho vědomi, nebo ne. Jde o úplně konkrétní, často zdánlivé maličkosti: o náš způsob přístupu k jiným lidem, o vzá-
jemné jednání, o náš podíl na práci i na zábavě, o naše myšlenky a jejich vzájemné předávání, o způsob našich improviza-
cí, ale taky uvádění věcí do souvislostí a jistého pořádku atd. A tady už se dostáváme k tomu, že při tom všem si chceme za-
chovat vlastní svobody a v důsledku je v tom potom politika, které by mělo jít především o lidské svobody, protože jen tak 
má politika svůj smysl.

Snad je v tom už nějaké perpetuum mobile, že totiž lidé, především celé společenské a státní skupiny, získávají svobo-
dy změnami ve společenských uspořádáních: těmi revolučními i jinými „skoky“, ke kterým už od pradávna dochází, ale stá-
le znovu a znovu hrozí nebezpečí ztráty svobody docela brzy poté, co jí společnosti nabydou.

Pozorujeme to i v celé poválečné době: hitlerovské Německo bylo poraženo a k nám se prodrala svobodná možnost jed-
nání, ale vzápětí se ujal moci prosovětský režim a svoboda se rychle a ve vysoké míře vytratila, ztratila. Tedy brzy poté, co si 
jí poválečná společnost začala užívat, ale také ji její část zneužívala. A přišla šedesátá léta: v mém životě a v životě celé mé 
generace v tehdejším Československu snad nejsvobodnější doba života (vím, mohli bychom se o tom hádat, nakolik tomu tak 
bylo opravdu pro všechny, ale já to tak cítil a myslím, že nás tenkrát bylo opravdu hodně, kteří si „pražské jaro“ vzali za své 
a byli za svoji část životů v této době vděčni). A potom bác: přišlo nechutné období tak zvané normalizace, začátek sedm-
desátých let byl obdobím „Biafry ducha“, nesvobody, a ta pokračovala ve své sterilní podobě až do 89. roku.

A potom zase přišlo vydechnutí a s ním nadechnutí: teď se k nám u nás v českých zemích a na Slovensku prodrala svo-
boda na nekonečno... Dokonce o tom v tomto smyslu vyšly knihy, ve kterých jejich autoři tvrdili, že nastal konec dějin, teď už 
nás čeká jen demokracie, svoboda, tak jak ji mají západní země, a bude dobře, a dokonce byli mnozí utopisté se samozřej-
mou předvídavostí, kteří tvrdili, že Chruščovovi, Sovětskému svazu a jeho vazalským režimům se nepodařilo „dohnat a pře-
dehnat“ Západ, ale teď se dostaneme během tří čtyř let na úroveň Západu (ano, tak jsem to slyšel, a ti kamarádi, kteří mně 
to počátkem devadesátých let tvrdili, ještě pořád žijí, tak jak se to zatím daří mně).

Samozřejmě přišly brzy korupce, nepravosti, začala nová doba nerovnoprávnosti, ale svoboda se vcelku přece jen zdála 
a zdá dodnes jako cosi, co zapustilo své kořínky. Jenže se také ukázalo a ukazuje stále víc, že svoboda bez právních konstrukcí 
a vzájemného respektu a dalšího sociálního vývoje i respektu nejen vůči svým lidským pendantům, ale také vůči celé přírodě, 
že taková svoboda má své mezery a že hrozí její propadání. V některých bývalých zemích tzv. východního bloku už se docela 
propadá, ba i vytrácí: v Rusku, v Bělorusku, ale taky u nás a v Maďarsku a Polsku atd. se o ni musíme trochu poprat. Mys-
lím. Ba jsem o tom přesvědčen. – Samozřejmě, jsme na tom pořád lépe než třeba Myanmar ( jak rychle mizí aktuální zpra-
vodajství o vojenském převratu!), Čína, Írán, Egypt, Turecko atd. A důležité je, abychom se o ni „prali“ kulturními prostředky.

Máme v počátku kulturní historie Evropy zářný příklad: řeckou polis. Ano, Řekové měli otroky, ale snad si nemyslíte, že 
nás vyzývám k otrokářství? Ne: athénskou polis chápu spolu s mnohými (ale především teď mám na mysli Hannah Arendt) 
jako společnost, kde se její občané pokoušeli společně hledat orientaci, společně improvizovali v debatách o způsobu svého 
žití atd. Měli bychom víc společně mluvit, a ne si na sociálních sítích sprostě nadávat a budovat zdi nedorozumění. Kam to 
vede (taková nedorozumění), vidím na tragickém dějinném vztahu státu Izrael a Palestinců. Ta válka tam se vyvinula ve vál-
ku občanskou a její momentální podoba je bohužel výsledkem dvojkolejnosti ve vývoji dvou polis, které nehledaly dostateč-
ně společnou platformu, které jen a především prohlubovaly vzájemnou nevraživost, nenávist, namísto porozumění si hleda-
ly jen nadřazenost, nadvládu, moc jedněch nad druhými, až po smrt a dokonce až za ni, až tam, odkud není návratu. Zavi-
lost není dobrým rádcem. Snad najde mezinárodní společenství dost sil běsnění sousedského vyvražďování zastavit. Ale per-
spektiva mírového spolužití Izraele a Palestiny zase ustoupila někam do příštích desetiletí. Snad jen desetiletí.

Zkusme v naší střední Evropě hledat svou polis, v každém našem místě, i ve velkém, v našich zemích. Svobodnou spo-
lečnost. V našich rozhovorech, v našem společném hledání, v našem vzájemném respektu, v naší vzájemné čestnosti, v naší 
otevřenosti, v našem společném jednání. – Jestliže si myslíte, drazí čtenáři, že jsem touto svou výzvou jen snílek a naiva, ne-
dáváte sobě a našim společnostem do budoucna velké možnosti „dobrého života“(terminus technicus ze staré dobré po-
lis). ...si myslím. A to by mě mrzelo...

Vídeň, 15. května 2021
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Pražský metronom slaví třicátiny
Na místě bývalého Stalinova pomníku v Praze na Letné 
nad Čechovým mostem stojí od roku 1991 metronom. 
Od té doby se stal nedílnou součástí metropole a jednou 
z pražských dominant. V loňském roce prošel generální 
opravou, která stála 1,5 miliónu korun.

Sochařský objekt profesora Vysoké školy uměleckoprů-
myslové Vratislava Karla Nováka váží sedm tun a dosahuje 
výšky 25 metrů. Byl vytvořen u příležitosti Všeobecné čes-
koslovenské výstavy v Praze. Autor nazval dílo Stroj času, 
mezi lidmi se pro něj vžilo označení Metronom.

„Metronom je nádherná ikonická věc. Je smysluplnou 
náhražkou toho nesmyslu, co tu byl původně. Lidé už ho 
berou jako součást Prahy,“ řekl Pavel Citta, ředitel akvizic 
Pražské správy nemovitostí, které letenský metronom pa-
tří už od roku 1996.

Údržba metronomu se provádí každé tři týdny, k tomu 
majitel platí ještě za pronájem pozemku, na němž objekt 
stojí. Průměrné roční náklady na běžný provoz kyvadla 
činí zhruba 150 tisíc korun. K tomu je ještě třeba připočí-
tat náklady na občasné opravy. „Samozřejmě se o metro-
nom musíme starat. Občas se bohužel stane, že vandalo-
vé mechanismus poničí. Loni se musela uskutečnit gene-
rální oprava za 1,5 miliónu korun,“ řekl Citta.

V roce 2000 byl pražský metronom prohlášen kultur-
ní památkou. Letos je to už třicet let, co se tyčí nad měs-
tem a symbolizuje neúprosné plynutí času a varovnou při-
pomínku minulosti. Podle Pavla Citty bude Pražanům od-
měřovat čas i nadále. „Jsme za metronom rádi, nechceme 
nic měnit. Doufáme, že spolupráce s městem bude nadá-
le klapat,“ uzavřel. (mk)

vratislav karel Novák (13. 12. 1942, Praha – 12. 2. 2014, 
Praha) – jeho tvorba byla zaměřena na kov a šperk, jako 
profesor vyučoval do roku 2007 na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze, poté na Fakultě umění a designu 
Západočeské univerzity v Plzni. Převážnou část své tvorby 
rodák z Prahy spojil s libereckým regionem.

Svými kinetickými objekty obohatil českou krajinu 
i prostor lidského těla. Jeho dílo je vystaveno v řadě měst 
v Česku, ale i ve Spojených státech.

Novák je držitelem několika mezinárodních oceně-
ní. V roce 2001 zvítězil v mezinárodní soutěži na plasti-
ku v Cincinnati, kde společně se Suzan Rae Ewingovou vy-
tvořili 27 metrů vysokou Krystalovou věž, na jejímž vrcho-
lu se do několika směrů pohybuje ráhno s rotující zlatou 
hvězdou, která představuje symbol svobody. V roce 1996 
získal zlatou medaili na řemeslném veletrhu v Mnichově.

Hradecká galerie získala 
největší akvizici v historii
Celkem 800 uměleckých děl od pětasedmdesáti auto-
rů, z toho třináct zahraničních, získala Galerie moderní-
ho umění (GMU) v Hradci Králové. Unikátní sbírku Karla 
Tutsche (1941-2008) zakoupila instituce za 12 miliónů ko-
run. Je to nejdražší nákup v její historii.

„Kolekce je dokumentem sběratelství od osmdesátých 
let minulého století a obsahuje zásadní díla českého umě-
ní z období mezi modernou a postmodernou,“ míní ředitel 
GMU František Zachoval. Sbírka zahrnuje například díla 
Jiřího Načeradského, Jiřího Sopka, Aleny Kučerové, Anto-
nína Střížka, Jiřího Petrboka nebo Naděždy Plíškové. Kro-
mě obrazů se zaměřoval také na konceptuální umění, na-
příklad Jiřího Kovandy, Jiřího Davida nebo Jána Mančušky.

Karel Tutsch od roku 1986 provozoval nejstarší soukro-
mou galerii v České republice, Galerii Na Bidýlku v Brně. 
„Měl velkou a vytříbenou intuici. Zaměřil se na nejmladší 
autory, u kterých se domníval, že jsou jejich díla obohacu-
jící a podnětná. S odstupem třiceti let se ukazuje, že se ne-
mýlil,“ pokračoval Zachoval.

Jedním z autorů, kteří jsou v Tutschově sbírce zastou-
peni, je Jiří Kovanda. Se sběratelem a galeristou ho pojilo 
přátelství. „Galerie Na Bidýlku byl velmi skromný prostor, 
garsonka v pavlačovém domě. Maličký, ale na tu dobu zá-
zračný,“ řekl s tím, že sběratelova práce byla cílevědomá 
a velmi nadšená. „Měl velmi dobrý cit na toto umění a po-
znal talent. Což ukázala i devadesátá léta, kdy si Bidýlko 
udržovalo svou důležitou pozici,“ dodal Kovanda.

„Karel měl opravdu přirozený čich a dokázal vyhmát-
nout to podstatné z tehdejší vizuální scény. Proto je jeho 
sbírka zcela zásadní a jedinečná,“ vyjádřil se umělec Jiří Da-
vid. I on měl s brněnským galeristou blízký vztah.

O nákupu unikátní kolekce jednala hradecká galerie 
s Jindřichem Tutschem, bratrem zesnulého sběratele, od 
listopadu. V současné době již byla podepsána smlouva 
a proběhla inventarizace.

„Samozřejmě jsem se se sbírkou nechtěl rozloučit, pro-
tože jsem v provizorním depozitáři na svého bratra často 
vzpomínal. Nakonec převládla motivace prodat ji sbírko-
tvorné instituci, která s konvolutem bude schopna praco-
vat a v budoucnu ho i prezentovat veřejnosti,“ uvedl Jin-
dřich Tutsch.

Výběr z nejvýznamnějších děl sbírky GMU prezentova-
la na květnové výstavě. „V následujících dvou letech bude 
probíhat výzkum sbírky. Na rok 2023 zamýšlíme reprezen-
tativní výstavu, včetně vydání publikace,“ prozradil Franti-
šek Zachoval.

„Nákupem sbírky Karla Tutsche výrazně vzrostlo kul-
turní bohatství v našem kraji. Sbírka se stane pevnou a ne-
převoditelnou součástí královéhradecké galerie moderní-
ho mění, což zaručí jejich přístupnost pro budoucí gene-
race,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. 
Kraj přispěl na nákup sbírky osmi milióny korun. (mk)

Obří plastika pro pavilón Expo v Dubaji
Téměř deset metrů vysoká obří skulptura s názvem Mrak 
vytvořená z devíti kilometrů nerezových trubek bude letos 
ozdobou českého pavilónu Expo 2020 v Dubaji. Plastiku, 
jejíž 3D model vytvořili architekti Jan Tůma a Jindřich Ráftl, 
ztvárnil v reálné podobě na místě olomoucký sochař Jan 
Dostál (* 6. 8. 1992). Tři měsíce ji za pomoci kolegů sva-
řoval, ohýbal, proplétal a zvedal za pomocí jeřábu, zápolit 
přitom musel i s vedrem v Dubaji. Exponát je pro výstavu 

výTvarné umění
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ra Expo 2020, která má začít s ročním zpožděním letos v říj-
nu, téměř dokončen. Chybí ještě v interiéru zavěsit sklo, 
řekl sochař.

Plastika Mrak je podle tvůrců metaforou systému 
S.A.W.E.R vyrábějícího vodu ze vzduchu s využitím solární 
energie, která je jádrem národní expozice.

Operace Anthropoid jako komiks
Jen pár kroků od místa atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha připomíná tuto událost 
druhé světové války výtvarné dílo přímo na ulici. Obraz 
na 200 metrů dlouhé zdi na Zenklově ulici u Vychovatelny 
v pražské Libni vypráví jako komiks děj operace Anthro-
poid. Autor projektu, student architektury Jakub Marek, 
vytvořil novou podobu zdi se svými spolupracovníky bě-
hem několika dní: „Zeď jsme nejprve očistili od graffiti, při-
pravili podklad a natřeli. Přes šablony jsme nastříkali černé 
plochy a detaily jsou dodělávané štětcem. Přišlo mi fajn vy-
právět ten příběh zjednodušeně jako komiks, aby byl leh-
ce čitelný a také aby se dobře využila veškerá plocha zdi.“

Dílo vzniklo v rámci projektu Umění pro město Galerie 
hlavního města Prahy, která se následující rok bude o mal-
bu starat.

Obraz začíná výsadkem parašutistů, pokračuje přípra-
vou atentátu, samotným útokem na projíždějící Heydri-
chův vůz, útěkem z místa činu, úkrytem aktérů v kostele, 
smrtí atentátníků a uzavírá jej znázornění obětí, jejichž po-
pravou nacisté smrt protektora pomstili.

Následující represe nazývaná heydrichiáda zahrnova-
la popravu asi 5 000 osob, včetně vyhlazení obcí Lidice 
a Ležáky.

JubIlea

Kurt Gebauer (* 18. 8. 1941, Hradec nad Moravicí)
Začínal jako kamenosochař, poté v letech 1963-1969 stu-
doval sochařství na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. 
V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otto Herberta 
Hajka ve Stuttgartu. V roce 1972 pak u profesora Césara 
Baldacciniho na Académie des Beaux-Arts v Paříži.

Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 
1969. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké ško-
le uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 1992 byl jmenován 
profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Dnes je emerit-
ním profesorem.

Od klasické sochy přešel v šedesátých letech k ne-
sochařským materiálům a k experimentálním techni-
kám a nakonec k instalacím ve volném prostoru. V letech 
1980-1985 pracuje v Ostravě na Minikrajině, environmen-
tálním hřišti na Fifejdách, které je dodnes nepřekonatel-
ným počinem, jak si promyšleně hrát s terénem na ploše 
1,5 hektaru s minimálními prostředky. Pak následují pro-
storové realizace s názvem Rybník, Obludy a Altán, který 
byly rea lizovány podle společného návrhu s Karlem Ne-
prašem. Významnou akcí byly Malostranské dvorky, kde 
v roce 1981 ve veřejném prostoru vystavil Gebauer krát-
kodobě s Magdalenou Jetelovou, Ivanem Kafkou, Čestmí-
rem Suškou a dalšími svá díla. Tato výstava byla vyústěním 

řady akcí, kdy politika komunistického režimu znemožňo-
vala mladým umělcům přístup do oficiálních výstavních 
síní. Výstava svým pojetím a kvalitou představovala vzor 
pro řadu akcí podobného charakteru i v jiných městech, 
např. v Kladně, kde dodnes přetrvává jako openair festival 
s názvem Kladenské dvorky.

Gebauerovu tvorbu charakterizuje ironie, grotesknost 
a provokativní, často sarkastický vtip. Vždy zůstal figura-
listou a důsledně rozvíjel několik základních témat, k nimž 
se stále vrací. Jeho intervence do veřejného prostoru i ko-
mornější projekty lákají pro svou nezvyklost a hloubku vy-
jádření.

Magdalena Jetelová (* 4. 6. 1946, Semily)
Magdalena Jetelová vystudovala sochařství. Od dřevěných 
objektů a sádrových plastik, vytvářených od sedmdesá-
tých let, a monumentálnějších dřevěných objektů, z nichž 
některé byly vystaveny na proslulé přehlídce Malostran-
ské dvorky (1981), přešla k tvorbě instalací určených pro 
konkrétní prostor. Velké land-artové projekty dokumentu-
je a představuje na stříbromitých fotografiích.

Účast na několika výstavách mimo oficiální galerie jí 
prakticky znemožnila realizovat se v Československu. Její 
konceptuální projekty (dočasně pod širým nebem) v osm-
desátých letech, například Realizace v Šárce, prováděla 
pro skupinu přátel. Jednou z prvních architektonických 
(utopických) intervencí byl Projekt Jižní město (1983), ná-
vrh podzemního prostoru pro pražské sídliště, reagující-
ho na proměny okolního prostředí. V roce 1985 emigro-
vala do Německa.

Důležitým tématem většiny jejích projektů je určitá 
forma dislokace; pokračováním slavné židle na schodišti 

Kurt Gebauer: Cílevědomý bulteriér, 1970

Magdalena Jetelová (první zleva), byt Jana Masaryka, 
Ministerstvo zahraničních věcí, 2013
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je například cyklus Domestikace pyramidy (1992-1994). 
(Red. poznámka: Vystavováno v roce 1992 mj. ve vídeň-
ském Muzeu užitého umění.) V dalších projektech se ob-
jevuje směřování k interaktivitě, například v návrhu archi-
tektonických Implantátů, které by se proměňovaly v závis-
losti na akcích svých návštěvníků. 

Čtrnáct let (1990-2004) učila na Státní umělecké aka-
demii v Düsseldorfu. V letech 2004-2012 byla profesorkou 
na výtvarné akademii v Mnichově. Žije v Mnichově, Düs-
seldorfu a Praze.

Po vzniku samostatné České republiky byla tři roky 
konzultantkou Rady Pražského hradu. V roce 1993 byla 
v Čechách po dlouhé době k vidění její první instalace, a to 
v Letohrádku Belveder. V roce 2017-2018 proběhla výsta-
va Dotek doby na ochozu mezaninu nad Malou dvoranou 
Veletržního paláce.

Tvorba Magdaleny Jetelové se pohybuje od práce se 
specifickým materiálem a konkrétním prostorem k frag-
mentárním textům a světelným stopám. Vždy znovu se 
však otevřeně vyjadřuje k situaci člověka v současném roz-
poruplném světě, k jeho obavám i novým nadějím. Citli-
vost k prostoru i povaze místa a ke společenské situaci řadí 
Magdalenu Jetelovou mezi vůdčí umělecké osobnosti dru-
hé poloviny 20. století a současnosti, mezi ty z nich, kte-
ří zásadně posouvají definici nejen sochařství, ale i umě-
leckého díla jako takového. Význam české konceptuál-
ní umělkyně potvrzují výstavy v Tate Modern v Londýně, 
v new yorském Museum of Modern Art, v Museum für an-
gewandte Kunst ve Vídni i na Dokumenta 8 v Kasselu, Mni-
chově a v dalších prestižních institucích.

Jiří David (* 28. 8. 1956, Rumburk)
Jiřího Davida doprovází nálepka intermediálního či multi-
mediálního umělce, maloval vždy, byť jeho tvorbu si větši-
na lidí spojuje s fotografickými konceptuálními cykly a mul-
timediálními vpády do veřejného prostoru, jako bylo Srdce 
na Pražském hradě nebo Klíčová socha na náměstí Fran-
ze Kafky v Praze.

Obrazy jako by pro Davida byly intermezza, přechody 
k tomu, co přijde na hlavním jevišti mediální pozornosti. 
Snad i proto v sobě nesou jakousi zavinutou intimitu. Byť 
to zrovna u děl veřejně vystavovaných může znít zvláštně.

Jiří David patří k vůdčím postavám v utváření postmo-
derny v české kultuře v druhé polovině osmdesátých let. 
Podobně jako jeho vrstevníci se zpočátku vyjadřoval v in-
tencích neoexpresionismu, který prezentoval na neoficiál-
ních výstavách Konfrontace (od roku 1984). Poté prošla 
jeho práce, stejně jako u řady jeho generačních spolupra-
covníků, proměnou a orientací na postmoderní zacháze-
ní s obrazem. Jeho malby byly tehdy blízké aktuální italské 
transavantgardě a německým divokým.

Velmi známou ranou prací Jiřího Davida se stal cyk-
lus maleb Domov, který konvenoval nacionální tematikou 
a zájmem o pokleslé žánry jednak s nástupem postmo-
derny a jednak s dobovým vývojem československé spo-
lečnosti na konci osmdesátých let. Jiří David spoluzaklá-
dal – pro prosazení postmoderny zcela stěžejní – skupinu 
Tvrdohlaví a od roku 1990 také patřil ke kmenovým auto-
rům pražské Galerie MXM.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se mu, 
jako jednomu z mála, podařilo prosadit na mezinárodní 
scéně. O jeho díle se zmiňoval v letech 1987-1993 časo-
pis Flash Art, do své knihy Superart jej zařadil guru italské 
transavantgardy A. B. Oliva a v roce 1990 se David před-
stavil na Apertu v Benátkách. Doprovodných výstav Benát-
ského bienále se pak účastnil ještě několikrát.

Kromě tematizování paradoxu Davidovu tvorbu cha-
rakterizují ještě dvě další ústřední linie: sklon provokovat 

Magdalena Jetelová: Židle, 1988

Jiří David: Pokoj č. 1, kombinovaná technika, plátno
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ra kám, které vyvstávají ze současné situace. Bromová pra-
cuje s živým materiálem, s otiskem, se dřevem, voskem 
či s přírodními pigmenty, jež používá stále častěji a vytvá-
ří tzv. verotisky či veromandaly. V neposlední řadě se vě-
nuje tzv. kyanotypii – tedy fotografické technice využívají-
cí foto citlivosti železitých solí. Podobně pestré jsou rovněž 
performativní aktivity Veroniky Bromové – působila s umě-
leckou skupinou Kolouchův sen, v současné době vystupu-
je se skupinou Die Frucht anebo vytváří tzv. sukňové per-
formance.

Jiří Černický (* 1. 8. 1966 Ústí nad Labem)
Jiří Černický je český vizuál-
ní umělec, který je známý 
jako tvůrce experimentál-
ních a intermediálních pro-
jektů. V současné době pů-
sobí jako vedoucí pedagog 
ateliéru malby na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslo-
vé v Praze.

V letech 1993-1997 
studoval Akademii výtvar-
ných umění v Praze v ate-
lié ru Miloše Šejna a Jiří-
ho Davida. Předtím studo-
val na Pedagogické fakultě 
v Ústí nad Labem (1987-

1990) a na UMPRUM v Praze v ateliéru Adély Matasové 
(1990-1993). V roce 2015 byl jmenován docentem na Fa-
kultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purky-

a téma identity. Identitu David chápe jako aktuální kultur-
ní problém i jako svou autentickou pozici, ze které může 
svým dílem promlouvat k divákovi.

Jiří David je profesorem na pražské UMPRUM, čtyřikrát 
vystavoval na Benátském bienále.

Veronika Šrek Bromová (* 12. 8. 1966, Praha)
Veronika Bromová je digitální umělkyně, fotografka, reali-
zátorka prostorových instalací a objektů, grafička a vyso-
koškolská pedagožka.

Absolvovala Ateliér ilustrace a grafiky vedený prof. Ji-
řím Šalamounem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Patří ke generaci studentů, kteří iniciovali a oku-
pační stávkou poté i obsadili vysoké školy během sameto-
vé revoluce v roce 1989-1990. Třebaže Bromová absolvo-
vala ateliér ilustrace a grafiky, její tvorba je primárně spjata 
s instalací, fotografií či performancí. Její umělecká činnost 
je však mnohem širší; umělkyni lze dokonce zařadit mezi 
nejznámější české intermediální umělkyně. Kromě toho se 
ale věnuje i galerijní a pedagogické činnosti a v neposled-
ní řadě také arteterapii a psychoterapii. Má za sebou mno-
ho výstav, publikací i kurátorských zkušeností, v roce 1997 
a 2000 byla mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 
a v roce 1999 reprezentovala Českou republiku na meziná-
rodním bienále v Benátkách. Mezi lety 2002 a 2011 vedla 
Ateliér nových médií 2 (fotografického a digitálního obra-
zu) na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve východních 
Čechách, konkrétně mezi Poličkou a Litomyšlí, organizu-
je celoroční výstavní, vzdělávací a kulturní program v Ga-
lerii Kabinet Chaos, kde se svým mužem Ivanem Šrekem 
rovněž pořádá umělecká setkání a rezidenční kreativní po-
byty a dílny.

Veronika Bromová se již odmala pohybovala ve „foto-
grafickém prostředí“. Její rodiče, umělci Dagmar Bromo-
vá a Pavel Brom, využívali nejrůznější dostupné techniky 
k určité derivaci fotografie, z které skládali koláže, a foto-
grafii – nebo její části – následně využívali ve svých grafi-
kách. V návaznosti na zmíněné obrazové a technické expe-
rimenty Bromová v devadesátých letech jako jedna z prv-
ních umělkyň na české výtvarné scéně představila digitál-
ně manipulované fotografie. Ty přitom označila za „nema-
lované obrazy“, které procházely procesy „fotoamputace“ 
a následné „fotoimplantace“.

V posledních letech můžeme v rámci uměleckého světa 
sledovat zřetelný příklon k ekologickým a sociálním otáz-

Veronika Bromová: Interview, multimediální instalace,
elektrický agregát, plexisklo

Jiří Černicky: První sériově vyráběná schizofrenie, 1998,
laminát, molitan, látka, lak
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ně v Ústí nad Labem. V roce 1996 získal Sorosovu cenu. 
O dva roky později obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého. 
Je finalistou ceny Alice Award z roku 2012.

Absolvoval množství studijních pobytů v zahraničí, 
např. v Berlíně, USA, Nizozemí.

Jiří Černický je dokladem toho, že k malbě je možné 
i v dnešní době přistupovat živým, inovativním způso-
bem, který přinese zajímavé výsledky. Tvorba Černického 
je plná tvůrčích proměn, vypjatých gest i svébytného hu-
moru. Každé jeho dílo skrývá silný příběh v rovině obsaho-
vé, ale také v rovině hledání adekvátních výrazových pro-
středků. Tvoří jakoby ve fázích – konceptuálně vyhraněné 
instalace se střídají se zdánlivě odlehčenými a estetizující-
mi malířskými projekty.

Příležitostně se věnuje kurátorské činnosti. Je členem 
rockové skupiny Finský barok. Spolu s Petrem Niklem byl 
zakládajícím členem autorského divadla Zoom.

Tomáš Hlavina (* 15. 8. 1966, Děčín)
Tomáš Hlavina patří ke generaci 
umělců, kteří vstupovali do české 
výtvarné scény v devadesátých le-
tech. Už od počátku se stal jejím 
výrazným představitelem a jeho 
dílo bylo vybíráno do mnoha ko-
lektivních výstav představujících 
tuto novou generaci (například 
se účastnil významné výstavy té 
doby Zkušební provoz v Mánesu, 

objevil se na výstavě Zvon ’94, Bienále mladých v GHMP či 
na výstavách tehdy vůdčí galerie MXM v Praze).

Hlavina si od počátku začal vytvářet velmi osobní re-
interpretaci díla svých mnohem dříve narozených kolegů. 
Tak třeba jeho objekty jsou ready-mades jen na první po-
hled. „Čisté ready-made nedělám,“ říká autor. Když si jed-
notlivé objekty prohlédneme, zjistíme, že jsou složeny z ví-
cera prvků, ať už nalezených, nebo koupených. A nejen to, 
mnohdy je Hlavina ještě sám pečlivě opracovává a upravu-
je – provrtává, uhlazuje, ohýbá, půlí či barví. Původní ob-
jekt ztrácí svou původní konkrétní podobu a výsledkem je 
rafinovaný artefakt.

Názvy jsou pro Hlavinu důležité: jejich nesouvislostí 
s původními předměty, z nichž je objekt složen, se rodí 
nový výsledný význam. Hlavina je mistr spojování banál-
ních, často velmi utilitárních předmětů do nových souvis-

lostí, v nichž předměty reality ztrácejí svůj původní význam 
a jsou transponovány do nových celků, které se stávají cit-
livou poetickou metaforou. Hlavina je básníkem, který se 
vyjadřuje plastikami namísto verši, básníkem subtilní nená-
padné poezie, v níž si s jemným vtipem pohrává s téma-
ty každodennosti, jež estetizuje odkazy na minimalismus, 
konceptualismus a dadaismus.
Studium a ocenění:
1989-1992 Ateliér intermediální tvorby, prof. Milan 

Knížák, Akademie výtvarných umění, Praha 
(graduoval v 1992);

1986-1989 restaurátorská studia;
1999-2001 finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Tomáš Vaněk (* 25. 7. 1966, Počátky)
Tomáš Vaněk patří ke generaci, 
která na českou výtvarnou scénu 
nastoupila v polovině devadesá-
tých let. Jeho tvorbu bychom 
mohli charakterizovat jako zkou-
mání prostoru „mezi“ – mezi 
rea litou a fikcí, mezi umělcem 
a divákem, mezi tvůrčím a ru-
tinním přístupem, mezi soukro-
mým a veřejným, mezi percep-
cí a vědomím – anebo taky mezi 
předmětem a jeho stínem.

Vaňkův zájem se také obrátil i k referencím na avant-
gardní umění – například převedení vizuálních básní Vla-
dimíra Burdy do reálné, trojrozměrné podoby (Otvory) 
nebo vytváření audiosituací s využitím binaurálních mikro-
fonů (např. Particip č. 93 pro Dům umění v Českých Bu-
dějovicích). Jako vzdálená ozvěna abstraktní malby půso-
bí zprvu vizuálně-hudební performance, tzv. živá partitu-
ra, Vaňkova Participace č. 52 (společný projekt s Tomášem 
Dvořákem aka Floexem), kde při živém koncertu různých 
interpretů snímá webová kamera jednoduché geometric-
ké tvary, které Vaněk sprejuje na plátno, počítač je ve for-
mě samplů ukládá, aby pak v druhé části performance Va-
něk tyto fragmenty-samply znovu použil, různě je kombi-
noval a modifikoval a spolu s improvizací hudebníků tak 
vytvářel novou, živou mixovanou hudbu.

Než se stal Tomáš Vaněk poprvé rektorem Akademie 
výtvarných umění (AVU) v Praze, plně se věnoval vlastní 
konceptuální tvorbě a také výuce. Principy konceptuální-
ho umění ale aplikuje i ve své funkci. Říká: „Pracovat kon-
ceptuálně znamená věci rozmýšlet, hledat vhodná řešení, 
nové přístupy a sestavovat herní principy.“

V roce 2010 reprezentoval Českou republiku na Evrop-
ském bienále současného umění Manifesta 8 ve španěl-
ské Murcii.
Studium:
1990-1997 Akademie výtvarných umění v Praze.
kariéra:
2010 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér 

intermediální tvorby III, škola Tomáše Vaňka);
2010-2013 odborný asistent, vedoucí pedagog ateliéru In-

termedia 3;
2011-2013 předseda Akademického senátu Akademie vý-

tvarných umění (AVU) v Praze;
od 2014 rektor AVU v Praze;
2001 Cena Jindřicha Chalupeckého.Tomáš Hlavina: Klenoty, 2002, sádra, dřevo
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ra 2001 Mezinárodní umělecké centrum Egon Schiele, 
Český Krumlov;

1999-2000 Internationales Künstlerhaus Villa Concordia, 
Bamberg, Německo.

Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze; Centrum pro současné umění 
Praha; Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz; 
Slovenská národná galéria, Bratislava.

Jan Stolín (* 21. 7. 1966, Svitavy)
Práce Jana Stolína si na české výtvarné scéně vydobyly ne-
přehlédnutelnou a uznávanou pozici. Jen málo českých 
„sochařů“ pracuje tak důsledně s reinterpretací prostoru, 
jak to činí právě on.

Stolínovo výtvarné zaměření se orientuje dvěma smě-
ry – na jedné straně jsou to skulptury, ve kterých využí-
vá průmyslových ready-mades – trubek, klima-technických 
elementů, ventilátorů apod., na druhé straně pracuje s ba-
revným světlem, ať již v projekci, nebo v jeho „televizní“ po-
době na monitorech.

Zapojení počítačového programování do jeho instalací 
umožňuje autorovi vytváření vyvážené a sofistikované kon-
tradikce mezi repetujícími automatismy, vytvářející známé 
minimalistické řady, a mezi příslušnou dávkou „chao tické“ 
nahodilosti, která tyto řady narušuje, a tím i „zlidšťuje“. 
Tato dichotomie tvoří pro Jana Stolína základní výtvarnou 
strategii, kterou se mu daří nenásilně a inteligentně vtáh-
nout diváka do kouzla vizuálních her, odehrávající se mezi 
geometrickou zákonitostí a chaotickou náhodou – tedy 
mezi vědeckým kalkulem a lidskou nevypočitatelností.

Základní zájem autora je zřejmý: tematizuje na nejrůz-
nějších úrovních vztah mezi minimalistickým (vědeckým) 
řádem a náhodným (humánním) chaosem, čímž se dotýká 
základní dichotomie lidské existence vůbec. Zdroj Stolíno-
vy výtvarné kvality leží v jeho schopnosti suverénně výtvar-
ně zprostředkovávat mezi těmito protiklady a stavět je do 
stále nových spojitostí, a tak vyvolávat nové neočekávané 
a ambivalentní obsahové asociace.

Členství v uměleckých skupinách:
– BJ (Bezhlavý Jezdec) – spolu s Josefem Bolfem, Jánem 
Mančuškou a Janem Šerých;
– PAS (Produkce Aktivit Současnosti) – spolu s Jiřím Ská-
lou a Vítem Havránkem.

Jeho práce jsou zastoupeny jak ve státních, tak soukro-
mých sbírkách.

Míla Preslová (* 22. 5. 1966, Plzeň)
Fotografie Míly Preslové jsou většinou obrácené dovnitř 
do mikrosvěta rodiny. Nejde však o žádné standardní foto-
grafie z rodinného alba. Nejvlastnějším tématem většiny 
prací Míly Preslové je obecně lidská potřeba touhy a cito-
vých vazeb. Její výpovědi jsou zaměřené na hledání vlastní 
ženské identity (Autoportrét, Zapletená, Žena v domác-
nosti). Vycházejí ze zkušenosti, která autorku charakteri-
zuje jako partnerku, dceru, sestru, matku atd., ale záro-
veň tlumočí emoce přesahující rodinnou a společenskou 
roli jednotlivce (Mé oči sester, Se Šárkou, Dva na dva, 
On). Často pracuje s meditativně laděnými autoportréty, 
jejichž prostřednictvím mapuje své místo ve světě (Rozptý-
lím se, Horizonty). Její dílo se dotýká problému a vypoví-
dá o síle mezilidských vztahů a naději, která je provází, ale 
také o lidské zranitelnosti tváří v tvář neporozumění, sa-
motě a smrti (Rituál).
Studium:
1989-1996 Akademie výtvarných umění v Praze (Malíř-

ský ateliér prof. Jiří Sopko, Intermediální ate-
liér prof. Milan Knížák).

ocenění, stipendia:
2008 Nadace Jana a Milan Jelinek;
2004 Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, 

Graz, Rakousko;
2003 Kulturkontakt, Wien, Rakousko;

Míla Preslová: Bez názvu, tisk, papír Jan Stolín: Instalace v Galerii Jaroslava Krále, 2002
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Karin Patúcová-Lunterová (* 12. 7. 1971, Bratislava)
Študovala na bratislavskej Strednej umeleckopriemyselnej 
škole keramiku v rokoch 1985-1889, po jej skončení pokra-
čovala na postgraduálnom nadstavbovom štúdiu reštauro-
vania drevorezieb. V rokoch 1991-1997 absolvovala štú-
dium na Vysokej škole výtvarných umení v odbore sochár-
stvo v ateliéri prof. Jozefa Jankoviča. Počas štúdia absolvo-
vala jeden semester na Akademie der Bildenden Künste 
v Stuttgarte u prof. M. Ullmana.

V rokoch 2004-2007 pôsobila ako doktorandka na ka-
tedre „Socha – objekt – inštalácia“ u prof. J. Jankoviča na 
VŠVU v Bratislave. Doktorát obhájila v roku 2010 záve-
rečnou prácou pod názvom All one, kde vytvorila veľko-
rozmernú kresbu na stenu pomocou rôznofarebných od-
tieňov hlín, na ktorú som premietala videoprojekciu.

V jej tvorbe sa venuje kresbe, soche a objektu v klasic-
kých materiáloch ako drevo, keramika, kov a kameň, vy-
tváraniu vzťahových sochárskych inštalácií, pracujúcich aj 
s médiom fotky a videoinštalácie. Patrí medzi zakladajú-
cich členov sochárskeho združenia „Resculpture.sk“ a ob-
čianskeho združenia „Cabeza colectiva“. Pravidelne sa zú-
častňuje rôznych výstav a sympózií doma i v zahraničí, zá-
roveň sa podieľa na tvorbe koncepcií výstav.

Je mama troch synov, žije a pracuje v Bratislave.
http://www.patuc-art.sk/karin-2/

Isabela Grosseová (* 25. 6. 1976, Praha)
Během studia na pražské Akademii výtvarných umění 
v ateliéru Milana Knížáka absolvovala Isabela Grosseová 
několik studijních stáží a stipendijních pobytů, mimo jiné 
například na Université Libre de Bruxelles nebo na Royal 
University College of Fine Arts ve Stockholmu. Na AVU 
později studovala i v Ateliéru architektonické tvorby Emi-
la Přikryla. V počátcích její tvorby můžeme pozorovat prá-
vě zaujetí hranicemi mezi uměním, designem a architektu-
rou, které se později transformovalo v zájem o architektu-
ru a urbanismus jako společenské a politické téma. Gros-
seová zkoumá vztahy mezi prostředím a lidmi, kteří v něm 
žijí, její díla jsou charakteristická svou místní specifičnos-
tí a svými tématy a významy se váží na konkrétní prostory.

Ve své pozdější tvorbě se autorka také často výrazně 
odklání od materiality díla ve prospěch výzkumu a sociál-
ní sondy. Ta je však vždy rovněž pevně ukotvena v konkrét-
ním kulturně-historickém kontextu.

Isabela Grosseová začala jako jedna z prvních uměl-
kyň u nás tvořit v rámci postkoloniálního diskursu, když te-
matizovala problematické vztahy mezi Západem a země-
mi za hranicemi Evropské unie. Většina jejích děl má anga-
žovaný a sociálně laděný charakter. Od roku 2005 na vel-
ké části svých projektů spolupracuje s umělcem Jasperem 
Alvaerem. Má za sebou samostatnou výstavu v New Yor-
ku, Pekingu nebo Krakově a z řady tvůrčích pobytů může-
me jmenovat například rezidence ve Vermont Studio Cen-
ter (USA), v Art in General (USA) nebo v Ny-alesund na 
norských Špicberkách.
Studium:
2001-2005 Škola architektury;
1995-1999 AVU Praha, Intermediální ateliér prof. Milana 

Knížáka.

Federico Díaz (* 18. 7. 1971, Praha)
Federico Díaz je vizuální aktivis-
ta česko-argentinského půvo-
du, který žije a působí v Praze. 
V roce 1990 studoval na praž-
ské Akademii výtvarného umění. 
Zde postupně navštěvoval ate-
liéry Aleše Veselého, Stanislava 
Kolíbala a Karla Malicha. Absol-
voval také stáž u Mariana Kar-
la na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze a v Soros Cen-
ter for Contemporary Art v Paří-

ži. Během studií opustil tradiční výtvarné techniky – mal-
bu, kresbu i sochařství a ponořil se do světa nových médií 
a moderních technologií. 

Přednášel na brněnské Masarykově univerzitě, kde se 
podílel na vzniku studijní specializace digitální média na 

Karin Patúcová-Lunterová: Nekonečnosť, 2007, drevo, kov

Isabela Grosseová: Obytný obraz 3 (gauč), 2001
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Fakultě sociálních studií. V Praze je od roku 2008 vedou-
cím Ateliéru supermédií na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze, který založil spolu se členem umělecké 
skupiny Rafani Davidem Kořínkem. Přednášel také na Ko-
lumbijské univerzitě v New Yorku, Storefront for Art and 
Architecture, dále na Buffalo New York University a na Eid-
genössische Technische Hochschule (ETH) v Curychu (ka-
tedra architektů Gramazia a Kohlera).

Díazovo uvažování se dotýká především člověka a jeho 
vztahu ke světu v dnešní informační a odosobněné době. 
Zabývá se vztahem mezi umělým a přírodním a snaží se 
zhmotňovat entity jako světlo, pohyb, energie, které jsou 
pro lidské smysly neviditelné. Prostřednictvím multimediál-
ních instalací reflektuje možnosti zapojení diváka do umě-
leckého procesu. Federico Díaz je konceptuální a multime-
diální umělec, který patří k průkopníkům užívání nových 
medií v umění a řadí se mezi nejvýraznější umělce v této 
oblasti. Od roku 1994 vede tým programátorů, architektů 
a designerů s názvem E-Area.

Jana Hlavenková Prekopová (* 1981, Ilava, Sloven-
sko) vystudovala Fakultu vý-
tvarných umění VUT v Brně 
u Jiřího Načeradského a Jiří-
ho Veselého, během studia 
vycestovala na stáže do Ru-
munska a Francie. V součas-
nosti žije a pracuje v Brně. 
Jejím životním partnerem je 
brněnský sochař a malíř To-
máš Hlavenka. Ve svém díle 
věnuje pozornost industriál-
ním motivům průmyslo-
vých železných mostů a to-

vá ren nebo typicky československému fenoménu zahrád-
kářských kolonií a chatařství. Vychází z doby dětství, osm-
desátých let, které bylo spojeno s kutilstvím a druhotným 
zpracováním nejrůznějších produktů z rozmanitých mate-
riálů. Tato poezie je pro Prekopovou důvodem pro vznik 
podivně humorných obrazů. Její práce se vyznačuje pre-
cizně provedeným malířským řemeslem, výrazně barevnou 
škálou a hravostí. Prekopová využívá kolážovitě skládané 
kompozice, která se opírá o reálné fragmenty, ty spojuje 
do nových souvislostí a situací. Kombinuje malířské formy 
a experimentuje. V některých případech nezachovává lo-
giku budování jednotlivých plánů perspektivy a záměrně ji 
narušuje. Jindy reálný předmět postaví do nové souvislos-
ti, kde působí abstraktně.

Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie.
Studium:
2001-2007 VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění – ate-

liér Malířství (prof. Jiří Načeradský, doc. Petr 
Veselý);

2006 École Supérieure d’Arts de l’Orient;
2004 Cluj-Napoca, University of Art and Design.

vZpomínka

Antonín Hudeček (14. 1. 1872, Loucká u Ředhošti – 
11. 8. 1941, Častolovice)
Tento krajinář dokázal na konci 19. století ve svých obra-
zech invenčním způsobem skloubit tradici středoevropské 
malby, v níž historicky důležitou úlohu sehrálo německé 
umění, s moderní orientací na francouzskou kulturu. Hu-
deček miloval přírodu a ve svých malířských úvahách o je-
jím vztahu k člověku se nechal inspirovat nejen tehdejším 
výtvarným uměním, ale i hudbou, poezií a filozofií.

Už v roce 1887 byl jedním ze zakládajících členů SVU 
Mánes, uměleckého sdružení, které první a také nejdůsled-
něji otevřelo v Čechách prostor pro moderní umění navá-
záním styků s jeho pařížským centrem. To ale Hudečkovi 
nebránilo, aby v roce 1906 vstupem do vídeňského spol-
ku Hagenbund nedeklaroval svůj vztah i ke zcela odlišné-
mu směru moderního umění, k rakouské secesi. Po polovi-
ně druhého desetiletí 20. století, po změnách, které vznes-
la do moderního umění avantgarda, se však Hudeček no-
vým podmětům už plně otevřít neuměl.

Hudeček studoval od roku 1887 Akademii výtvarných 
umění v Praze u profesorů Maxmiliána Pirnera a Václava 
Brožíka. Věnoval se figurální malbě, kterou v letech 1891-
1893 studoval také v Mnichově u Otto Seitze. Od roku 
1895 měl ateliér v Praze a připojil se – společně s Antoní-
nem Slavíčkem – ke skupině malířů, kteří pod vedením Julia 
Mařáka malovali krajiny zejména v okolí Okoře. Roku 1898 
vystavoval na první výstavě spolku Mánes a roku 1900 po-
prvé ve Vídni.

Federico Díaz: Ultra, 2008, audiovizuální instalace

Jana Hlavenková Prekopová: Dělnice, 2003, olej, plátno
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V samotném Itzehoe mnohé ukázky Hablikovy tvorby 
zahladily důsledky druhé světové války. Hotel, který deko-
rativně vyzdobil, byl zničen a stejně dopadly i jím navržené 
interiéry Nordischer Kurier. Zůstal jen jeho dům s fasádou, 
kterou rok před smrtí opravil, a pozůstalost, z níž dědico-
vé v roce 1985 založili nadaci. Pro současné muzeum ale 
musela radnice v Itzehoe najít v roce 1995 jiné prostory.

Otakar Španiel (13. 6. 1881, Jaroměř – 15. 2. 1955, Pra-
ha)
Zakladatel české medailérské školy Otakar Španiel nejprve 
studoval medailérskou školu na vídeňské Akademie u Jose-
fa Tautenhayna a pokračoval ve studiu na AVU v Praze pod 
vedením Josefa Václava Myslbeka. V roce 1917 se stal pro-
fesorem na Umělecko-průmyslové škole v Praze a od roku 
1919 byl profesorem na AVU; v roce 1927 se stal členem 
České akademie věd a umění.

Po prvních pokusech o figurální malbu i akty se Hude-
ček plně věnoval malbě krajin, lesa a selských stavení. Byl 
ovlivněn Juliem Mařákem, Antonínem Slavíčkem a do jis-
té míry i francouzským impresionismem, jeho obrazy jsou 
však spíš realistické.

Wenzel Hablik (4. 8. 1881, Most – 23. 3. 1934, Itze hoe, 
Německo)
Wenzel Hablik byl český Němec, malíř, grafik a designér. 
Vyučil se truhlářem po svém otci, ale zabýval se malováním 
na porcelán. V Teplicích proto studoval na odborné kera-
mické škole. Další vzdělání získal v letech 1902-1905 na 
uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a také na pražské Aka-
demii výtvarných umění, kde studoval následující dva roky 
u profesora Franze Thieleho. V roce 1907 se usadil v ně-
meckém městě Itzehoe severně od Hamburku a v Němec-
ku již zůstal, nikdy ale nepřerušil styky s Prahou. Byl člo-
věkem s podivuhodnými kosmickými vizemi, snícím o bu-
doucím ráji lidstva.

Pod vlivem básníka a filozofa Scheerbarta začal Hablik 
sbírat křišťály, jejichž struktura měla iniciační význam pro 
tvarosloví jeho budoucích děl. Přírodní procesy jako sou-
část kosmických dějů – země, moře, hvězdná obloha, kte-
rá dává tušit existenci neznámých světů, to byly problé-
my, jimž se zabýval i nadále. Přivedly ho až na pomezí abs-
trakce v letech, kdy byla ještě v podstatě neznámým po-
jmem. Formální zásady své volné tvorby také Hablik uplat-
nil v četných uměleckořemeslných návrzích, které se blíží 
stylu art deco.

Jako technicky nadaný autor projektoval stavby, navr-
hoval nábytek, textilie, šperky, dekorativní předměty z ka-
mene, mosazi, slonoviny a drahokamů i předměty denní 
potřeby. Tíhl k expresionismu, ale jeho pozdější tvorba má 
příznačné surrealistické znaky.

Wenzel Hablik: Křišťálová stavba v moři, 1914, olej, plátno

Otakar Španiel: Fotbalisté, 1907, bronz

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

Tvorba Otakara Španiela od historismu, přes secesi do-
spěla k impresionismu. V prvopočátcích se věnoval klasic-
kému sochařství – kromě tradičních aktů byly jeho častým 
námětem i sportovci. Za pobytu v Paříži (1904-1912) roz-
víjel impulzy z francouzského medailérství. Jeho tvorba po 
první světové válce má blíže k neoklasicismu; stal se téměř 
oficiálním státním umělcem (navrhoval první českosloven-
ské mince) a není divu, že u něho začal převažovat konzer-
vativní akademický styl. V jeho díle dominuje reliéfní tvor-
ba, v níž dosáhl světové úrovně.

František Foltýn (9. 6. 1891, Královské Stráže u Sušice – 
8. 6. 1976, Brno)
František Foltýn je především známý jako jeden z mála 
českých abstraktních malířů první poloviny 20. století. 
Do dějin moderního českého umění ale nevstoupil pouze 
jako abstrakcionista. I jeho raná, civilistní tvorba, vedená 
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za této výstavy se konala v roce 2010 v Galerii výtvarného 
umění v Náchodě.

Zdeněk Michael František Burian (11. 2. 1905, Kopřiv-
nice – 1. 7. 1981, Praha)
Zdeněk Burian byl významný český malíř a ilustrátor, kte-
rého proslavily ilustrace dobrodružných knih z období pra-
věku psané spisovatelem Eduardem Štorchem a paleonto-
logické rekonstrukce uskutečňované společně s profeso-
rem Josefem Augustou.

Výtvarného talentu Zdeňka Buriana si všimli již při jeho 
studiu na základní škole. Ve čtrnácti letech byl (na dopo-
ručení ilustrátora Jana Gotha a Maxe Švabinského) přijat 
na Akademii výtvarných umění, přímo do druhého roční-
ku. Na škole vydržel ale pouze necelé dva roky a už v šest-
nácti letech se začal živit jako ilustrátor. Ilustroval přede-
vším dobrodružnou literaturu. První knihou, k níž takto při-
spěl, bylo Dobrodružství Davida Balfoura od Stevensona. 
Ilustroval také řadu knih Eduarda Štorcha – a právě tyto 
ilustrace měly osudový význam pro jeho celoživotní dílo.

Mezinárodního uznání se mu totiž dostalo především 
za rekonstrukce vymřelých zvířat a rostlin, kterým se věno-
val ve spolupráci s předními odborníky, mezi nimiž byli pa-

sociálním soucitem, v níž se odrážejí různé podněty, jak 
je nabízelo moderní umění po první světové válce, v nich 
zaujímá důležité místo. Mísí se v ní expresionismus s ku-
bismem a stylizovaným realismem. V roce 1922 Foltýn 
spolu zakládá Skupinu výtvarných umělců. V roce 1924 od-
jíždí do Paříže, kde zůstane celých deset let. Stává se čle-
nem skupiny Cercle et Carré, jejíž programem bylo zlidštit 
geometrii a geometrizovat lidské. O rok později patřil k za-
kladatelům velkého mezinárodního sdružení Abstrac tion-
Création. V roce 1937 se malíř trvale usadil v Brně, kde 
působil až do své smrti. František Foltýn patří k nemno-
ha českým umělcům a teoretikům, kteří svým dílem v me-
ziválečném období zasáhli do vývoje výtvarného umění na 
světové úrovni.

František Matoušek (12. 5. 1901, Vysoké Mýto – 13. 10. 
1951, Praha)
František Matoušek byl český malíř, jeden z prvních prů-
kopníků abstrakce v Čechách. Přestože byl generačním 
druhem prvních českých surrealistů, členem Devětsilu a na 
Akademii spolužák Jindřicha Štyrského, nikdy se nestal čle-
nem Surrealistické skupiny. Jeho dílo se vyvíjelo osobitým 
směrem k pozoruhodnému výtvarnému stylu, který v sobě 
snoubil politickou angažovanost s osobitě pojatými pod-
něty moderního malířství, především formální abstrakce, 
konstruktivismu a velmi originálně přivlastněného surrea-
lismu. Jeho jméno zůstalo laické i odborné veřejnosti do-
sud poměrně neznámé, neboť jeho autentické dílo z dva-
cátých až čtyřicátých let nebylo od války až do roku 2009 
nikdy vystaveno. Malířovu pozůstalost, uloženou v depo-
zitářích Městské galerie ve Vysokém Mýtě, se toho roku 
podařilo zpracovat a vystavit na výstavě Residue – z pozů-
stalosti Františka Matouška v Městské galerii ve Vysokém 
Mýtě (kurátoři Pavel Chalupa a Jana Svobodová). Reprí-

František Foltýn: Dostojevskij, 1922, olej, plátno

František Matoušek: Kompozice II, 
druhá polovina dvacátých let 20. století
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leontolog Josef Augusta, antropolog Vojtěch Fetter a dal-
ší. Po smrti Josefa Augusty spolupracoval na řadě rekon-
strukcí s paleontologem Zdeňkem Vlastimilem Špinarem, 
četné paleoantropologické rekonstrukce vedl zoolog Vra-
tislav Mazák, který se původem člověka intenzivně zabý-
val. Vratislav Mazák byl také významným katalogizátorem 
Burianova díla.

Přesto byl Zdeněk Burian v odborných výtvarných kru-
zích značně opomíjen (byl mu vytýkán naturalismus a aka-
demismus). Dalším důvodem jeho opomíjení byla nepří-
zeň komunistického režimu, kterému se (mimo jiné) nelí-
bily jeho orientace na západní literaturu, ani jeho aktivní 
působení v trampingu a velké sympatie k hnutí woodcraft.

Zdeněk Burian byl členem Svazu čs. výtvarných uměl-
ců, Sdružení výtvarníků Purkyně a pravidelně se zúčastňo-
val členských výstav.

Adolf Zábranský (29. 11. 1909, Rybí – 9. 8. 1981, Praha)
Adolf Zábranský byl malíř a grafik. Studoval na Vysoké ško-
le uměleckoprůmyslové u Františka Kysely a na Akademii 
výtvarných umění u Viléma Nowaka. V roce 1943 se stal 
členem Spolku výtvarných umělců Mánes a o šest let poz-
ději Svazu čs. výtvarných umělců. Zabýval se malbou, novi-
novou kresbou a návrhem plakátů. Byl čelným tvůrcem po-
litických plakátů věnovaných revolučním událostem, revo-
lučním jubileím, svátkům, spartakiádě apod. Známá jsou 
například sgrafita v Hrzánském paláci s tématem „Se So-
větským svazem na věčné časy“ a v Ledeburských zahra-
dách („Na paměť osvobození“). Největších úspěchů ale 
dosáhl v ilustracích. Snažil se důsledně propojit text s ob-
razovým doprovodem knihy. V roce 1959 byl jmenován 
zasloužilým a v roce 1970 národním umělcem. Za ilustra-
ce získal v roce 1972 čestný diplom ceny Hanse Christia-
na Andersena. V roce 1974 mu byla udělena cena naklada-
telství Albatros a o dva roky později Evropská cena IBBY.

Robert Piesen (11. 8. 1921, Jindřichův Hradec – 20. 1. 
1977, Haifa Izrael)
Český poválečný výtvarník Robert Piesen pocházel z židov-
ské rodiny. Jeho otec Richard Piesen (1877-1937) byl ab-
solventem vídeňské univerzity. Robert Piesen studoval na 
Škole uměleckých řemesel v Brně, vystudoval i grafickou 
specializaci. Během okupace neměl možnost dalšího stu-
dia, získal falešné dokumenty a tři roky žil jako totálně na-
sazený v Berlíně.

Po roce 1945 byl členem týmu kresleného filmu Jiřího 
Trnky. V padesátých letech dospěl ke svému osobitému vý-
razu, maloval krajiny a figurální kompozice. V roce 1957 
měl svou první samostatnou výstavu. V roce 1963 získal 
ateliér v Nuslích, kde v příštích dvou letech vytvořil velké 
množství svých stěžejních děl. Řada prací nese silný exis-
tenciální podtext daný autorovou osobní válečnou zkuše-
ností. V roce 1961 Piesen vytvořil první obrazy s názvem 
Prostor inexistence a Gehinnom. Ohlašovaly počátek dlou-
holeté tvorby, která se stala pro umělcovo dílo nejcharak-
terističtější. Tehdy vznikly obrazy typické zvláštní techni-
kou nanášení barev a hmot, což Piesena přiblížilo ke struk-
turální malbě počátku šedesátých let. Jejich význam však 
překračuje rovinu pouhé formální hry a má hlubší význam.

V lednu 1965 odjel se svou ženou Pavlou Mautnerovou 
(také malířkou) do Curychu jako účastník mezinárodní vý-
stavy v Galerii Bürdecke, do Československa se už nevráti-

li. Odešli nejprve do Vídně a pak do Izraele, kde se usadili 
v umělecké vesnici Ejn Hod. Po roce 1970 se vrací k před-
mětnému, opět symbolistnímu zobrazení.

Robert Piesen zemřel v roce 1977 na srdeční infarkt.

Vladislav Mirvald (3. 8. 1921, Záluží u Mostu – 19. 4. 
2003, Louny)
Vladislav Mirvald byl český výtvarník, pedagog a fotograf, 
člen skupiny Křižovatka. Byl jedním z klíčových osobností 
českého (neo)konstruktivního umění, vynálezcem nových 
výtvarných postupů a příslušníkem stále více ceněné ge-
nerace šedesátých let. Jeho rané práce byly silně ovlivně-
ny kubismem, jemuž se věnoval téměř celá čtyřicátá léta.

Zásadním mezníkem v jeho tvorbě byly v této době tzv. 
kaňkáže, ke kterým jej inspirovala studie o Brownově po-
hybu. Jednalo se o jednoduché tušové kresby, kdy na vlh-
kém papíře vznikaly pravidelné struktury z rozpitých skvrn. 
Z kaňkáží pak vznikaly „zmrzláže“, kdy ještě vlhké kresby 
Mirvald vystavil působení mrazu. Zde jsou počátky autoro-
vy tvorby jakožto experimentu, kdy do procesu vzniku díla 
zahrnuje náhodu přírodního děje; do práce vniká racio-
nální řád. Později tušové kresby doplňoval písmeny a čís-
licemi pomocí písmomalířských šablon. Vedle liter a číslic 
to byly také čínské znaky, nápisy i vzkazy. Některé kaňkáže 
sloužily jako podklad pro citáty či básně.

V roce 1963 se stal členem skupiny Křižovatka. Ta byla 
sdružením autorů, tvořících „na opačném pólu přemíry 
subjektivity“, opírajících se o důsledné konstrukční prin-
cipy, proporce a čísla. Mezi její členy patřili kromě Mirval-
da a Zdeňka Sýkory také Karel Malich, Hugo Demartini, 
Radoslav Kratina ad. Přestože se Mirvaldovy kompozice 

Robert Piesen: Gehinnom, 1965, kombinovaná technika, plátno
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jeví jako striktně matematicky přesné, nechybí v nich iro-
nie a hravost. Autor v názvech ironicky používá latinské vý-
razy, do kompozic vkládá chyby, zapojuje různé náhodné 
prvky odvozené z přírody.

Ke konci života se Mirvald zabýval geometrickými záti-
šími, v nichž v zářivých barvách kombinoval krychle, rov-
noběžné a kruhové tvary.

V letech 1941-1945 studoval na Vysoké škole architek-
tury a pozemního stavitelství u profesorů Boudy, Lidické-
ho a Salcmana, obor výtvarná výchova, deskriptivní geo-
metrie a modelování. Po studiích na pražské Pedagogické 
fakultě působil v Lounech bezmála třicet let jako profesor 
výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie. 

Hugo Demartini (11. 7. 1931, Praha – 15. 9. 2010)
Hugo Demartini byl český sochař, konstruktivista. Absol-
voval Akademii výtvarných umění v Praze, kde v devade-
sátých letech (do roku 1996) vedl ateliér. Patřil do tzv. čes-
ké konstruktivistické školy, stal se jedním z protagonistů 
neokonstruktivismu.

Kolem roku 1968 začal uskutečňovat akce v krajině, při 
nichž se v chromovaných koulích odrážela okolní příroda. 
Tak se čím dál víc odkláněl od klasického sochařství a smě-
řoval k osobitému konceptuálnímu projevu. V demonstra-
cích v prostoru vyhazoval do výšky geometrické prvky a fo-
tografoval je ve fázích pohybu, čímž opět zdůraznil mož-
nosti náhody. Na základě těchto experimentů vznikl cyklus 
nazvaný Mimo vymezené místo, kde fixoval prvky v polo-
hách a seskupeních tak, jak dopadly na zem. V pozdějších 

modelech vyčleňoval část prostředí a odděloval ho plexi-
sklem od okolního prostoru. V první polovině osmdesá-
tých let dospěl k modelům míst z pomíjivé sádry. Sádro-
vé reliéfy a objekty vybízejí k zamyšlení nad zvláštním vzta-
hem mezi otevřeným a uzavřeným prostorem a také význa-
mem prázdného prostoru, probouzejícího představivost.

Demartini vystavoval hodně v zahraničí s okruhem au-
torů, jako byli Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Jan Kubíček 
nebo Stanislav Kolíbal. Jeho díla jsou dnes mimo jiné sou-
částí sbírek Národní galerie. V roce 1990 byl jmenován 
profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze a byla 
mu udělena medaile Za zásluhy.

V poslední době Demartini žil a pracoval v obci Sumra-
kov – Studená na Českomoravské vysočině, kde také ze-
mřel.

Jan Kristofori (17. 7. 1931 – 23. 3. 2004)
Jan Kristofori byl český malíř, kreslíř, grafik a sochař. Naro-
dil se v Mukačevu na Podkarpatské Rusi, která tehdy pa-
třila k Československu. V padesátých letech byl neopráv-
něně odsouzen k deseti letům vězení, odseděl si plných 
sedm let, během kterých byl nucen k těžké práci v Jáchy-
mově a Příbrami. Propuštěn byl v roce 1958. Jeho kresby 
z vě zení byly vydány v bibliofilském výboru Motáky v roce 
1993.

V šedesátých letech se intenzivně zapojil do výtvarného 
dění. Vystavoval svoje obrazy, podílel se na československé 
expozici pro Expo ’67 v Montrealu a spolupracoval s dnes 
už legendární libereckou architektonickou skupinou SIAL.

Vladislav Mirvald: Třícicerová mezikruží, 1967 Hugo Demartini: Reliéf, 1964



kultura

21

V roce 1961 emigroval a usadil se v Norsku. Stal se 
ilustrátorem v norském nakladatelství Bokklub a začal 
pracovat na rozsáhlém malířském cyklu Lidská práva 
(1970-1975), který náležel k jeho nejvýznamnějším dílům. 
V roce 1973 pomáhal zřídit první českou exilovou galerii 
ve Švýcarsku, kde občas také pobýval.

Společně s Jiřím Kolářem, Otakarem Slavíkem a Janem 
Koblasou se stal jedním z nejznámějších českých výtvarní-
ků žijících v emigraci. Základem jeho tvorby byla přede-
vším abstraktní strukturální malba (informel) šedesátých 
let, která v Čechách zapustila hluboké kořeny. Často se ve 
svých obrazech inspiroval i hudbou, která mu byla nejblí-
že – zejména jazzem a klasikou; jeden ze svých cyklů vě-
noval Mozartovi.

Vedle malířské práce patří k jeho výtvarnému profilu 
i početné konvoluty kresby a ilustrace. Ilustroval asi 150 
knih, mimo jiné díla Franze Kafky, Alexandra Solženicyna 
či Karla Čapka, Ivana Diviše nebo Jaroslava Seiferta. Zná-
mý je i Kristoforiho kreslený humor, hlavně politická sati-
ra a karikatura.

Třetí domov nalezl po listopadu 1989 v Praze. V roce 
1997 otevřel ateliér Vox humana, kde pořádal setkání s vý-
znamnými osobnostmi českého kulturního života, a stal 
se pořadatelem výtvarného bienále s tímto názvem. Vy-
stavoval v celé západní Evropě a USA, získal řadu výtvar-
ných cen, byl držitelem čestného doktorátu na univerzi-
tách v Neapoli a Římě.

Jiří Valenta (6. 8. 1936, Praha – 11. 7. 1991, Kolín nad 
Rýnem)
Jiří Valenta patří k vůdčím osobnostem českého informe-
lu. Během studií na AVU Praha v letech 1953-1959 se se-
známil s Janem Koblasou, Alešem Veselým, Zbyškem Sio-
nem, Zdeňkem Beranem, Antonínem Málkem a ostatními 
umělci z okruhu budoucích neveřejných výstav Konfron-
tací (1960). Spřátelil se s Mikulášem Medkem a Vladimí-
rem Boudníkem.

V roce 1960 se podílel na organizování neoficiálních 
ateliérových Konfrontací I a II, které uvedly v určité redak-
ci do českého prostředí problematiku informelu. Účastnil 
se obou Konfrontací. První Konfrontace 16. března 1960 
se dokonce konala v jeho ateliéru v Praze Libni.

Od poloviny šedesátých let se s Valentovými díly počí-
talo na významných zahraničních výstavách českého sou-
časného umění. Byl vybrán mezi pět mladých malířů z vý-
chodní Evropy, které u příležitosti IV. bienále mladých v Pa-
říži představila galerie Lambert. Členem Svazu výtvarných 
umělců se stal teprve v roce 1967. Účastnil se výstavy Fan-
tazijní aspekty současného českého umění (OVG Jihlava, 
Špálova galerie Praha 1967) revokující linii imaginativní 
tvorby.

Krátce po okupaci odešel přes Vídeň do Německa. 
Zprvu (1968-1969) se usadil u berlínského galeristy Jar-
ryho Kiliana v Hof Donau u Eutinu v severním Německu. 
Roku 1970 se přestěhoval do Plönu a získal tu zkušenost 
s uměním pasířského řemesla. Nadace Emila Nolde v See-
büllu mu udělila (1971) prestižní stipendium, které Valenta 
využil k soustředěné tvorbě početných řad jednoduchých, 
převážně bílých znakových obrazů a kreseb.

V roce 1972 žil nejprve v Brühlu a pak se přestěhoval 
natrvalo do Kolína nad Rýnem. V roce 1973 přijal práci 
v kolínském magistrátu, kde se zabýval propagační grafi-

kou a zpracováním územního plánu. Po polovině sedmde-
sátých let svoji malířskou práci programově uzavřel a za-
čal se aktivně věnovat fotografii. Hodně cestoval. Na kon-
ci osmdesátých let se projevilo zhoubné onemocnění plic, 
jemuž podlehl.

Ján Mančuška (7. 4. 1972, Bratislava – 1. 7. 2011, Praha)
V roce 1998 zakončil Ján 
Mančuška Akademii vý-
tvarných umění ještě jako 
malíř. Obrazy pro diplo-
movou práci ale doplnil 
objekty z lega, což před-
znamenalo definitivní zlom 
v jeho tvorbě. Jeho práce 
vychází z pozorování nej-
intimnějších stránek oko-
lí a z jemné sociální analý-
zy. Materiály, které použí-
vá, najdeme v každé kou-
pelnové skřínce, v šuplí-
ku v kuchyni nebo v papír-

nictví za rohem. Jeho tvorbě dodávají intimitu a blízkost, 
která je v umění vzácná. Zároveň jsou však použity exklu-
zivním způsobem, který netkví v luxusnosti zboží, ale spí-
še v tom, že je určeno (nebo lépe řečeno: dostane se k) 
pouze úzkému okruhu konzumentů. Odhalováním dalších 
možných pohledů a posunutých významů se Mančuška za-
býval i v dalších dílech, jako třeba v instalaci …a zase zpět 
(2004), která mu pomohla vyhrát Cenu Jindřicha Chalou-
peckého.

V expozici moderního umění Moravské galerie v Brně 
překryl několik vybraných děl kovovými deskami s vyře-
zaným textem o relativitě historie a interpretace umění. 
Prohlédnout si vystavená díla bylo možné právě jen otvo-
ry v tomto textu. Tento princip Mančuška rozvinul i v dal-
ších svých dílech. Textová součást díla nabírá v díle Jána 
Mančušky v posledních letech stále větší důležitost. V tex-
tech popisuje jednoduché příběhy nebo vlastní prožívá-
ní a pozorování svého okolí. Text přestává být „kukát-
kem“, ale stává se podstatou díla – vyprávěním, rozehrá-
vajícím nejrůznější možnosti. Přes svou zakotvenost v kaž-
dodennosti a lokálním kontextu se Ján Mančuška jako je-
den z mála českých umělců nejmladší generace prosadil 

Jan Mančuška: Ten druhý (poprosil jsem svoji ženu,
aby mi na těle začernila místa, která si nevidím), 2007, 

černobílé inverzní filmy 35 mm, light-box
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přetavit v originální uměleckou výpověď, zajímavou nejen 
svou vizualitou.

V posledních pěti letech měly jeho práce literární formu 
i zaměření. Často to byly různé texty, které se vztahovaly 
buď přímo k místu, v němž byly předváděny, anebo zkou-
maly vztah času a prostoru vyprávění k času a prostorové-
mu zážitku diváka. Zabýval se i reflexí umění a jeho dějin 
i tím, jak bývá umění dnes recyklováno. Začal se také sou-
středěně zabývat filmovým médiem.

V pražském Divadle Archa ve své inscenaci Hra po-
zpátku kombinoval divadelní, literární i výtvarné prvky 
a zároveň významně zapojoval diváky. Představení bylo 
už předtím s velkým ohlasem uvedeno v Královském dán-
ském divadle v Kodani. Úspěšný byl také jeho projekt Ne-
viditelní – hraní v sekvencích, kterým se vedle Prahy před-
stavil také v Německu a Švédsku. V roce 2009 byl Mančuš-
ka svou instalací zastoupen v newyorském Muzeu moder-
ního umění (MoMA) na unikátní výstavě poválečné a sou-
dobé kresby ze sbírek nadace Judith Rothschildové. Au-
tor se tak zařadil po bok malíře Františka Kupky a fotogra-
fů Františka Drtikola a Antonína Kratochvíla, jejichž díla se 
dostala do stálé kolekce MoMA.
Studium:
1991-1998 AVU Praha, ateliér kresby – Jitka Svobodová; 

ateliér grafiky – Vladimír Kokolia; ateliér mal-
by – Vladimír Skrepl.

ocenění:
2004 Cena Jindřicha Chalupeckého.
Zastoupení ve sbírkách:
Andrew Kreps Gallery, Chelsea, New York, USA.

Žil v Praze a Berlíně a uspořádal mnoho samostatných 
výstav, v posledních letech především v zahraničí – ve Švý-
carsku, Británii, Německu, několikrát v USA. Kromě nich 
se účastnil bezpočtu výstav skupinových.

Paul Gebauer (21. 4. 1888, Sosnová u Bruntálu – 18. 9. 
1951, Harburg, Německo)
Když sedlák a malíř Paul Gebauer musel po žních roku 
1946 z nařízení prezidentských dekretů nadobro opustit 
statek, který jeho rodina zvelebovala od začátku 18. sto-
letí, zanechal v rodné Sosnové i téměř stovku svých ob-
razů. S dalším zkonfiskovaným uměním sudetských Něm-
ců ze Slezska skončily na půdě Slezského zemského mu-
zea v Opavě.

Je obdivuhodné, jak Paul Gebauer dokázal spojit sed-
lácký původ s ambicí malíře. Jako jedinému dítěti nejbohat-
šího sedláka vesnice Sosnová v podhůří Jeseníků mu bylo 
jasné, že se jednou bude muset postarat o statek a roz-
sáhlé polnosti. To mu však nebránilo ve studiích: začal na 
vídeňské akademii a pokračoval v Drážďanech, kde pro-
šel postimpresionistickým školením. Před dokončením byl 
na tři roky odvelen na frontu první světové války, bojoval 
v Rusku, Rumunsku, Itálii a v Uhrách. Jen co získal titul aka-
demického malíře, musel převzít sosnovský statek. K malo-
vání se vrátil až po sedmi letech v roce 1926.

V té době patřil k nejváženějším občanům v Sosnové, 
obci s naprostou převahou německého etnika. Gebauer si 
v podkroví zařídil prostorný a světlý ateliér. Do roku 1937 
namaloval více než devadesát procent svých obrazů. Ved-
le portrétů na zakázku Paul Gebauer vytvářel velké figu-
rální kompozice a polní práce – tématem všedního dne se 

přiblížil ke stylu takzvané nové věcnosti. Jeho volná tvor-
ba je výjimečná tím, že většinou obrazů procházejí stej-
ní lidé. Také v žánrových výjevech portrétoval své přátele, 
nejčastěji obyvatele Sosnové. Zachycoval zemědělský rok 
ve všech podobách, při práci s koňmi na poli, při sklizni. 
O své plenérové tvorbě psal v roce 1937 v periodiku Die 
Zeit: „Štafle, malířské plátno, barvy, štětce a paleta patří na 
vůz s krmením stejně jako kosy, hrábě a vidle. Maluji vždy 
před sekáči, s lehkým stojanem a malým plátnem vždy dva-
cet kroků vpředu a znovu je pozoruji a znovu je maluji, než 
se opět přiblíží a než dokosí řad.“

V říjnu 1938 byla Sosnová připojena k nacistickému 
Německu, následující rok se Gebauer stal členem NSDAP. 
Jisté zábrany ale Gebauer přece jen měl. Když jej přítel pře-
mlouval, aby se přihlásil do soutěže na realizaci portrétu 
Adolfa Hitlera, neudělal to. Také se neúčastnil soutěže na 
návrh pomníku Hanse Kudlicha. Malíř od mítl propagan-
du, která Kudlicha představovala jako symbol osvoboze-
ní sudetoněmeckých obyvatel z područí Československa.

Po válce byl jejich majetek konfiskován a rodina dosta-
la příkaz vystěhovat se do Bavorska. S rodinou se usídlil 
v Donauwörthu ve Švábsku. V novém prostředí se prosa-
zoval pomalu a obtížně. Na Opavsku, kde měl do začátku 
války dobré renomé, se po roce 1945 stal opovrhovaným 
autorem. S obrazy, uskladněnými na půdě Slezského zem-
ského muzea v Opavě, se zacházelo nešetrně a část byla 
zničena. Ve veřejném prostoru se zachovaly jen dvě reali-
zace. Fresky v kostele svaté Hedviky byly uchráněny zabí-
lení jen díky tomu, že kostel sloužil jako skladiště, a nebyl 
tedy veřejnosti na očích. Rozměrné plátno Symbol věčné-
ho života v opavské spořitelně zůstalo díky festovní ad-
justaci. Jeho rám totiž tvoří dřevěné obložení celé stěny 
a v dobách nenávisti vůči všemu německému nebylo snad-
né obraz odstranit.

Oblastní galerii v Liberec uspořádala v roce 2020 vel-
kou výstavu děl Gebauera. Byla to první výstava od roku 
1946. Je zajímavé, že se jedno plátno malíře Gebauera ob-
jevilo současně na výstavě nazvané Klimt ist nich das Ende 
(Klimtem to nekončí) ve Vídni a v Bruselu.

Kniha: Ivo Habán – Anna Habánová (eds.): Paul Ge-
bauer, Praha: Národní památkový ústav 2019, 232 stran.

Paul Gebauer: Neznámá tvář první republiky (Slezská vesnice), 1933
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Architekt roku 2020 Zdeněk Fránek
Řada moderních kostelů, ale i Stezka v oblacích mají jed-
no společné: jejich autorem je Zdeněk Fránek, přední čes-
ký architekt a pedagog, představitel organického proudu 
v české architektuře. Nyní získal ocenění za mimořádný 
přínos architektuře v posledních pěti letech, cenu Archi-
tekt roku 2020.

Porota se snažila o komplexní hodnocení jednotlivých 
osobností, nakonec přiřkla cenu architektovi a pedagogo-
vi Zdeňku Fránkovi (* 26. 8. 1961), který byl na prestižní 
cenu Architekt roku nominován opakovaně.

Při předávání ceny Architekt roku 2020 se Zdeněk Frá-
nek po otázce moderátora, zda ho stále baví projektovat, 
svěřil: „V procesu navrhování nelze přestat. Jde o jakési 
nutkání, které vás žene dál, ať už vám někdo hází klacky 
pod nohy, nebo ne.“ A že těch „klacků“ nebylo málo, stačí 
si vybavit spory o dům přezdívaný Maršmeloun...

Bývalý děkan Fakulty umění a architektury na Tech-
nické univerzitě v Liberci (2012-2018) vystudoval Fakul-
tu architektury VUT v Brně, poté působil na ÚHA v Blan-
sku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V součas-
né době se věnuje projekční, publikační, výstavní a peda-
gogické činnosti doma i v zahraničí. Habilitoval se v roce 
2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské 
řízení na VŠUP Praha.

Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří zámek ve Vel-
kých Opatovicích (2007), kostel církve bratrské v Litomyš-
li (2010), kostel církve bratrské v Praze (2010), energetic-
ká ústředna No. 6 Ostrava-Vítkovice (2012), CCC – Czech 
China Contemporary Galerie Peking (2013), rodinný dům 
v Chorvatsku (2014), Výzkumné centrum Liko-Noe a hala 
Liko-Vo ve Slavkově u Brna (2015-2019) a další. Originál-
ní řešení přináší i jedna z jeho posledních realizací, byto-
vý dům v centru Brna. Stojí na rušné Vídeňské ulici, a aby 
provoz obyvatele nerušil, má dům do ulice obrácené chod-
by. Byty vyhlížejí na druhou stranu do zeleného vnitroblo-
ku. Aby však uliční fasáda byla také živá, je vyrobena ze zr-
cadlových skel. Ve dne se v nich odráží věž barokního kos-
tela, v noci ji prozařuje světlo z chodeb.

Při předávání ocenění ve 12. ročníku soutěže, kterou 
vypisuje společnost ABF s cílem poukázat na význam a dů-
ležitost architektury, se v prostorách Centra architektury 
a městského plánování (CAMP) v Praze vyjadřovali k úlo-
ze architektury i předchozí vítězové.

„Architektura je něco, co by mělo přesáhnout život člo-
věka. Vážím si vizí, ale důležité je, aby objekt stál, aby se 
dal skutečně prožít,“ řekl například Petr Hájek, Architekt 
roku 2018.

„Architekt musí brát v potaz všechno. Každý závan vět-
ru, každou myšlenku,“ připojil se Stanislav Fiala, Architekt 
roku 2019, jinak autor například dnes již velmi slavné stav-
by DRN na Národní třídě.

Již v červenci 2020 vybrala odborná porota (architekti 
Petr Hájek, Adam Gebrian, Marcela Steinbachová, uměl-
kyně Kateřina Šedá a vítěz loňského ročníku soutěže, ar-
chitekt Stanislav Fiala) pět finalistů soutěže Architekt roku 
2020.

Do finále postoupil Ateliér 111 (Jiří Weinzettl, Barbo-
ra Weinzettlová, Veronika Indrová), studio Cosa.cz (Mar-
kéta Mráčková a Barbora Šimonová), Zdeněk Fránek, Petr 
Janda a ateliér ov-a (Jiří Opočenský a Štěpán Valouch).

Ocenění Architekt obci
Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také oceně-
ní Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní roz-
voj ČR, Svazem měst a obcí ČR a časopisem Moderní 
obec. Letos bylo poprvé ocenění udělováno ve spolupráci 
s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus 
a územní plánování ČR. I v tomto případě vybrala odbor-
ná porota pět finalistů, jejichž působení považuje pro roz-
voj konkrétního města či obce za zásadní.

Do finále postoupili Dan Šamánek (Bratčice), Aleš Bu-
rian (Havlíčkův Brod), Milan Nytra a Hana Nytrová (Hodi-
ce), Lubomír Dehner (Holasovice) a Jaromír Kročák (So-
běslav). Právě posledně jmenovaný architekt titul získal.

Cílem soutěže Architekt obci je ocenění tandemu ar-
chitekt – obec a vyzdvižení jejich rolí při procesu výstavby. 

Cenu Architekt obci 2020 získal architekt Jaromír Kro-
čák (* 1958) za mnohaletou profesionální práci architek-
ta a podporu kvalitní architektury v regionu. Oceněna byla 
především jeho spolupráce se samosprávou města Sobě-
slav, již na ceremoniálu zastupoval starosta Jindřich Bláha.

Jaromír Kročák absolvoval Fakultu architektury ČVUT, 
poté do roku 1990 pracoval v českobudějovickém Stavo-

archITekTura & DesIGn

Zdeněk Fránek: Bytový dům v centru Brna, Vídeňská ulice
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ra projektu. Hned v roce 1993 zakládá svůj vlastní Ateliér Kro-
čák, za nímž stojí desítky staveb realizovaných především 
v Jihočeském kraji, například oceňovaná vestavba knihov-
ny do hradu v Soběslavi (2010), rekonstrukce bývalého 
hotelu Gomel v Českých Budějovicích (2011) nebo rekon-
strukce domu Štěpánka Netolického v Třeboni (2016).

Jaromír Kročák se aktivně podílí na architektonickém 
dění v jihočeském regionu, řadu let byl regionálním zá-
stupcem České komory architektů, zasedá v porotách ar-
chitektonických soutěží, je členem Památkové rady NPÚ 
v Českých Budějovicích. Působí rovněž jako pedagog na 
Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Přestože Soběslav není velkým městem, může se chlu-
bit cennými veřejnými prostory a hodnotnými stavbami. 
Město ve spolupráci s architektem o ně cílevědomě a kon-
cepčně pečuje a jejich hodnoty vyzdvihuje a rozvíjí.

V úvahu bere i vliv úprav na mikroklima, provozní ná-
ročnost a co nejsnazší údržbu. Nezapomíná ani na zapo-
jení veřejnosti, která projekty spoluvytváří. Nemalou roli 
v úspěšné spolupráci hraje fakt, že architekt je soběslav-
ským rodákem. Oceněný tandem již připravuje další pro-
jekt u kostela sv. Víta.

vZpomínka

Josef Karlík (13. 7. 1941, Rožmitál pod Třemšínem – 
14. 11. 2019, Starý Rožmitál) 
Josef Karlík původně kráčel ve šlépějích svého otce, kte-
rý byl uznávaným truhlářem, a spolu se svým bratrancem 
vedli největší rožmitálskou firmu jménem Šmíd. Továrna 
Šmíd měla celý sortiment nábytku, jak obytného, tak ob-
chodního, a uměli precizně vybavovat lékárny. V tomto se 
prosadili i v zahraničí. Bohužel, někdy v roce 1949 byla 
továrna znárodněna pod komunální podnik a pana Karla 
Šmída nechali vedoucím až do roku 1959.

Josef Karlík vystudoval tvorbu nábytku a interiéru na 
Střední umělecko-průmyslové škole v Praze. Poté vystu-
doval obor architektura na stavební fakultě ČVUT taktéž 
v Praze a přes dvacet let pracoval ve Vojenském projekto-
vém ústavu, v němž se podílel například na realizaci stani-
ce metra Hradčanská a několika administrativních budov. 
Jeho jméno je však především spojeno s výstavbou praž-
ského Paláce kultury v roce 1974, který projektoval spolu 
s dalšími třemi architekty. Po roce 1989 si založil samostat-
nou projekční kancelář a byl nápomocen i Rožmitálu při 
vypracovávání urbanistických studií a projektování ve ve-
řejném prostoru.

Autory vítězného soutěžního návrhu dnešního Kon-
gresového centra Praha (původně Paláce kultury Praha) 
z roku 1974 jsou architekti Jaroslav Mayer, Vladimír Usto-
hal, Antonín Vaněk a Josef Karlík z Vojenského projekto-
vého ústavu Praha. 

Josef Chochol (13. 12. 1880, Písek – 6. 7. 1956, Praha)
Josef Chochol byl architekt, urbanista, návrhář nábytku 
a teoretik architektury, typický představitele českého ku-
bismu. Toto výtvarně jedinečné období Chocholovy tvor-
by se trvale zapsalo do dějin české moderní architektury.

Architekturu studoval na ČVUT v Praze a na Akademii 
výtvarných umění ve Vídni u Otto Wagnera. Po studiích vy-

víjel projektovou činnost v Praze a spolupracoval s výtvar-
níky skupiny Tvrdošíjných. Zúčastňuje se řady architekto-
nických soutěží, zejména na stavbu nemocnic. Jeho archi-
tektonické práce byly vysoko oceněny na mezinárodní vý-
stavě v Bruselu v roce 1935. Přesto má realizovaných sta-
veb málo, význam jeho kubistických budov v Praze nebyl 
doceněn.

Ve třicátých letech Chochol opustil experimentování 
s formami a nalezl uplatnění jako projektant činžovních 
domů v Praze, navrhovaných v duchu funkcionalismu, kte-
rý mezitím v českých zemích zdomácněl a stal se stylem 
dodnes symbolizujícím hospodářský a kulturní vzmach 
meziválečného Československa.
Některé realizace:
– Brožíkova síň Staroměstská radnice v Praze – úprava;
– Kovařovicova vila v Praze v Libušině ulici, 1912-1913;
– činžovní dům v Neklanově ulici v Praze, 1913-1914;
– původní (dnes zbořený) Trojský most v Praze;
– trojdům na Rašínově nábřeží v Praze, 1912-1913.

Antonín Viktor Barvitius (14. 7. 1823, Praha – 20. 7. 
1901, Praha)
Antonín Viktor Barvitius byl český architekt a návrhář, po 
studiu práv a filozofie se věnoval malířství. Architekturu 
studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Christia-
na Rubena, Eduarda van der Nülla, Augusta Sicarda von 
Sicardsburg a Carla Roesnera. Po dokončení studia a ně-
kolika letech práce ve Vídni roku 1854 odjel na stipendij-
ní pobyt do Itálie, kde se zejména v Římě věnoval restau-
rování renesančních památek architektury, hlavně rakous-
ké rezidence Pallazo Venezia. Po návratu do Prahy praco-
val nějaký čas i se svým švagrem Vojtěchem Ignácem Ull-
mannem. Později úspěšně pracoval pro Křesťanskou aka-
demii a Jednotu svatovítskou na návrzích liturgického ná-
dobí, náčiní a chrámového vybavení. Byl činný také jako ar-
cheolog. Pohřben je na Olšanských hřbitovech.

Trocha hIsTorIe

4. 8. 1381 byla vysvěcena nová kaple Staroměstské rad-
nice se sochou madony na nároží. Gotická socha madony 
z jemnozrnného pískovce byla původně umístěna na ná-
roží kaple Staroměstské radnice v Praze. Kaple byla budo-

Josef Chochol: Rodinný dům, Praha-Vyšehrad, 1912-1913
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vána od poloviny 14. století a vysvěcena roku 1381. Vznik 
sochy je spojován s heraldickou výzdobou její fasády, kte-
rá je datována do doby kolem roku 1365.

Od konce druhé světové války je na Staroměstské rad-
nici umístěna kopie sochy. Původní socha je součástí sbí-
rek Muzea hl. m. Prahy. V roce 2018 byla při příležitos-
ti přesunu sochy do nové expozice muzea v domě U Zla-
tého prstenu tato významná památka restaurována v Aka-
demii výtvarných umění v Praze a byl vytvořen její digitál-
ní model.

9. 7. 1611 byl v Praze na Malé Straně v dnešní Karmelit-
ské ulici položen základní kámen ke kostelu Panny Marie 
vítězné. Tato zcela mimořádná památka má význam ne-
jen pro svou architekturu a uměleckou výzdobu, ale přede-
vším pak díky proslulé sošce Pražského Jezulátka.

Zakladateli kostela byli v letech 1611-1613 němečtí lu-
teráni žijící v Praze, ale také zástupci říšských stavů, šlechti-
ci a diplomaté. Kostel byl vysvěcen 21. července 1613 a za-
svěcen Nejsvětější Trojici. Po bitvě na Bílé hoře (1620), kte-
rá znamenala vítězství katolíků v českých zemích, věnoval 
císař Ferdinand II. kostel řádu bosých karmelitánů, kteří 
8. září 1624 chrám zasvětili Panně Marii Vítězné a sv. An-
tonínu Paduánskému.

Dekretem císaře Josefa II. byl však klášter roku 1784 
zrušen, karmelitáni museli odejít a správu převzal řád Jo-
hanitů z farnosti od kostela Panny Marie pod řetězem. Na 
přání kardinála Vlka se do kostela po 200 letech nakonec 
opět vrátili karmelitáni (2. července 1993).

Soška Pražského Jezulátka, jejíž originál je uctíván 
v kostele Panny Marie Vítězné, pochází ze Španělska, kde 
byla pravděpodobně zhotovena někdy v druhé polovině 
16. století (nebo dříve). Když se vévodkyně Marie Man-
rique de Lara vdávala do Čech (1556), dostala sošku od 
své matky svatebním darem a její ovdovělá dcera Polyxena 
z Lobkovic ji věnovala (1628) klášteru bosých karmelitá-
nů u kostela Panny Marie Vítězné. Soška je vysoká 47 cen-
timetrů, představuje Ježíše ve věku několika málo let, je 
oblečená do dlouhé splývavé košilky. Jádro je vyřezáno ze 
dřeva, potaženo snad plátnem a povrch je vymodelován 
z poměrně křehkého barevného vosku, chráněného stříbr-
ným pouzdrem (do pasu). Pravici má zdviženou k požeh-
nání, v levé dlani drží symbol vlády nad světem – říšské ja-
blko s křížkem. Nejcennějšími klenoty byly jednak dnes již 
ztracená kopie řádu Zlatého rouna a dále pak dvě korun-
ky z dílen pražských zlatníků (vyrobené 1767 a 1810). Za 
třicetileté války byla soška málem zničena během vpádu 
saských vojsk do Prahy (1631). Teprve roku 1637 nalezl 
pohozenou sošku Lucemburčan otec Cyril od Matky Boží, 
měla ulomené obě ruce, otec Cyril však dosáhl toho, že Je-
zulátku byly vyrobeny ručičky nové. Roku 1655 byla soška 
korunována pražským biskupem, což dnes připomíná vý-
roční slavnost první květnovou neděli.

Starobylý zvyk oblékání sošky Ježíška dnes provádě-
jí sestry karmelitky. Většina vystavených šatů jsou dary 
z vděčnosti a jejich barvy jsou dané liturgickým obdobím, 
řídícím se církevním kalendářem. Obecně se používají čty-
ři barvy: bílá (doba velikonoční a vánoční), červená (Svatý 
týden, Svatodušní svátky a svátky sv. Kříže), fialová (doby 
postní a adventní) a zelená (barva mezidobí). O slavnos-
ti korunovace bývá Ježíšek v královských šatech s herme-
línovým pláštíkem. Při zvláštních příležitostech se užíva-

jí další barvy: růžová (pro tři neděle adventní a čtyři nedě-
le postní), zlatá (může nahradit jiné barvy) a modrá (ma-
riánské svátky).

27. 7. 1611 byl v Praze na Starém Městě v dnešní Salvá-
torské ulici položen základní kámen ke kostelu sv. Salvá-
tora, největšímu pražskému evangelickému kostelu zasvě-
cenému Spasiteli (Salvator = Spasitel). 

Stavba kostela sv. Salvátora byla politickou událostí, 
příznačnou pro napětí v českém předbělohorském státě. 
Ke stavbě kostela přikročili němečtí luteráni po marných 
pokusech o získání některého z již existujících staroměst-
ských kostelů pro vlastní bohoslužby. Sbírka na stavbu kos-
tela probíhala po celé Evropě a byla jakousi demonstra-
cí solidarity protihabsburského tábora v předvečer třice-
tileté války.

Goticko-renesanční stavba byla postavena v letech 
1611-1614. Po Bílé Hoře byl kostel evangelíkům zabaven, 
uzavřen a jeho kazatelé vypovězeni z Prahy. V roce 1626 
byl darovací listinou předán řádu paulánů, kteří si vedle 
stojící dům upravili na prozatímní klášter. Klášter paulá-
nů byl spojen s kostelem krytou chodbou. Kostel byl po 
roce 1689, kdy vyhořel, částečně zbarokizován. Roku 1720 
byla přistavěna hranolová věž a po polovině 18. století byly 
hlavní loď a kněžiště vyzdobeny rokokovými štukaturami. 
Při té příležitosti doplnili kostelní průčelí o dvě věže. Poz-
dější stavební úpravy kostela i konventu proběhly v roce 
1777. Roku 1863 kostel koupili čeští evangelíci, byl zrekon-
struován pro bohoslužebné účely a vysvěcen.

15. 7. 1726 byl v Praze na Malé Straně položen základ-
ní kámen k budově lužického semináře. Honosná palá-
cová dvoupatrová barokní budova, snad od Kiliána Igná-
ce Dienzenhofera, byla postavena v letech 1726-1728. So-
cha sv. Petra z roku 1728 na nároží je od Matěje Václava 
Jäckela. V roce 1846 zde studenti založili první slovanský 
studentský spolek v Praze Serbowku. Vlastníkem budovy 
byla kapitula v Budyšíně, proto se seminář vyhnul zrušení 
v době Josefa II. Zrušen byl až míšeňským biskupem v roce 
1922, ale po druhé světové válce opět sloužil lužickosrb-
ským studentům. Dnes je zde knihovna s rozsáhlou sbír-
kou sorabik nazvaná po buditeli a vůdci Lužických Srbů 
Michalu Hórnikovi.

30. 6. 1956 byl v Praze na Václavském náměstí otevřen 
Dům módy. Budova je postavena ve stylu střízlivého no-
voklasicismu padesátých let, který vychází z tradice před-
válečného funkcionalismu.

Dům módy ale nebyl pouze obchodním centrem, od-
kud si člověk odnášel tašky plné oblečení. Například na 
střeše obchodu se kdysi pořádaly pravidelné módní pře-
hlídky, na které se dostali jen ti nejvýznamnější a nejzná-
mější.

20. 6. 1996 zkušební provoz oficiálně zahájil tančící dům 
na Rašínově nábřeží v Praze. Jde o výjimečnou stavbu spo-
lečného projektu amerického architekta Franka Gehryho 
a jeho českého kolegy chorvatského původu Vlado Milu-
niče. 
Red. poznámka: O stavbě a jejích architektech jsme Vás in-
formovali v předminulém čísle Kulturního klubu.
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ra Best in Design
Porota složená z odborníků z Česka i zahraničí zhodnoti-
la více než 380 přihlášek a vybrala vítěze 12. ročníku mezi-
národní soutěže Best in Design. Kdo ovládl jednotlivé ka-
tegorie i hlavní cenu, oznámil 7. května Jan Cina na on-line 
vyhlášení vítězů v rámci Zlin Design Weeku.

Soutěž Best in Design je cesta pro mladé a nadané 
designéry, kteří si přejí být objeveni a hodlají posunout 
svou tvorbu vpřed. Je to zároveň součást festivalu Zlin De-
sign Week, který je každoročně pořádán studenty Fakul-
ty multi mediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně. Designéři mohou získat ocenění v jedné z katego-
rií (Product & Industrial Design, Communication Design 
a Fashion Design) a usilovat také o hlavní cenu.

Zatímco v předchozích letech se diváci scházeli ve zlín-
ském Kongresovém centru, letos zavítali on-line do pavi-
lónu firmy KOMA modular ve Vizovicích. Tam vznikly díky 
okolní krajině a dávce designu soustředěného do jedno-
ho místa unikátní záběry. Celým večerem je provedl he-
rec a moderátor Jan Cina, kterého v rámci rozhovorů do-
provodili pořadatelé Zlin Design Weeku i s porotci a ga-
ranty soutěže.

První místo kategorie Produkt & Industrial Design ob-
sadil Ondřej Pechal s litinovým radiátorem Edudant. Pro 
Pechala byla při tvorbě důležitým ukazatelem životnost liti-
nového radiátoru, který ji má na rozdíl od plechového des-
kového klidně až sto let. Za tu dobu dům vystřídá až ně-
kolik generací majitelů, každý z nich používá radiátor po 
svém, navíc i každá místnost si klade jiné estetické nároky.

Druhé místo patří Kateřině Klímové s kolekcí nábyt-
ku pro předškolní děti, při jejíž tvorbě se dívala na ekono-
mickou i ekologickou stránku vybavení. Na třetím místě se 
umístil Jan Kulhánek s návrhem převozní lodi pro Prahu.

Kategorii Communication Design ovládl tým Julie Dítě-
tová a Jáchym Moravec s prací Česká vlajka.online. V roce 
2020 oslavila československá vlajka sto let své existence. 
V průběhu času navštívila všechny kontinenty, byla na nej-
vyšší hoře světa, na dně moře a dokonce i na Měsíci. Je 
důležité, aby se vlajka prezentovala tak, jak má. Výsled-
kem práce autorů je jednoduchý a srozumitelný nástroj, 
který umožní lidem českou vlajku dobře poznat a správ-
ně používat.

Druhou pozici obsadil Adam Komůrka, který navrhl vi-
zuál reklamní kampaně na podporu oboru digitální design. 
Třetí místo obhájila Aneta Roubíčková, jejíž práce pomocí 
virtuální reality ukazuje, jaké to je fungovat s očním one-
mocněním.

Fashion Design
Vítězem kategorie Fashion Design se stala Karolína Čecho-
vá. Její kolekce Inner Sanctum je jakýmsi vhledem do lid-
ského těla. Kolekce je inspirována charakterem fascií – ko-
lagenovými vlákny prostupujícími celým tělem a neustá-
le měnícími svůj tvar, hustotu a objem. Je to proměnlivý 
adaptabilní systém.

Ngoc Yen Tran a jejímu projektu VOL.02 – UPCYCLED 
SNEAKERS s tematikou upcyklace tenisek patří druhé mís-
to. Třetí příčku obsadila Nina Goderidze, která připravila 
kolekci ze speciálního materiálu napodobující lidskou po-
kožku – Entropy-Graduation Fashion Collection.

Celkovým vítězem napříč kategoriemi je Ondřej Pechal 
s litinovým radiátorem Edudant. Student Fakulty architek-
tury ČVUT si tak odnesl hlavní cenu 1 500 €.

Soutěž Best in Design je již tradičně součástí týdenní-
ho festivalu Zlin Design Week a každý rok objevuje nové 
talenty v designu z celého světa.

Grand designéři roku 2020
Grand designérem roku 2020 se stala dvojice Eduard 
Herrmann a Matěj Coufal. Do Síně slávy českého designu 
byl za celoživotní přínos oboru uveden architekt, designér 
a pedagog Jiří Pelcl. Ceremoniál byl namísto tradičně ve 
Stavovském divadle přenášen v České televizi, bylo to tak 
kvůli pandemii covidu už druhým rokem po sobě.

Bývalý rektor UMPRUM Jiří Pelcl je jednou z nejvýraz-
nějších osobností české designérské scény, kterou pomá-
hal během devadesátých let budovat. Během své kariéry 
působil i jako interiérový architekt pro Václava Havla na 
Pražském hradě a vedle své vlastní autorské činnosti se 
věnuje také designu pro průmyslovou výrobu. Jeho návr-
hy pro Český porcelán a sklárnu Crystalex se staly ikona-
mi českého designu a dodnes pokračuje jeho spolupráce 
s předními českými značkami, jako jsou mminteriér, Bom-
ma, Le Bon, Preciosa, Verreum, Egoé a Master & Master.

Spolupráce designérů Eduarda Herrmanna a Matě-
je Coufala začala během jejich studia na UMPRUM. Po-
zornost poutají jejich spolupráce se známými výrob-
ci i vlastní projekty včetně výstav. Tématem jejich tvorby 
se staly nejen běžné věci každodenního života jako věšá-
ky, lampy, police, stolky a židle, ale například i kompletní 
informační systémy měst. Designérské duo loni vystavilo 
kolekci sví tidel, která vznikla ve spolupráci se společnos-
tí Horn bach. Každé ze tří polohovatelných svítidel je vy-
robeno z prefabrikovaných součástek, které lze v Horn ba-
chu zakoupit.

V kategorii Výrobce roku mají cenu Tkalcovny Kubák 
s prací pro studia Durch Duo a Ihor. Rodinná firma ze Str-
milova se zaměřuje hlavně na bytový textil vyráběný z pří-
rodních materiálů. 
vítězové v ostatních kategoriích:
Designér šperku roku: Zdeněk Vacek, kolekce šperků na-

zvaná Báze.
Módní designér roku: Jakub Polanka s kolekcemi s názvy 

F/W 2020 a S/S 2021.
Fotograf roku: Fotografky ze Shotby.us nominované za 

spolupráci s časopisy, fotografie pro Prague Pride 
a Pro ject Sapience aj.

Grafický designér roku: 20YY designers, vizuální identita 
pro Muzeum literatury.

Ilustrátor roku: Veronika Vlková a Jan Šrámek, ilustrace 
dětské knihy Apolenka z modrotisku.

Prof. ak. arch. Jiří Pelcl (* 22. 9. 1950) je renomovaný čes-
ký designér, věnuje se návrhům veřejných a soukromých 
interiérů, architektuře, designu nábytku, skla a porcelánu. 
V nedávné době působil také jako vedoucí Ateliéru design 
nábytku a interiéru na UMPRUM, kde mezi lety 2002-2005 
zastával pozici rektora. Tvorba Jiřího Pelcla je zastoupena 
ve sbírkách designu Uměleckoprůmyslového musea v Pra-
ze, v Die Neue Sammlung v Mnichově, v Museum für Ge-
staltung v Curychu a v mnoha dalších světových muzeích. 
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Dar Moravské galerii v Brně
Uznávaná módní návrhářka a oděvní designérka Liběna 
Rochová věnovala Moravské galerii v Brně desítky oděvů, 
bot, paruk, šperků či doplňků. Jde o ucelený průřez jejími 
kolekcemi od devadesátých let do současnosti. Rochová je 
brněnská rodačka. Darem chce zároveň podpořit novou 
vizi brněnského Uměleckoprůmyslového muzea jakožto 
centra designu a módy. Galerie o nové akvizici informo-
vala na svém webu. Uměleckoprůmyslové muzeum se po 
dílčích stavebních úpravách a komplexní obměně expozic 
znovu otevře na podzim. Zaměří se na design a jeho růz-
né podoby a postupně rozšiřuje své sbírky. Kromě módy 
dostane prostor také porcelán, sklo, keramika či nové tech-
nologie a média pro prezentaci tvorby současných desig-
nérů. „Chtěla jsem Moravské galerii věnovat většinu svých 
kolekcí, tvorbu od devadesátých let. Mým snem je spolu-
vybudovat něco jako »muzeum designu a módy«,“ uved-
la Rochová.

Zájemci sledovali módní přehlídku 
v Pražské tržnici z automobilů
Vítězem ceny pro mladé módní návrháře se v soutěži Van 
Graaf Junior Talent stal Aleš Hnátek se svojí kolekcí se-
stavenou z udržitelného materiálu. Soutěž byla součás-
tí jarní přehlídky módy Mercedes-Benz Prague Fashion 
Week, jejíž program zahájila on-line prezentace tvorby Ja-
kuba Polanky z budovy Šlechtovy restaurace ve Stromov-
ce. Na vyhlá šení výsledků soutěže Van Graaf Junior Talent 
2021 navázala přehlídka loňského držitele ceny Marcela 
Pe tránka.

Na soutěžní přehlídce čtyř finalistů v hale 13 v Pražské 
tržnici se představilo šestnáct modelek a modelů. Přehlíd-
ku provázela přísná hygienická opatření. Módní přehlíd-
ky byly on-line streamovány na velkoplošné obrazovky do 
prostoru parkoviště u haly 25, kde je sledovali zájemci ze 
dvou desítek automobilů.

výsTavy

Znovuotevření Muzea města Prahy
Muzeum města Prahy se v úterý 11. května 2021 znovu 
otevřelo návštěvníkům. Hlavní budova Muzea města Pra-
hy je uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce, a to do 
roku 2023. Ostatní objekty budou otevřeny v aktualizova-
ných otevíracích dobách.

Podskalská celnice na Výtoni bude návštěvníkům pří-
stupná o víkendech, Zámecký areál Ctěnice od čtvrtka do 
neděle, Dům U Zlatého Prstenu denně kromě pondělí (zde 
se mění pouze čas otevírací doby, který je o dvě hodiny 
zkrácený), skupinové prohlídky Müllerovy a Rothmayero-
vy vily zatím vzhledem k vládním opatřením možné ne-
jsou, ale Studijní a dokumentační centrum Norbertov se 
návštěvníkům otevře, a to ve dnech: úterý, čtvrtek, sobo-
ta a neděle.

Ze strany muzea budou zajištěny veškeré povinné hy-
gienické podmínky. Návštěvníci budou moci vstupovat do 
objektů pouze s respirátory a budou muset dodržovat na-
řízené rozestupy. Počet návštěvníků v jednu chvíli v da-
ném prostoru se bude vždy řídit aktuálním nařízením vlá-
dy. V době znovuotevření to bude pro Dům U Zlatého prs-
tenu 25 návštěvníků jednotlivě, pro Zámecký areál Ctěnice 
také 25 návštěvníků. V případě Podskalské celnice na Vý-
toni to budou 4 návštěvníci a ve Studijním a dokumentač-
ním centru Norbertov 5 návštěvníků.

Muzeum města Prahy aktuálně nabízí ke zhlédnutí tyto 
výstavy: 100 roků Říše loutek (Dům U Zlatého Prstenu), 
Kdyby stěny mohly mluvit (Studijní a dokumentační cen-
trum Norbertov) a Adolf Loos světoobčan (ve spolupráci 
s Národním technickým muzeem).

Ze zavřených galerií: Velikáni ruské 
avantgardy v Alšově jihočeské galerii 
Po více než ročním odkladu způsobeném covidovou pan-
demií připravila Alšova jihočeská galerie akci, kterou po-
važuje za událost roku. 

Od 1. května představí výstavu Malevič – Rodčenko – 
Kandinskij a ruská avantgarda ve svých výstavních pro-
storách Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou. Díla rus-
ké avantgardy v tak velkém rozsahu a kvalitě budou v Čes-
ké republice představena poprvé. Uvedla to vedoucí pro-
dukce Alšovy jihočeské galerie Paulina Skavova.

Kolekce pochází ze sbírky Muzea výtvarného umění 
v Jekatěrinburgu. Ve své době byla budována za účelem 
mapovat avantgardní tendence v Rusku v letech 1910-
1920.

„V souboru dvaačtyřiceti sbírkových předmětů, z nichž 
bude prezentováno šestatřicet děl, je čitelných několik sty-
lových východisek, která v letech 1910-1920 tamním umě-
ním rezonovala. Jsou to fauvismus, kubismus, kubofuturis-
mus, neoprimitivismus, rayonismus, suprematismus a kon-
struktivismus. Návštěvník výstavy tak může spatřit díla ma-
lířů dnes legendárních skupin Kárový spodek a Oslí ocas, 
které mají pro Rusko stejný význam jako pro Česko Osma,“ 
vysvětlil ředitel galerie Aleš Seifert.

„Mezi naprosté unikáty světového umění patří Supre-
matismus od Kazimira Maleviče z roku 1915, Kompozi-
ce Alexandra Rodčenka (1919) či rozměrná Improvizace 
217 Vasilije Kandinského,“ uvedl kurátor výstavy historik 
Adam Hnojil.

Vývojové tendence ruské avantgardy jsou zřejmé také 
v několika známých dílech jednoho umělce. „Průkopník 
ruské moderny Michail Larionov je zastoupen jak fauvis-
ticko-expresivní Ulicí v provincii (1910), tak neoprimitivis-
tickou kompozicí Židovská venuše (1912). Na vzájemné 
ovlivňování pak ukazuje třeba tvorba Olgy Rozanové, která 
je zastoupena třemi díly z různých období. Portrétem sest-
ry, která je takřka pandánem k Larionovově aktu, i supre-
matistickými pracemi již nakročenými ke konstruktivismu,“ 
popsal vystavená díla Hnojil.

Výstavu budou moci návštěvníci navštívit do 1. srpna 
letošního roku.

(mk)
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ra Národní galerie představuje svá díla on-line
Národní galerie Praha se po odmlce rozhodla pokračo-
vat ve svém videocyklu nazvaném Moje nej dílo. V něm její 
zaměstnanci vyprávějí o dílech blízkých jejich srdci a také 
divákům umožní nahlédnout do normálně nepřístupných 
prostorů. Pořad je k vidění na sociálních sítích galerie.

V chystaných videích představí svá nejoblíbenější díla 
kurátorky Sbírky starého umění Olga Kotková a Andrea 
Steckerová, kurátorka Sbírky 19. století a klasické moder-
ny Alice Němcová a kurátorky Sbírky grafiky a kresby Pet-
ra Zelenková a Petra Kolářová. Lidé si budou moci vyslech-
nout výklad o Paulu Gauguinovi, Petru Brandlovi, Han-
si Baldunu Grienovi, Emilu Fillovi nebo například o Mar-
tinu A. Lublinském.

V nejnovějším již zveřejněném videu vypráví kurátor-
ka Sbírky Asie a Afriky Jana Ryndová o japonské miniatuře 
z 18. století nazvané Kostlivec s rituální dýkou. Otvory v ní 
napovídají, že kdysi sloužila k zapínání kimona. „Rozhodla 
jsem se pro dílo užitého umění, protože dobře ukazuje, že 
v Japonsku rozdíl mezi užitým a vysokým uměním, jak jej 
známe z Evropy, mizí,“ vysvětlila svoji volbu Jana Ryndová.

Letos má vzniknut ještě dvacet dalších videí. Jejich au-
torem je italský režisér Marco Chiodi, který pro Národ-
ní galerii vytvořil videoprojekty spojené s on-line výstavou 
Rembrandt: Portrét člověka. Spolupracuje také s baletem 
a operou Národního divadla. (mk)

NG a NM otevřeny
Národní muzeum otevřelo začátkem května pro návštěvní-
ky svou Historickou budovu na Václavském náměstí a blíz-

kou Novou budovu. Zvalo především na archeologickou 
výstavu Sluneční králové, která je prodloužena do 30. září. 
Další budovy Národního muzea se otevřou později. Ná-
rodní galerie Praha otevřela ve stejné době všechny své 
objekty a zve návštěvníky zejména na nově připravenou 
velkou výstavu malířky Toyen do Valdštejnské jízdárny.

Výstava s podtitulem Snící rebelka bude otevřená 
v prodloužené otevírací době vždy od úterý do neděle od 
10:00 do 19:00 a ve středu až do 20:30. Byl rovněž ote-
vřen prodej časových vstupenek, pořadatelé doporučují 
koupit je on-line, ale bude možné je koupit i na pokladně. 
V takovém případě ale už se zájemce nemusí dostat do vý-
stavy ihned.

V NGP mohou zájemci také navštívit novou stálou ex-
pozici Staří mistři II ve Šternberském paláci, která byla za-
tím veřejnosti dostupná pouhý týden. Staré umění mohou 
obdivovat také v protějším Schwarzenberském paláci, stře-
dověké umění v Anežském klášteře a moderní a současné 
umění ve Veletržním paláci.

Na výstavu Sluneční králové do Národního muzea je 
možné jít pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou 
na konkrétní den a čas. Na ostatní výstavy i do celého ob-
jektu bude možné zakoupit vstupenky jak on-line, tak i na 
pokladně v den návštěvy.

V muzeu je možné navštívit také výstavu Olympijské 
Tokio, která připomíná trojici tokijských her: těch nekona-
ných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (po-
prvé v historii) posunutých her, které se mají konat letos 
v létě. Zájemci si mohou prohlédnout vítězné snímky ze za-
tím poslední soutěže Czech Press Photo a několik dalších 
výstav včetně nově expozice v sále minerálů.

(mk)
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Formanová představila v Praze 
svoji novou knihu Nalakuj to narůžovo
Martina Formanová v Praze představila knihu Nalakuj to 
narůžovo, ve které se vyrovnává se smrtí manžela, režisé-
ra Miloše Formana. V jejím vyprávění se kromě rodiny ob-
jevují také přátelé z řad známých umělců, například sce-
nárista Petr Jarchovský či americká herečka Mia Farrowo-
vá. Křtu knihy se mimo jiné zúčastnily herečky Věra Kře-
sadlová a Eva Holubová, dorazil i Jiří Lábus a režisér Jan 
Hřebejk, se kterým Formanová plánuje natočit film s pra-
covním názvem Sestry. Na scénáři se podílí její spolužák 
z FAMU Jarchovský.

Martina Formanová navazuje na předchozí autobio-
grafické prózy Skladatelka voňavého prádla a Snědla dě-
tem sladkosti. „Je to moje nejintimnější kniha,“ uvedla. De-
níkovým způsobem zpracovává svůj smutek a prázdno-
tu ze ztráty člověka, po jehož boku strávila třiadvacet let 
a s nímž vychovala dva syny.

Povídky z brněnského Bronxu
Vydavatelství Radioservis představuje audioknihu Krvavý 
Bronx. „Myšlenka udělat knihu příběhů vytvořených na zá-
kladě novinových článků z druhé poloviny 19. století není 
moje. Svěřil mi ji v pivním baru Na Stojáka historik Michal 

Konečný. Já mám akorát v Bronxu už víc než deset let své 
pracovní studio a vydávám knížky. Nakladatelství Host sídlí 
v této divoké a zajímavé městské části dokonce už od roku 
2005, takže se rychle ukázalo být ideálním třetím hráčem 
do mariáše,“ říká Martin Reiner, editor knihy.

S pomocí Tomáše Setničky jsme vybrali přes padesát 
článků a zpráviček vztahujících se k Cejlu ( jak se tehdy ří-
kalo celé oblasti) a nabídli je šestnácti autorům a autor-
kám, aby se o ně podělili. Miroslav Balaštík i já jsme oslo-
vili největší autorské hvězdy svých týmů, hezky půl na půl, 
a ty téměř bez výjimky nabídku přijaly.

K mému velkému údivu pak také všichni odevzdali své 
práce v dohodnutém termínu; možná i proto, že se ty zprá-
vy týkaly různých mordů, krádeží, tragikomických omylů 
a dalších štrapácí zvíci novodobé černé kroniky. Byly zkrát-
ka inspirativní.

Cejl tehdy představoval v každém ohledu odvrácenou 
tvář rodícího se moderního města a také dnešní Bronx ( jak 
se oblasti lidově říká), ač fakticky na dosah městského cen-
tra, trpí celou řadou neduhů, které je třeba léčit. Lidí, kte-
ří chápou, že ze zdravého a vitálního Bronxu bude profi-
tovat celé město, naštěstí stále přibývá… a já navíc věřím, 
že místo, které pozná svou vlastní minulost, má větší šan-
ci na pozoruhodnou budoucnost.

Anotace: Nejlepší autoři z nakladatelství Host a Druhé 
město napsali text na motivy z „černé kroniky“, a tak vznik-
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la obsáhlá povídková antologie s názvem Krvavý Bronx. 
Jejich texty se týkají a dotýkají brněnské čtvrti známé jako 
Bronx, což není její oficiální název: takhle se sociálně vy-
loučené lokalitě už dobrých třicet let říká. Všechny ty zprá-
vy a zprávičky ovšem pocházejí z druhé poloviny 19. stole-
tí – a jasně ukazují, že velký nepokoj a sociální drama nes-
la v sobě tahle městská část už v časech, kdy se jí ještě ří-
kalo prostě Cejl. Vraždy, krádeže, nelegální potraty končící 
smrtí, otrava lékárenským jedem, jindy jen bizarní záměny 
či sňatkové podvody, skoro pokaždé životy žité na hraně 
existence. Dohromady poutavý svět pojednaný autory, je-
jichž prostý výčet nepotřebuje další komentář: Irena Dous-
ková, Kateřina Tučková, Ludvík Němec, Alena Mornštajno-
vá, Bianca Bellová, Martin Reiner, Michal Konečný, Štěpán 
Kučera, Dora Kaprálová, Michal Sýkora, Petra Dvořáková, 
Jan Němec, Petr Stančík, Ondřej Hübl, Václav Kahuda či 
Petra Soukupová. A v jejich podání minulost světa, který 
stále čeká na svou šanci.

www.radioteka.czhttps://mistnikultura.cz

Světový den knihy a autorského práva
Není to tak dlouho, co jsme oslavili Světový den knihy a au-
torského práva. Tradiční akce jako autogramiády či besedy 
autorů se čtenáři se sice ani letos nekonali a knihkupectví 
byla také ještě zavřená, ale slavit lze třeba četbou. Většina 
Čechů má v domácí knihovničce jistě oblíbený kousek, kte-
rý udělá radost znovu i po letech.

A protože správně zvolená kniha umí (mimo jiné) 
i v těžkých časech vykonat své, jistě neuškodí připomenout 
literární počiny, které se zapsaly do čtenářských srdcí prá-
vě osobitým humorem:
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Protiválečný humoristický román Jaroslava Haška není tře-
ba představovat, je oblíbenou českou klasikou, kterou ale 
znají i čtenáři po celém světě. Ačkoliv jeho první díl vyšel 
již před sto lety, tedy v roce 1921, ani roky mu na popula-
ritě neubraly: byl přeložen do osmapadesáti jazyků a do-
dnes vychází v nových vydáních.
Saturnin
Humoristický román Zdeňka Jirotky z roku 1942 je dalším 
dílem, které neztrácí na oblíbenosti u čtenářů ani v průbě-
hu času. Důkazem může být i to, že Saturnin zvítězil v celo-
národní čtenářské anketě Kniha mého srdce. V roce 2017 
vyšlo pokračování románu s názvem Saturnin se vrací, za 
nímž stojí bývalý politik a překladatel Miroslav Macek. Re-
cenze měl víc než dobré.
Povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna
Povídky autorské dvojice Šimek – Grossmann se staly pro 
několik generací doslova kultem, ačkoliv vrchol popularity 
si tito osobití humoristé užívali koncem šedesátých let, kdy 
bavili obecenstvo divadla Semafor. Humor Šimka a Gross-
manna plný sarkasmu a absurdit ale pobaví i dnes, a to jak 
na zvukových nosičích, tak i ve své knižní podobě – kom-
pletní vydání povídek Š+G obsahuje Besídku zvláštní ško-
ly, Návštěvu cirkusu i soubor šestatřiceti povídek Jak jsme 
přechovávali bělogvardějce, které v době svého vzniku ne-
mohly být publikovány.
Pan Kaplan má stále třídu rád
Leo Rosten je autorem oblíbené knihy plné inteligentního 
humoru založeného na slovních hříčkách – podstatnou roli 
zde proto sehrál překladatel, který musel děj a vtipy zasa-

dit do českého prostředí. Přepracování první verze (Pan 
Kaplan má třídu rád, přeloženo Pavlem Eisnerem) je roz-
šířeno o nové postavy i kapitoly a zcela nová je druhá část 
knihy. Hlavní postavou je evropský přistěhovalec pan Kap-
lan, žák Večerní přípravné školy pro dospělé v New Yorku. 
V anglickém originále se učí angličtině, pokud jde o český 
překlad Antonína Přidala, snaží se naučit češtině.
Mikulášovy patálie
René Goscinny se sice proslavil hlavně příběhy s postavič-
kami Asterixe a Obelixe, přesto se ale do srdcí čtenářů ně-
kolika generací zapsal i malý Mikuláš. Jeho příhody začaly 
v Čechách vycházet už v šedesátých letech v časopise Oh-
níček, výběr ze všech původních knih pak poprvé vyšel pod 
názvem Mikulášovy patálie v roce 1970. Ať už se dospělý 
čtenář začte do kterékoliv knihy s tímto hrdinou (Mikulá-
šovy prázdniny, Mikuláš a jeho přátelé, Mikulášovy nové 
patálie a další), jistě mu vždy zlepší náladu. A číst si navíc 
může společně se svými dětmi.
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil 
v mateřské školce
Úžasnou moc přivést na jiné myšlenky má i tato kniha, za 
jejímž vznikem stojí v Česku dobře známý Robert Fulg-
hum – stačí se začíst do drobných příběhů, úvah a autoro-
vých životních postřehů. 

Fulghumovy texty jsou nejen vtipné, ale i laskavé a plné 
jednoduchých lidských mouder. Prostě přesně to, co dneš-
ní doba (a čtenář) často postrádá.
Deníček moderního fotra aneb Proč by muži neměli mít 
děti
Jak to může vypadat, když se muž ocitne na mateřské 
dovolené? To vtipně objasňuje tato kniha (a její dvě po-
kračování) vzešlá z úspěšného blogu, který si Dominik 
Lands mann založil, když se stal otcem. Nejdříve miminko 
vnímal spíš zdálky, ale vše se razantně změnilo, když s ním 
zůstává doma na „otcovské dovolené“ – začíná tak každo-
denní boj o přežití otce i syna. Malý Čeněk je totiž dítě ne-
jen velmi aktivní, ale i destruktivní...
Denik Ostravaka
I další kniha (a několik jejích pokračování) vznikla na zá-
kladě oblíbeného blogu, pro některé čtenáře ale může být 
trochu tvrdším oříškem – „razovité“ texty totiž vznikly fone-
tickým přepisem ostravského dialektu. Ve své době (2004-
2006) se anonymní autor Ostravak Ostravski a jeho vtipně 
podané příběhy ze života obyčejného horníka těšily velké 
popularitě, vycházely tak i knižně a na CD nosičích. V roce 
2016 z námětu těžil také film Ostravak Ostravski, ten už 
se ale dočkal spíše vlažných reakcí.
Stopařův průvodce Galaxií
Také další knižní tip si už vysloužil přívlastek kultovní. Au-
torem je Douglas Adams a fanouškům sci-fi ho jistě není 
třeba představovat. Tato „třídílná pentalogie“ je ale vlast-
ně spíše parodií na sci-fi, má tedy možnost zaujmout i čte-
náře, kteří tomuto žánru příliš neholdují.

Nevšední a komplikovaný příběh hlavního hrdiny za-
číná zničením Země, která musí udělat místo nové galak-
tické dálnici. Jak z místa katastrofy uniknout? Stačí stop-
nout kosmickou loď a vydat se třeba do restaurantu na 
konci vesmíru...
O mé rodině a jiné zvířeně 
Román anglického spisovatele, zoologa a popularizátora 
ochrany přírody Geralda Durrella těží z jeho pobytu na 
středomořském ostrově Korfu, kde se svou rodinou prožil 
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ra pět nejkrásnějších let svého dětství. Očima desetiletého 
hrdiny může čtenář pozorovat nejen krásy místní příro-
dy a zvyky zdejších zvířat, ale i jeho rodinu. To vše samo-
zřejmě s humorem a lehkostí, která čtenáře odnese dale-
ko od starostí.

Světový den knihy a autorských práv je mezinárodní 
akce věnovaná psanému slovu a spisovatelům. V České 
republice podporuje Světový den knihy již od roku 2014 
Svaz českých knihkupců a nakladatelů. (mk)

Knižní lázně nabízejí spojení 
pobytu v lázních a intenzivní četby knih
Projekt Knižní lázně chce nabídnout spojení čtenářství a lá-
zeňství a vybrat několik čtenářů, kteří dobrovolně stráví 
týdenní či čtrnáctidenní pobyt v lázních převážně četbou 
knih. Ambasadory projektu jsou spisovatel Jaroslav Rudiš 
a herečka Anna Polívková. Zahájením čtenářských poby-
tů Knižních lázní bude jarmark malých a středních nakla-
datelů a knihkupců, společenská akce s kulturním a vzdě-
lávacím přesahem, která se odehraje od 31. července do 
1. srpna v Mariánských Lázních.

Čtenářské lázeňské pobyty jsou určené především těm, 
kdo se cítí unaveni a touží relaxovat v kulturním prostředí 
lázní. Zájemci se mohou přihlásit vyplněním dotazníku na 
www.kniznilazne.cz, v němž je třeba popsat jeden zážitek 
nebo den v období první vlny pandemie. Organizátoři ve 
spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie vyberou tři 
nejzajímavější odpovědi, jejichž autoři získají čtenářské po-
byty v délce jednoho nebo dvou týdnů letos v srpnu. Hlav-
ní náplní a podmínkou pobytu bude četba knih, poznává-
ní lázeňských měst a jejich kulturní život.

Život a smích
K výročí sto třiceti let od narození Vlasty Buriana vydal 
Supra phon ve zvukové podobě oceňovanou knihu Vlasta 
Burian – Život za smích.

Pavel Taussig, který je jejím autorem, působí jako fil-
mový historik, publicista, scenárista a pedagog. Věnuje se 
nejen období Burianovy vrcholné slávy, ale i jeho pádu po 
roce 1945, kdy zatracovaný komik pracoval jako pomoc-
ná síla na krkonošské boudě.

V nové nahrávce provede posluchače životem prvore-
publikové hvězdy hlas Radúze Máchy. V bonusové části 
audioknihy je zaznamenáno i šestačtyřicet výstupů, písní 
a skečů Vlasty Buriana tak, jak zůstaly zachovány na sta-
rých gramofonových deskách. (mk)

JubIlea

Jan Gogola ml. (* 24. 8. 1971)
Absolvent žurnalistiky na UK a Katedry dokumentární 
tvorby pražské FAMU působí jako režisér, scenárista, dra-
maturg, publicista a pedagog FAMU. Je bývalým dramatur-
gem České televize, pedagogem JAMU a lektorem Institutu 
dokumentárního filmu. Jeho filmy byly oceněny na tuzem-
ských i zahraničních festivalech (Jihlava, Krakov, Lipsko, 
Syracuse...). Jako dramaturg se podílel na desítkách sním-
ků svých kolegů ověnčených množstvím prestižních cen.

Daniela Kapitáňová (30. 6. 1956, Komárno)
Slovenská spisovatelka, 
publicistka a divadelní re-
žisérka je absolventkou di-
vadelní režie na pražské 
FAMU a v současnosti spo-
lupracuje s divadlem Thá-
lia. Povzbuzena úspěchem 
v literární soutěži Povied-
ka ’96 napsala novelu Kni-
ha o hřbitově, která již byla 
přeložena do několika jazy-
ků. Hlavní hrdina Samko je 
i po čtyřicítce mentálně na 
úrovni desetiletého chlap-

ce. Perfektně zvládnutý jazykový projev tohoto podivína, 
dokonale vystihující jeho povahu, téměř okamžitě vynesl 
Danielu Kapitáňovou na vrchol popularity a zařadil ji mezi 
nejlepší a nejprodávanější slovenské spisovatele.

V roce 1996 uspěla v soutěži Poviedka s prací s názvem 
1920-1996, od té doby vydala dvě novely, velice úspěš-
nou Knihu o hřbitově (na Slovensku již čtyři vydání v letech 
2000, 2001, 2002, 2005) a Ať to zůstane v rodině! (2005). 
V Česku její knihy vydává nakladatelství Host (www.nakla-
datelstvi.hostbrno.cz).

Karel Hvížďala (* 16. 8. 1941, Praha)
Vystudoval strojní fakultu na ČVUT, ale již v té době se vě-
noval psaní, převážně poezie. V šedesátých letech praco-
val v redakci Mladého světa, poté v nakladatelství Albatros, 
kde založil edici Objektiv. V roce 1978 emigroval s rodi-
nou do západního Německa. Dvanáct let žil v Bonnu, kde 
pokračoval jak v žurnalistické, tak v literární práci. Napsal 
zde několik rozhlasových her, přispíval do exilových časo-
pisů, pracoval v nakladatelství Index a jako žurnalista spo-
lupracoval například se stanicí RFE (Rádio Svobodná Evro-
pa). V osmdesátých letech jej proslavila kniha Dálkový vý-
slech, rozhovor s Václavem Havlem. Po listopadovém pře-
vratu se vrátil do Česka, kde chvíli působil jako šéfredak-
tor Mladé fronty DNES a v roce 1994 spoluzaložil časopis 
Týden, kde zastával funkci šéfredaktora až do roku 1998. 
Od roku 1999 se živí jako svobodný žurnalista a spisovatel. 
Je autorem mnoha dalších knih rozhovorů (s osobnostmi 
jako jsou Karol Sidon, Pavel Landovský, Václav Bělohrad-
ský, Jiří Gruša a další), románů, novel a rozhlasových her.

V současné době spolupracuje s deníky MF Dnes a Li-
dové noviny, s týdeníkem Respekt a dalšími periodiky. Na-
dále se věnuje psaní.

„Dnes už se noviny vlastní jen kvůli vlivu. Protože tiš-
těná média ještě pořád nejvíc ovlivňují ty vrcholné lidi,“ 
uzavírá.

Jana Štroblová (* 1. 7. 1936, Praha)
Jana Štroblová je česká básnířka, prozaička, esejistka, au-
torka knížek pro děti a mládež a překladatelka z ruštiny 
a dalších jazyků. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzi-
ty Karlovy, obor čeština a ruština. Diplomovou práci psala 
o Jiřím Ortenovi. Poté krátce pracovala v Benešově v obo-
ru knihovnictví, v letech 1960-1970 byla redaktorkou ve 
Státním nakladatelství dětské knihy, redigovala knižnice Jis-
křičky a Veronika. Od roku 1972 je ve svobodném povo-
lání. Za normalizace nesměla zhruba deset let publikovat 
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a zároveň přišla o práci redaktorky v nakladatelství Alba-
tros. Ve svém oboru nemohla působit celých dvacet let. Po 
převratu redigovala po několik let zahraniční poezii v Čes-
kém rozhlase, pro jehož literární redakci pracuje externě. 
Je členkou výboru Českého PEN-klubu, členkou Obce spi-
sovatelů, Umělecké besedy a Evropské akademie poezie 
(European Academy of Poetry). Angažuje se také v ekolo-
gických aktivitách, zaměřených na estetiku krajiny a ochra-
nu zvířat.

vZpomínka

Jan Neruda (9. 7. 1834 – 22. 8. 1891)
Český básník, prozaik, no-
vinář a umělecký kritik se 
řadí k významným osob-
nostem české literatury. Je 
mu přisuzována význam-
ná úloha v tvorbě českého 
fejetonu. Byl významným 
představitel a zástupcem 
literární skupiny májov-
ců, podílel se na tvorbě 
almanachu Máj, který vy-
šel v roce 1858 a hlásil se 
k literárnímu odkazu Má-
chy, Erbena nebo Havlíč-
ka Borovského.

V Nerudově tvorbě je patrná určitá skepse a ironie. Za 
těmi se skrývá jeho osobní trápení. Ve svých dílech se snaží 
odkrýt špatné poměry své doby, lidskou bídu a ztrátu iluzí. 
Zkoušel psát také divadelní hry. Sebekriticky ale uznal, že 
k tomu nemá velké vlohy a k dramatické tvorbě se už ne-
vrátil. Zastával pouze funkci divadelního kritika a referen-
ta. Rok 1860 připoutal Nerudu k novinám, u kterých zůstal 
až do smrti. Psal o společenských a kulturních novinkách. 
Rozdával čtenářům humor, nabádal je, aby si všímali i ne-
patrných jevů a věcí v životě. 

Alois Jirásek (23. 8. 1851 – 12. 3. 1930)
Alois Jirásek byl význam-
ným spisovatelem a dra-
matikem. Je považován 
za zakladatele české his-
torické beletrie. Jeho dílo 
je neobyčejně rozsáhlé. 
Jedná se hlavně o prózu 
s historickou tematikou 
odrážející důležité epo-
chy dějin české země.

Pracoval jako učitel 
dějepisu na gymnáziu, 
potom na reálce v Lito-
myšli a poté v Praze. Spřá-
telil se s mnoha vynikající-

mi osobnostmi českého národa – například s Mikolášem 
Alšem, Josefem Václavem Sládkem, Karlem Václavem Rai-
sem, Josefem Svatoplukem Macharem. Pracoval jako re-
daktor časopisu Zvon. Mnoho jeho děl bylo zpracováno 
filmově.

Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského 
národa a jako jeden z prvních podepsal Manifest českých 
spisovatelů. Roku 1918 byl poprvé nominován na Nobe-
lovu cenu za literaturu a znovu nominován pak v letech 
1919, 1921 a 1930 (cena mu nikdy udělena nebyla). Jirá-
sek o tom píše Hanuši Jelínkovi: „Pak ta Nobelova cena! 
Je to až nechutné. Jakživ jsem na ni nepomyslel... Když ji 
Vrchlický nedostal, jak by ji mohl kdo u nás dostat.“

„Ale já už mám dost toho srovnávání se světovými au-
tory, s Nobelovou cenou apod. Ať si mne nevšímají a dají 
mně pokoj. Já vím, co jsem chtěl, komu sloužím, pro koho 
píšu, na cizí svět jsem nikdy nemyslil, vím, že se mně všech-
no nepovedlo, jak jsem chtěl, a vím, že to všechno přece 
není samá kronika, a že v lecčems je přece trochu umě-
ní.“ (Jirásek)

V roce 1920 byl zvolen do Senátu za Československou 
národně demokratickou stranu. Byl členem České akade-
mie vědy a umění a Matice slovenské.

Jeho jméno také nese největší festival amatérského di-
vadla – Jiráskův Hronov.

František Gellner (19. 6. 1881 – zmizel 13. 9. 1914 na 
haličské frontě)

František Gellner byl bás-
ník, prozaik a kreslíř. Ne-
bylo mu dopřáno žít dlou-
ho, přesto po sobě zane-
chal impozantní dílo. To 
je sice svým způsobem 
zapomenuto, ale jenom 
proto, že málokdo si uvě-
domí, jak často jsou jeho 
básně zhudebňovány 
i jako kuplety. Jeho dílo 
bylo ovlivněno i anarchis-
mem.

Po maturitě v roce 1899 dva roky studoval techniku ve 
Vídni. Od roku 1901 studoval na báňské akademii v Příbra-
mi. Roku 1905 odjel studovat malířství do Mnichova a Pa-
říže. V roce 1909 zahájil své studium na malířské akademii 
v Drážďanech, o rok později však znovu odjel do Paříže.

Od roku 1911 žil v Brně, pracoval jako kreslíř v redak-
ci Lidových novin, je autorem mnoha karikatur spisovatelů 
a novinářů. Později proslul také jako fejetonista a pro zaik. 
Účastnil se rovněž politického života.

Po vypuknutí první světové války v srpnu 1914 naru-
koval do rakousko-uherské armády. Z Mladé Boleslavi 
byl odvelen na haličskou frontu. Pochod ho však vyčer-
pal a dne 13. září si nakonec lehl u silnice, kde čekal na 
svůj osud. Od té doby byl prohlášen za nezvěstného. Přes-
né datum a místo jeho úmrtí není známo. Od roku 1946 
je po něm pojmenována ulice Gellnerova v městské čás-
ti Brno-Jundrov.

Po nás ať přijde potopa
Vy dobří hoši, co jste vyšli bořit
se vzdorem v srdcích, s pěstí sevřenou,
co lidstvu nové ráje chcete stvořit,
vám zpívám píseň na rozloučenou.

Můj vzdor se zchladil volnou sprchou času,
rez s pochvou sprostil meče rukojeť.
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ra Brutální, zpěvnou, lehkovážnou chasu
v svém srdci jsem si zamiloval teď.

Mí přátelé se v symposiích baví,
by zase zítra klesli do bídy.
Navečer z loží zvedajíce hlavy
se v duchu těší: Diem perdidi.

Se zbožnou úctou nelíbají holku,
je nevábí zjev plodných samiček.
V kavárnách nočních u politých stolků
jsou rytíři pochybných dámiček.

Mám za přátele marnotratné muže.
Z nás každý rád svou hřivnu zakopá.
My do svých vlasů vplétáme si růže,
a po nás – což – ať přijde potopa!

Vladislav Vančura (23. 6. 1891 – popraven 1. 6. 1942)
Tvůrce jazykově experi-
mentálních a poetických 
próz z historie i současnos-
ti, dramatik, filmový scená-
rista. Mnoho jeho děl bylo 
filmově zpracováno.

Vančura začal studo-
vat právnickou fakultu, ale 
po prvním semestru pře-
stoupil na Lékařskou fa-
kultu Karlovy univerzi-
ty, kterou absolvoval roku 
1921. Téhož roku se oženil 
a s manželkou provozoval 
lékařskou praxi na Zbrasla-
vi. Od roku 1929 pak Vladi-

slav Vančura se svou lékařkou praxí skončil, aby se mohl 
naplno věnovat své literární tvorbě.

Vančura byl prvním předsedou uměleckého spolku De-
větsil (založeného roku 1920), spolutvůrcem programu 
avantgardní literatury. Podnikl několik zahraničních cest 
do Francie a Sovětského svazu. Spolupracoval též s komu-
nistickým hnutím, ale roku 1929 podepsal prohlášení pro-
ti novému gottwaldovskému vedení a byl z KSČ vyloučen. 
Ve třicátých letech Vančura působil v nakladatelství Druž-
stevní práce.

Z celé Vančurovy tvorby vyvěrá touha odstranit vše, co 
brání rozvoji svobodné lidské přirozenosti a aktivity. Autor 
zápasil s konvencemi dosavadní prózy. Nápadný je jeho ja-
zyk čerpající z archaismů biblické češtiny, ale i z hovorové 
řeči. Čerpal i z tradice velkého evropského románu i sou-
časných podnětů expresionismu a dadaismu.

Za okupace byl Vladislav Vančura činný v odboji. Byl 
také předsedou České filmové společnosti, okolo níž se se-
skupovali filmoví tvůrci a teoretici. Zároveň byl vedoucím 
sekce spisovatelů ilegálního Výboru inteligence. V květnu 
1942 za stanného práva byl zatčen a 1. června téhož roku 
popraven.

Josef Hora (8. 7. 1891 – 21. 6. 1945)
Básník, prozaik, literární kritik, překladatel, významný 
představitel proletářské poezie a autor reflexní lyriky času 
a ticha ve dvacátých a třicátých letech 20. století.

Absolvoval gymnázium 
v Roudnici a v roce 1916 
dokončil studium práv 
v Praze. V roce 1918 za-
čal díky Ivanu Olbrachtovi 
pracoval v Právu lidu. Po-
sléze v letech 1920-1929 
řídil kulturní rubriku Ru-
dého práva. Po vyloučení 
z KSČ v roce 1929 přešel 
do Českého slova, kde se-
trval až do roku 1940. Byl 
také uznávaným překlada-
telem. Z ruštiny přeložil 
Puškinova Evžena Oněgi-

na, Lermontova Démona, dále také Jesenina, Bloka a Pas-
ternaka. Z němčiny přeložil Goetheho a Schillerovy básně.

Jako předseda Obce československých spisovatelů byl 
Josef Hora jedním z předních organizátorů jednotné fronty 
umělců proti fašismu. Německou okupaci prožíval již vel-
mi nemocen, léčil se v Dobříši a ve Vráži. Zemřel v prvních 
poválečných dnech, jeho hrob je na vyšehradském Slavíně.

Josef Hora byl jako první jmenován národním uměl-
cem in memoriam.

Po letech
Život se dlouží do bolesti
mílemi vzpomínek a let.
Teprve teď chápeme štěstí,
když odnáší své dary zpět.

Teprve teď cítíme plně
stisk ruky dávno vychladlé.
Teprve nyní, vlna vlně,
se podivujem v zrcadle.

Že pozdě je již? Z melodií
se snáší list a padá sníh.
A hořce krásná, teď když míjí,
je píseň hodin večerních.

Jiří Taufer (5. 7. 1911 – 3. 12. 1986)
Jiří Taufer byl básník, pře-
kladatel, literární kritik 
a historik. Byl synem mo-
ravského básníka a prozai-
ka Františka Taufera a bra-
trem ekonoma a rektora 
University 17. lis topadu 
prof. JUDr. Otakara Taufe-
ra, CSc. (1909-1981).

Během třicátých let byl 
vězněn za vydávání tisko-
viny Proletářská rovnost 
a Antifašista. V roce 1939 
emigroval přes Polsko do 
SSSR, kde působil v Čes-

koslovenském rozhlase v Moskvě. Od roku 1951 byl čle-
nem předsednictva Svazu československých spisovatelů. 
V roce 1952 se stal členem tiskové komise pro proces s Ru-
dolfem Slánským. V letech 1954-1956 byl náměstkem mi-
nistra kultury. V letech 1956-1966 pak působil jako spiso-
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jejich další rozvoj. V roce 1995 schválilo Zastupitelstvo hl. 
města Prahy záměry Městské knihovny v Praze na přestav-
bu služeb Ústřední knihovny (ÚK) na Mariánském náměstí 
a rozhodlo o financování generální rekonstrukce její budo-
vy, která se uskutečnila v letech 1996 a 1997. Šlo o rekon-
strukci nejen stavební, ale také o nové pojetí služeb a o úpl-
nou automatizaci knihovnických agend.

Dne 20. dubna 1998 byla Ústřední knihovna slavnost-
ně otevřena a v desetiletí 1999-2009 byly postupně zauto-
matizovány všechny pobočky.

Velká povodeň v srpnu 2002 zničila pobočky v Karlí-
ně a v Holešovicích a zaplavila suterén budovy Ústřední 
knihovny na Mariánském náměstí. Provoz automatizova-
né knihovní sítě byl obnoven během několika dnů pomo-
cí náhradních zdrojů energie, i když sama ÚK byla uzavře-
na čtyři týdny. Do května 2003 byly zničené suterénní pro-
story ÚK zrekonstruovány. Obnovená pobočka v Holešovi-
cích byla uvedena do provozu v únoru 2004 a knihovnické 
služby v Karlíně od září 2003 zajišťuje pojízdná knihovna. 
Fond vzácných tisků zatopený v holešovické pobočce byl 
zachráněn za pomoci dobrovolníků, zakonzervován, po-
stupně vysušen a nyní se postupně restauruje.

Rok 2012 znamenal přelom ve službách Městské 
knihovny v Praze. Nutnost úspor přinesla výraznou pro-
měnu otevíracích dob poboček, kromě jiného i otevřené 
pondělí. Ale největší změnou bylo kompletní propojení kni-
hovní sítě, která je pro čtenáře i dokumenty zcela prostup-
ná. Čtenář ve všech pobočkách (včetně pojízdných kniho-
ven) využívá jeden čtenářský průkaz, dokumenty je možné 
vracet kdekoli, stejně jako je možné si objednat jejich pře-
voz z pobočky na pobočku v rámci služby Rezervace s do-
vozem. V roce připomínky deseti let od povodní byly čte-
nářům zpřístupněny vzácné tisky Městské knihovny v Pra-
ze v badatelském režimu.

DIvaDlo

Hurvínek slaví 95. narozeniny
Novou hru pro děti 
i dospělé a letní hra-
ní pod širým nebem 
nadělí Divadlo Spej-
bla a Hurvínka mlad-
šímu ze svých dvou 
protagonistů. Jed-
na z nejznámějších 
českých loutek, ne-
zbedný syn Hurví-
nek, oslavil pětade-
vadesát let od chví-
le, kdy se po boku 
svého přemoudře-
lého a často zmate-
ného tatínka Spej-
bla poprvé objevil 
na pódiu.

„Navzdory své-
mu věku kluci drží 
krok s dobou. V ne-

příznivé době pandemie točíme podcasty, které Spejbl 
a Hurvínek moderují, natáčíme pro streamy a snažíme se 
všemi cestami přijít za diváky,“ řekla ředitelka Divadla Spej-
bla a Hurvínka Denisa Kirschnerová, která pokračuje v tra-
dici svých rodičů a jejich předchůdců.

Plzeňský loutkoherec Josef Skupa vystupoval se Spej-
blem od roku 1920 a namísto stávajícího Kašpárka mu za 
partnera o šest let později připravil zmenšenou podobu 
jeho samého, Hurvínka. Objevil se poprvé ve hře Počestný 
dům, nejprve neměl být Spejblovým synkem, ale postup-
ně se tak stalo. Mánička, která skupinu doplňuje, letos sla-
ví jednadevadesát let. V sedmdesátých letech tvůrci přida-
li ještě paní Kateřinu.

Hurvínek má podle divadla několik tatínků. Josef Skupa 
ho uvedl na divadelní prkna a proslavil v celé zemi. Miloš 
Kirschner mu vtiskl novější charakter a proslavil ho v ce-
lém světě. Martin Klásek navázal na oba předchozí a udělal 
z Hurvínka současného kluka, přičemž od roku 2017 s ním 
začal alternovat jako zatím poslední Ondřej Lážnovský.

Hurvínek se v čase proměňoval, loutka se zakulacovala, 
měnilo se i oblečení, třeba kvůli jeho působení před kame-
rou, kdy si kvůli filmovému klíčování musel převléci kalhoty 
z modrých na šedivé. Vedle svého tradičního oblečení ale 

vatel a překladatel z povolání. V letech 1966-1971 pracoval 
jako velvyslanecký rada v Moskvě, 1972-1982 byl členem 
předsednictva Svazu českých spisovatelů. Vedl redakční 
radu Literárního měsíčníku a v roce 1982 redakci Kmene.

Kromě vlastní literární a politické činnosti byl Tau-
fer velmi uznávaným překladatelem z ruštiny (komplet-
ní dílo Majakovského, jazykově nesmírně náročné překla-
dy z Chlebnikova), výjimečně i z jiných jazyků, například 
z ázerbájdžánštiny.

Taufer byl též vlivným kritikem a svou literárněpolitic-
kou publicistikou modeloval (spolu s Ladislavem Štollem) 
literární život zvláště v padesátých letech.

Výročí Městské knihovny v Praze
První veřejná knihovna v Praze zahájila činnost 1. července 
1891 a navázala na činnost spolkových knihoven ve druhé 
polovině 19. století. „Veřejná obecní knihovna královské-
ho hlavního města Prahy“ byla zřízena vyhláškou městské 
rady jako knihovna určená všem pražským občanům. Na 
počátku měla 3 370 knih, které byly využívány v půjčovně 
a čítárně. Knihovna nejprve sídlila v ulici Na Zderaze v No-
vém Městě, několikrát se stěhovala a teprve v roce 1903 
nalezla své trvalé umístění na nároží Platnéřské ulice a Ma-
riánského náměstí na Starém Městě, tedy v místech, kde 
stojí i její nynější budova. V letech 1898-1920 byl jejím ře-
ditelem knihovník a známý básník Antonín Sova, který zde 
uplatnil své znalosti německého a amerického knihovnic-
tví, začal budovat systém katalogů, založil prvních šest po-
boček a snažil se prosadit, aby knihovna získala „důstojnou 
budovu ve středu města“.

V devadesátých letech knihovna optimalizovala síť 
svých poboček, snažila se je umístit do vhodných obec-
ních objektů a dosáhnout v nich standardů nezbytných pro 
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ra nosil Hurvínek spoustu kostýmů a různých převleků. No-
sil turban i maskáče, fráček i fiží, kovové brnění, oblek jako 
Michael Jackson i sukénku z palmových listů, v padesátých 
letech měl tepláky.

„Teď zkoušíme novou situační hru Hurvínek a nezvaný 
host, věnujeme ji Hurvínkovi k narozeninám. Je to o člu-
nozobci, který se omylem přistěhuje k nim do bytu a způ-
sobí tam nejeden malér a nejednu groteskní situaci,“ řek-
la Kirschnerová. Představení je podle ní koncipované tak, 
aby se to dalo hrát venku i v divadle. „Premiérově ji uvede-
me o druhém červnovém víkendu na terase planetária ve 
Stromovce. Pak se přesuneme a budeme hrát na zahradě 
hotelu International v Dejvicích od 19. června do 12. září, 
a to představení jak pro děti, tak pro dospělé. Chceme jít 
za diváky, ale je to trochu i existenční nutnost. Doufáme, 
že alespoň venku bude možné hrát, tak to chceme dohnat 
přes léto,“ připomíná ředitelka situaci českých divadel způ-
sobenou opatřeními proti pandemii.

Na scéně u hotelu by se mělo Divadlo Spejbla a Hur-
vínka střídat ještě s Dejvickým divadlem, Violou či Fidlovač-
kou, v plánu jsou i koncerty a filmové projekce. „Covid způ-
sobil, že se člověk pustil do různých aktivit. Točíme pod-
casty, děláme »člobrdění« v ulicích, kdy se Spejbl a Hur-
vínek setkávají s dětmi úplně na dotek. To je příjemné a je 
to další věc, která tu nebyla,“ uvedla Kirschnerová. (mk)

Projekt Renesance
Činohra Národního divadla se zapojila pod hlavičkou ev-
ropské sítě divadel financovaných z veřejných zdrojů Eu-
ropean Theatre Convention (ETC) do projektu „znovuzro-
zení“ divadla Renesance. Kvůli ní se spojilo 250 umělců 
z dvaadvaceti divadel z osmnácti zemí (například z Albá-
nie, Belgie, Itálie, Chorvatska, Francie, Maďarska, Polska, 
Srbska nebo Lucemburska) a každé natočilo pětiminuto-
vý film o své zkušenosti s divadelním životem za pande-
mie koronaviru.

Filmy zároveň zachycují, jak si autoři představují „zno-
vuzrození“ divadla po pandemii. K vidění je například zou-
falá obhajoba divadla pronesená dvorním šaškem v ply-
nové masce (Göteborgs Stadsteater / Backa Teater, Švéd-
sko), fantastické dobrodružství v malebných maltských 
uličkách (Teatru Malta, Malta), živí červi (Schauspielhaus 
Graz, Rakousko), stínové dračí divadlo (Divadlo Jána Pa-
lárika, Slovensko), zrychlený skeč o víře v budoucnost di-
vadla na základě komentářů na Instagramu (Staatsschau-
spiel Dresden, Německo) či horečnatý pandemický sen 
o pátrání po tlukoucím srdci divadla (Národní divadlo, 
Česká republika).

Projekt Renesance začal připomínkou Dne Evropy 9. 
května 2021, kdy byla na jeden den k dispozici všechna vi-
dea na stránkách ETC. Následně do 4. června 2021 bude 
každý den kromě víkendů znovu zveřejněno jedno video 
ke zhlédnutí zdarma společně s doprovodnými informace-
mi a rozhovory. Vše je k vidění na sociálních sítích ETC a na 
stránkách zúčastněných divadel.

Zemřel Alois Hajda
Ve věku dvaadevadesáti let zemřel v 8. května emerit-
ní rektor brněnské Janáčkovy akademie múzických umě-
ní (JAMU) Alois Hajda. Téměř dvacet let byl s vynucenou 

přestávkou režisérem či-
nohry brněnského Národ-
ního divadla, jako pedagog 
působil na divadelní fakul-
tě JAMU a v letech 1997-
2003 byl jejím rektorem.

Alois Hajda se narodil 
7. července 1928 v obci 
Poličky u Prostějova, vy-
růstal v Kroměříži. V roce 
1953 vystudoval divadelní 
režii na JAMU a poté půso-
bil jako režisér v divadlech 

v Uherském Hradišti, Českých Budějovicích a na Kladně. 
V letech 1962-1971 a 1981-1991 byl režisérem činohry 
dnešního Národního divadla v Brně.

K jeho významným režijním počinům patří Čekání na 
Godota, Já Jákob, Ďábel a pánbůh nebo shakespearovská 
klasika Jindřich IV. a Král Lear. V letech 1971-1981 byl ko-
munistickým režimem donucen z Brna odejít a působil ve 
Zlíně. V letech 1986-1989 byl také režisérem činohry Ná-
rodního divadla v Praze.

Po roce 1991 se začal věnovat pedagogické práci na Di-
vadelní fakultě JAMU i další kulturní činnosti. V roce 1992 
byl jmenován profesorem a před nástupem do rektorské 
funkce působil šest let jako prorektor. Byl také členem 
a předsedou Poradního sboru pro kulturní politiku Rady 
města Brna, členem pracovní skupiny Akreditační komise 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro umělec-
ké obory. V roce 2002 mu byla udělena Cena města Brna 
v oboru dramatické umění. (mk)

JubIlea

Vlastimil Harapes 75
Dlouholetý sólista baletu Národního divadla v Praze, peda-
gog a choreograf Vlastimil Harapes se narodil 24. červen-
ce 1946 v Chomutově. V roce 1965 dokončil státní konzer-
vatoř a od roku 1971 působil jako sólový tanečník v balet-
ním souboru pražského Národního divadla.

Za svou mnohaletou uměleckou kariéru hostoval mj. 
v Maďarsku, Rumunsku, Španělsku, Rakousku. V letech 
1977-1983 byl stálým hostem Deutsche Oper am Rhein 
Düsseldorf/Duisburg (balety Bajadéra, Labutí jezero, Šíp-
ková Růženka či Orfeo), několikrát vystupoval dokonce 
v rámci baletního festivalu na Kubě. Po působení na za-
hraničních scénách se do Národního divadla vrátil po roce 
1989 jako choreograf a šéf baletu.

Jeho jméno však není spjato pouze s divadlem a tan-
cem. V šedesátých letech se objevil před kamerou ve sním-
cích Starci na chmelu a Markéta Lazarová, v níž expre-
sivně ztvárnil mladého německého hraběte Kristiána. 
Po několika letech se na plátna vrátil v hlavní roli Herzo-
va melo dramatu Den pro mou lásku (1976) a následně 
ztvárnil prince ve strašidelné pohádce téhož režiséra Pan-
na a netvor (1978). Roli šitou na míru, tedy učitele bale-
tu, si zahrál v komediích Jak vytrhnout velrybě stoličku, 
Jak dostat tatínka do polepšovny a Jak se krotí krokodýli.

Dnes je členem rady Kyliánovy nadace v Praze, zase-
dá jako člen poroty na mezinárodní soutěži klasického tan-



kultura

35

ce Prix Carpeaux ve Francii, předsedá udílení ceny Philip 
Mor ris Ballet Flower Award. Klasickému tanci vyučoval ve 
Florencii, Římě a na Taneční konzervatoři v Praze.

Jiří Langmajer 55
Jiří Langmajer (* 3. 6. 1966, Plzeň) vystudoval hudebně-
dramatický obor na Pražské konzervatoři. Již během studií 
ho režisér Karel Smyczek obsadil do rolí v seriálu Třetí pat-
ro či filmu Proč? Po ukončení studií hrál v různých divadel-
ních souborech, až roku 1992 nastoupil do angažmá v Di-
vadle pod Palmovkou, kde zůstal až do roku 2005 (s výjim-
kou let 1998-2000, kdy byl v angažmá Divadla na Vinohra-
dech). Od té doby je na volné noze. Hrál také v Národním 
divadle, Hudebním divadle Karlín a dalších.

V roce 1999 se stal držitelem Ceny Thálie pro umělce 
do 33 let, v roce 2003 byl nominován na Cenu Alfréda Ra-
doka v kategorii herec roku. Na Českého lva byl nomino-
ván v roce 1999 za herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu 
Návrat idiota, v roce 2006 pak za herecký výkon v hlavní 
roli ve filmu Pravidla lži. V dabingu namluvil více než osm 
desítek rolí a účinkoval ve stovkách rozhlasových her. V po-
sledních letech vytvořil dvě výrazné role na Shakespearov-
ských slavnostech na Pražském hradě – Edgara v Králi Lea-
rovi a Hamleta. Hrál v mnoha televizních inscenacích a se-
riálech, účinkoval ve známých českých muzikálech.

Jiřina Bohdalová oslavila 90. narozeniny
Kdo by byl kdy pomyslel, že z šestileté holčičky, která se ob-
jevila v němém snímku Pižla a Žižla hledají práci (1937), 
se jednou stane české rodinné stříbro? Filmaři už tehdy 
přirovnávali malou Jiřinku k americké dětské hvězdě Shir-
ley Temple († 85), ale určitě netušili, jak obrovský talent 
v ní ve skutečnosti dříme. Však o ní také Jan Werich († 75) 
později prohlásil: „Kdybych zakládal nové Osvobozené di-
vadlo, z komiků bych nechtěl nikoho, jenom dvě ženské: Ji-
řinu Bohdalovou a Jiřinu Bohdalovou.

Stále vitální „Bohdalka“ vyzařuje neustálou energii 
a má pořád nabitý program. A to i v době covidové – v so-
botu po obědě uvádí od roku 2011 na prvním programu 
České televize magazín Hobby naší doby. Herečka v pořa-
du zpovídá zahrádkáře, chovatele, sběratele – vždy se zna-
lostí věci. Na závěr si zve hosty z řad celebrit, kteří před ka-
merou uvaří nějakou svou specialitu. Jiřina Bohdalová, kte-
rá je nejen vynikající herečka, ale i výborná kuchařka, jim 
je nápomocná a leckdy je vidět, že by si u sporáku poradi-
la mnohem lépe.

Nechce se tomu věřit, ale herečka, která je živoucí le-
gendou, se na DAMU dostala až napotřetí. Divadelní ka-
riéru začínala Bohdalová po boku Jana Wericha v Divadle 
ABC, poté pokračovala v Městských divadlech pražských. 
V letech 1967-2004 byla v angažmá Divadla na Vinohra-
dech a od roku 2005 je členkou Divadla Na Jezerce. Na 
této scéně vytvořila titulní role v inscenacích Lásky paní 
Katty, Paní plukovníková a Generálka. Až odezní pande-
mie a divadlo zase otevře brány, nikdo by si neměl nechat 
ujít její Fonsii ve hře Gin Game, kde má za partnera Mila-
na Kňažka (75).

Jiřina Bohdalová se začala ve filmu objevovat pravidel-
ně od roku 1955, nejprve v malých rolích. Prvním sním-
kem, v němž se jí dostalo více prostoru, byl Král Králů 

(1963), který natočil Martin Frič († 66). Výčet filmů, ve kte-
rých od té doby zazářila, by přesáhl kapacitu článku. He-
rečka excelovala (a stále exceluje) i na TV obrazovkách, 
a to nejen v mnoha inscenacích a filmech či v divácky ob-
líbeném Televarieté po boku Vladimíra Dvořáka († 74). 
Svůj nenapodobitelný hlas propůjčila také mnoha večer-
níčkovským postavám.

Ještě v době studií na DAMU se provdala za seismologa 
a geofyzika Břetislava Staše (92). Jejich dcera Simona (66) 
se „pomamila“ a je z ní rovněž výborná herečka. „S dcerou 
jsme si co do temperamentu velmi podobné. Obě startu-
jeme bez varování. Ale jinak jsme každá jiná. A myslím, že 
v tom máme obě štěstí,“ řekla Jiřina Bohdalová, jejíž první 
manželství se ale po čase rozpadlo.

V roce 1970 se provdala podruhé. Vzala si kolegu Ra-
doslava Brzobohatého († 79). Natočili spolu několik sním-
ků, včetně slavného (a dlouhou dobu trezorového) Ucha 
(1970). Po dvanácti letech došlo na rozvod a Jiřina Boh-
dalová se od té doby už nikdy nevdala. A protože si sou-
kromí střeží, o jejích případných dalších životních partne-
rech není nic známo.

Vzhledem k hereččině obrovskému pracovnímu nasa-
zení je až neuvěřitelné, že 3. května oslavila 90. narozeniny. 
Má nějaký recept, jak se udržuje ve formě? „Nic pro kon-
dici nedělám. Geny! Jsem po mamince, ta byla trvale v po-
hybu – já taky,“ řekla před pár lety. A ještě jedna věc jí dělá 
dobře: smích. „Smích léčí, je životodárnej, to je stará ve-
sta. A já mám moc ráda pohled do hlediště, když řve pu-
blikum smíchy... To bejvám dojatá a šťastná,“ prozradila.

(mk)

Darina (Darja) Klimentová (* 23. 6. 1971, Praha) je čes-
ká taneční pedagožka, bý-
valá tanečnice a fotograf-
ka. Na pražskou konzerva-
toř ji přijali, aniž viděla jedi-
ný balet. Byla výjimečný ta-
lent s mimořádnými fyzic-
kými dispozicemi. Hned po 
škole se stala sólistkou Ná-
rodního divadla.

Od roku 1991 působila 
ve všech angažmá jako pri-
mabalerína. V roce 1992 
přijala angažmá v měst-
ském baletním souboru 
Kapského Města, od sezó-

ny 1993 tančila ve Skotském baletu a od roku 1996 byla 
první sólistkou Anglického národního baletu. Vdala se za 
světelného designéra Iana Comera, po narození dcery (tři 
měsíce po porodu už vystupovala v titulní roli Giselle) za-
čala profesionálně fotografovat. Do roku 2010 odtanco-
vala přes tisíc představení. Vyhrála několik mezinárodních 
soutěží. 

V červnu 2014 ukončila své působení v Anglickém ná-
rodním baletu. Následně začala vyučovat klasický balet na 
Royal Ballet School při Royal Opera House v Londýně. 
V Praze vede ročníky mezinárodních mistrovských kurzů 
a vystavuje své fotografie.

Je rodilá Pražanka, ale v Londýně žije a pracuje. Její 
dcera Sabina je poloviční Angličanka, která vyrostla v Lon-
dýně a cítí se tam doma. Darina Klimentová: „Vychovávali 
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ra jsme ji dvojjazyčně, manžel s ní mluvil anglicky, já česky. 
Striktně jsem to dodržovala, pokud na mě spustila anglic-
ky, odpovídala jsem jí jen česky. V Londýně studuje na me-
zinárodní škole, v níž mají třikrát týdně češtinu.“

Darina má v Praze nejlepší kamarády a spojují ji s ní 
i vzpomínky z dětství. Asi nejvíc doma se cítí v Horních Po-
černicích, kde vyrostla.

Vždy chtěla tančit Umírající labuť, ale i když jí byla tato 
role několikrát nabídnuta, pokaždé odmítla. Prý v jejím po-
dání by nikdy nebyla tak dokonalá, jak si to ona předsta-
vuje.

vZpomínka

Jiří Voskovec (19. 6. 1905, Sázava – 1. 7. 1981, Pear-
blossom, USA)
Jiří Voskovec se narodil na chalupě svého děda, malíře So-
běslava Pinkase. Jeho rodné jméno znělo Jiří Wachsmann. 
Změnu jména provedl Jiřího otec, legionář z první světové 
války, který poté působil jako inspektor vojenských hudeb. 
Učinil tak z vlastenectví a příjmení počeštil na Voskovec.

Jiřího babička z matčiny strany pocházela z Francie. 
Právě v této zemi studoval mladý Voskovec na lyceu v Di-
jonu a tady také hrával ve studentském divadle. Po svém 
návratu do Čech se zapojil do společenského života, byl ur-
čitou dobu členem spolku Devětsil a tíhl k avantgardnímu 
umění. Společně s Janem Werichem (1905-1980) vstupují 
do avantgardního Osvobozeného divadla (založeno 1925 
dramatickým odborem Devětsilu). Zde se uvedli komic-
kou taškařicí Vest pocket revue (1927), jež vychází z komi-
ky Chaplina, Friga a Lloyda, amerických hvězd němých fil-
mů. Komika Voskovce a Wericha se nevyznačovala jenom 
slovem, ale také hudbou. Od roku 1929 pro ně skládal je-
jich kolega Jaroslav Ježek (1906-1942).

S Janem Werichem natočili ve třicátých letech čtyři fil-
my: Pudr a benzín (1931), Peníze nebo život (1932), Hej 
rup! (1934) a Svět patří nám (1934).

V roce 1938 emigroval společně s Janem Werichem 
a Jaroslavem Ježkem do USA. Návrat po válce nebyl šťast-
ný. Jejich umělečtí přátelé se dokonce divili, že se V + W 
vraceli do vlasti. Byli varováni, že svou tvorbou nebu-
dou vyhovovat ani stále více nastupujícímu komunismu. 
Po druhé světové válce se Voskovec na kratší dobu vrátil. 

V letech 1946-1948 působil v Divadle Voskovce a Wericha. 
Koncem čtyřicátých let pracoval v UNESCO a v Paříži zalo-
žil a provozoval americké moderní divadlo. Koncem pade-
sátých let se Jiří Voskovec natrvalo usídlil v USA.

Ve Spojených státech se zapojil do uměleckého života, 
věnoval se práci v divadle i ve filmu. V roce 1953 debutuje 
na Broadwayi, průběžně natáčí filmy. Ve Státech působil 
pod jménem George Voskovec. V šedesátých letech udr-
žuje Jiří Voskovec nejen korespondenční kontakt s českým 
dramatikem Josefem Topolem, bohatá korespondence po-
chází z let 1966-1976. Voskovec přeložil Topolovy hry Sla-
vík k večeři a Kočka na kolejích. Píše též předmluvy k dí-
lům autorů v jeho rodné vlasti zakázaných, např. k romá-
nu Tankový prapor od Josefa Škvoreckého.

Jiří Voskovec si celá léta dopisoval se svým přítelem Ja-
nem Werichem, osobně se setkali několikrát, také ve Vídni.

Hlavní přínos Jiřího Voskovce pro českou kulturu spo-
čívá v jeho dramatické a literární tvorbě z dvacátých a tři-
cátých let: od Vest Pocket Revue z roku 1927 až po Pěst 
na oko aneb Caesarovo finále z roku 1938. Psal hry spo-
lu s Janem Werichem, s nímž utvořil klaunskou hereckou 
dvojici.

Jiřina Šejbalová (17. 9. 1905 – 23. 8. 1981)
Po konzervatoři s úspěchem vy-
stoupila jako zpěvačka na scéně 
Národního divadla v Brně, ale na-
bídku angažmá odmítla; upřed-
nostnila avantgardní scénu Dada, 
kde se pod vedením E. F. Buriana 
a Jiřího Frejky vyvinula v zajíma-
vou hereckou osobnost.

V Národním divadle získa-
la stálé angažmá (1928) a s prv-
ní českou scénou zůstala spjata 

Hugo Haas, Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek 
ve čtyřicátých letech v USA
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až do roku 1971, kdy odešla do penze. Ve třicátých letech 
byly doménou Jiřiny Šejbalové postavy moderních dívek 
sportovního založení a nekomplikovaného charakteru. Na 
přelomu třicátých a čtyřicátých let se Jiřina Šejbalová za-
čala propracovávat k titulním rolím dramatického žánru 
a tragickým postavám dokázala oproti minulým pojetím 
dát civilní podobu. Nadále se ale nevyhýbala ani kome-
diálnímu žánru, již v padesátých letech se začala přehrá-
vat do postav stárnoucích a starých žen, vesměs životem 
zklamaných.

Kromě desítek stěžejních rolí na scéně Národního diva-
dla má Jiřina Šejbalová na svém kontě i řadu postav ve fil-
mu, později také v televizi. Její první vystoupení na filmo-
vém plátně spadá ještě do němé éry, hned v počátcích zvu-
kového filmu dostala zajímavou příležitost v titulu Ze so-
boty na neděli (1931). Zaujala také hlavní rolí ve filmu Hu-
moreska (1939), v němž režisér Otakar Vávra nad dobový 
průměr povýšil hereččin zavedený typ nevěrné paničky. Po 
dalším Vávrově filmu Maskovaná milenka (1940) se Šejba-
lová věnovala osm let výhradně práci v divadle.

Po svém návratu před kameru koncem čtyřicátých let 
dospěla Jiřina Šejbalová k uměleckým vrcholům svého fil-
mového herectví, což lze doložit několika mimořádně zda-
řilými tituly té doby. Strhující výkon pak podala v psycho-
logicky složité úloze stárnoucí Kláry Rýdlové ve filmu Vlčí 
jáma (1957). Za tento film pak získala i mezinárodní oce-
nění – na festivalu v Benátkách v roce 1958 obdržela Zla-
tou medaili za herecký výkon. V šedesátých letech začala 
Šejbalová více pracovat také pro televizi, účinkovala v řadě 
zdařilých inscenací.

Shodou okolností poslední filmová role Jiřiny Šejbalové 
byla zároveň hlavní – v zajímavém psychologickém snímku 
Sólo pro starou dámu (1978) hrála Marii Hahnovou. Šej-
balová získala za svůj výkon v této roli několik cen včetně 
Zvláštního uznání za herecký výkon na mezinárodním fil-
movém festivalu ve španělském Valladolidu. Definitivním 
rozloučením s kamerou pak pro ni byla televizní inscena-
ce Nezralé maliny (1980).

V šedesátých letech začala Jiřina Šejbalová působit také 
pedagogicky, od roku 1968 byla profesorkou na pražské 
DAMU, kde vyučovala jevištní řeč. Ve stejné době také na-
psala dvě kuchařské knihy proložené hereckými vzpomín-
kami. Naopak přímo o ní byly napsány knihy s lakonickým 
názvem Jiřina Šejbalová (1966, 1986), zatím naposledy 
připomněl její osobnost Pavel Taussig biografií Jiřina Šej-
balová – sólo pro velkou herečku (2005), dočkala se i fil-
mového medailónu, opět pojmenovaného Jiřina Šejbalo-
vá (1961). Nutno také připomenout, že kromě divadla, fil-
mu, televize a vlastní literární činnosti rozvinula Jiřina Šej-
balová bohatou tvůrčí aktivitu také v rozhlase.

Adina Mandlová, vlastním jménem Jarmila Anna Fran-
tiška Marie Mandlová, v Německu známá pod pseudony-
mem Lil Adina (28. 1. 1910, Mladá Boleslav – 16. 6. 1991, 
Příbram)

Adina Mandlová byla česká filmová herečka. Její život 
byl mimořádně bouřlivý. Krásná, talentovaná, inteligentní, 
obdivovaná. „Sex symbol“ třicátých let, jehož jméno spo-
lehlivě plnilo sály.

Do roku 1939 si Adina zahrála ve dvaatřiceti filmech 
převážně hlavní ženské role. Během své herecké kariéry 
se seznámila s mnoha slavnými lidmi, např. s Karlem Čap-

kem, Josefem Voskovcem a Janem Werichem nebo s Kar-
lem Poláčkem, členy bohémské společnosti zvané Tafel-
runda.

Adina natočila během války jeden německý film. Byla 
zatčena a obviněna kvůli německé příslušnosti, ale pak pro 
nedostatek důkazů byla propuštěna. Jelikož nemohla na-
jít angažmá, odešla do Anglie. V Anglii získala pár men-
ších rolí, ale pro její přízvuk a také její minulost (židé žijící 
v Anglii ji nemohli odpustit její údajnou kolaboraci s nacis-
ty) se jako herečka uplatňovala sporadicky. Krátce se Adi-
na věnovala sochařství, kterého musela pro nemoc zane-
chat. V roce 1968, poprvé od své emigrace v roce 1948, 
navštívila Československo. Po návratu do Anglie pracova-
la v obchodě svého manžela Bena.

V posledních letech svého života Adina hodně cestova-
la. Za pomoci Josefa Škvoreckého vydává v jeho naklada-
telství ’68 Publishers své paměti v knize Dneska už se tomu 
směju. Po smrti Bena se vrátila do vlasti a žila na zámku 
v Dobříši. Zemřela 16. června 1991 na tuberkulózu.

Marie Glázrová (11. 7. 1911 – 19. 2. 2000)
Marie Glázrová vystudova-
la herectví nejdříve soukro-
mě u herečky Izy Grégrové, 
následně pak na dramatic-
kém oddělení konzervato-
ře Praha. Získala angažmá 
v Plzni a v letech 1932-
1937 hrála v Divadle na Vi-
nohradech. Od roku 1939 
byla členkou činohry Ná-
rodního divadla. Na scé-
nách obou pražských diva-
del hrála především lyric-
ké postavy tragických hr-
dinek.

Glázrová dávala svým divadelním postavám rysy hrdé 
výjimečnosti a prudké vášnivosti. Její herectví bylo charak-
terizováno především výjimečnou kultivovaností řeči a zře-
telným přednesem s promyšlenými pauzami a kadencemi.

Pro film objevil Marii Glázrovou Martin Frič, když ji ob-
sadil do komedie Poslední muž (1934). Během okupa-
ce byla Glázrová opravdovou českou filmovou hvězdou 
a v diváckých anketách se umisťovala na předních místech 

Adina Mandlová a Oldřich Nový ve filmu Kristián, 1939
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ra vedle Mandlové, Baarové a Gollové. Ale ty pravé velké dra-
matické role čekaly na Glázrovou v první polovině čtyřicá-
tých let. Během posledních let války a především na jejím 
konci se natáčely filmy, které se dokončení z různých důvo-
dů nedočkaly. Úplně prvním dokončeným českým filmem 
po osvobození byla Rozina Sebranec, kde Marie Glázrová 
vytvořila s úspěchem titulní roli. Byla to ale její titulní role 
poslední. Přestože si na rozdíl od svých vrstevnic nezadala 
za války účinkováním v německém filmu, moc jí to v její bu-
doucí filmové kariéře nepomohlo. Do konce života se ob-
jevila už jen v deseti filmech. Ještě v roce 1986 se mihla ve 
filmu Velká filmová loupež, kde hrála sama sebe.

Marie Glázrová byla vynikající recitátorkou, a tak byla 
častým hostem v rozhlase. Naopak Československá televi-
ze tuto herečku obsazovala jen velmi málo. Přestože ji Ná-
rodní divadlo poctilo v roce 1960 čestným titulem, dosta-
la od té doby už jen čtyři divadelní role. Štěstí v neštěstí 
bylo, že její poslední divadelní rolí byla Adelaida Molnáro-
vá v Kočičí hře (nastudováno v roce 1974). Po celou dobu 
hrála tuto roli bez alternace, takže díky úspěchu této hry 
se objevovala na prknech divadla pravidelně až do smrti 
Dany Medřické v roce 1983. Od té doby už na prkna Ná-
rodního divadla nevstoupila, přestože byla jeho členkou 
až do roku 1987.

Marie Glázrová byla manželkou operního pěvce a tak-
též člena Národního divadla Eduarda Hakena.

Vlasta Fabianová (29. 6. 1912 – 26. 6. 1991)
Vlasta Fabianová ab-
solvovala dramatic-
ké oddělení pražské 
konzervatoře (1928-
1932), krátce působi-
la ve Švandově diva-
dle a žižkovském di-
vadle Akropolis. V le-
tech 1932-1941 pů-
sobila ve Státním di-
vadle v Brně, odkud 
byla k 1. srpnu 1941 
angažována jako člen-
ka činohry Národního 
divadla v Praze. Zde 
působila pod vede-

ním řady režisérů (Karel Dostal, Antonín Dvořák, Jiří Frej-
ka, Jindřich Honzl, Otomar Krejča, Miroslav Macháček, Ja-
romír Pleskot, Alfréd Radok, František Salzer) až do nuce-
ného odchodu do důchodu v roce 1977.

Celoživotní láskou se jí stala činohra Národního diva-
dla, kde strávila téměř čtyřicet nejkrásnějších hereckých 
let – připomeňme její nejslavnější roli ve zralém věku – Gi-
zelu v Kočičí hře, kde excelovala spolu s další slavnou he-
rečkou – Danou Medřickou. Byla herečkou aristokratické-
ho zjevu se sametovým podmanivým hlasem a vytříbenou 
řečovou kulturou. Poměrně brzy začala vyučovat adepty 
herectví, nejdříve na Pražské konzervatoři (1947), poté na 
pražské DAMU, kde byla roku 1964 jmenována docentkou 
a později profesorkou.

Poprvé se na plátně objevila v roli Ríšovy bytné v melo-
dramatu Pohádka máje z roku 1940, její poslední rolí byla 
hraběnka Eleonora v Koncertu na konci léta Františka Vlá-
čila z roku 1979.

Byla i vyhledávanou recitátorkou, pro své hlasové před-
nosti často pracovala v rozhlase a v dabingu. Hrála rovněž 
v televizních inscenacích a ve filmu.

Jejím manželem byl rozhlasový režisér Josef Bezdíček 
(1900-1962), po jeho smrti se provdala v roce 1971 za her-
ce Národního divadla Bohuše Záhorského (1906-1980).

Je pochována na Vyšehradském hřbitově v Praze v hro-
bě označovaném jako „Pomník českým hercům“, který byl 
odhalen v roce 1999 a je ve společné péči Herecké asoci-
ace a Nadace Život umělce.

Vzpomínka na Jiřího Grossmanna 
Zatímco 5. prosince 1971 
chodil po Praze Mikuláš, 
pro divadelníka Jiřího Gross-
manna (* 20. 7. 1941) si při-
šla smrt. Jiří Grossmann byl 
známý především jako ko-
mik, který v šedesátých le-
tech v divadle Semafor vy-
tvořil spolu s Miloslavem 
Šimkem úspěšnou dvoji-
ci bavičů. Hrál na trombón 
a kontrabas, ovládal ale i kla-
vír, bendžo a kytaru. Vedle 

toho byl šikovným textařem a skladatelem a velmi dobrým 
zpěvákem. „Modrému mráčku volnost závidím a to věc je 
zlá. Studentu v sáčku lásku závidím a to věc je zlá. Vždyť 
já chci jen žít, jak žít se má...,“ zpívala v jeho písni Závi-
dím Naďa Urbánková. Ve své době velmi oblíbené zpě-
vačce tím napsal její největší hit, ale zároveň připravil těž-
kou chvíli, když ho na jeho přání měla zpívat při smuteč-
ním rozloučení ve strašnickém krematoriu.

Grossmann dlouhodobě trpěl Hodgkinovou chorobou, 
v té době nevyléčitelným zhoubným nádorovým onemoc-
něním mízních uzlin. Před kolegy nedával nic znát, chtěl 
hrát, dokud to jen trochu šlo. V posledních týdnech života 
ho do divadla doprovázela zdravotní sestra. Rovnou z di-
vadla ho po jednom představení odvezla sanitka. O nece-
lý měsíc později zemřel ve věku pouhých třiceti let. „Ob-
divoval jsem ho, jak byl statečný, protože on hrál a už se 
skoro neudržel na nohou,“ říkal o kolegovi ze Semaforu 
Jiří Suchý.

„Pro mě byl Jirka jednou z největších osobností v živo-
tě. A nikdy nezapomenu na to, že když byl slabý a nemoc-
ný, do posledních chvil pracoval, jak jenom to šlo,“ vzpomí-
nal na Grossmanna pro časopis Instinkt zpěvák Pavel Bo-
bek. „Při jednom natáčení s režisérem Jánem Roháčem za 
mnou Jirka přišel a řekl mi: »Pavlíku, prosím tě, pomoz mi 
do šatny.« Vzal jsem ho a myslel si, že nesu malé dítě. V té 
chvíli mi došlo, že ztrácím úžasného přítele.“

Historická data
7. 6. 1781 byl položen základní kámen k Nostickému 
(dnešnímu Stavovskému) divadlu, divadlo bylo slavnost-
ně otevřeno v roce v roce 1783.
8. 7. 1786 zahájilo činnost české vlastenecké divadlo Bou-
da, které se nacházelo uprostřed Koňského trhu (dnešní-
ho Václavského náměstí), hrála se zde pravidelná česká di-
vadelní představení.
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Nejlepším filmem Famufestu
se stala Anatomie českého odpoledne
Famufest ocenil devět studentských filmů, oživil palác 
U Stýblů a vyvrcholil v autokině. Festival sledovalo přes 
25 000 diváků.

V pražském paláci U Stýblů se před nedávnem konal 
37. ročník festivalu Famufest, který každoročně představu-
je aktuální studentskou tvorbu. Porota ocenila díla ve čtr-
nácti kategoriích. Nejlepším filmem festivalu se stal snímek 
Anatomie českého odpoledne režiséra Adama Mar tince. 
Festival zakončilo vyprodané promítání oceněných filmů 
v Autokině Strahov.

Během přehlídky nabídl festival 64 snímků, které uká-
zaly široké spektrum současné mladé audiovizuální tvor-
by. Mezi oceněnými filmy je například dystopický animo-
vaný film Jsme si o smrt blíž od Báry Anny Stejskalové, soš-
ku za nejlepší režii si odnesl Damián Vondrášek s filmem 
Hranice a jako nejlepší scénář vybrala porota povídkovou 
etudu o rozhodování se Decisions od Jakuba Jelínka a Mat-
tea Sanderse.

Kromě klasických kategorií režie, zvuk, kamera nebo 
střih ocenila porota také fotografii, nerealizovaný scénář 
nebo dílo ze souběžně probíhající výstavy.

Letošní ročník přinesl kromě filmového programu i de-
baty a on-line lekce s českými a zahraničními tvůrci, pod-
casty, scénická čtení i on-line koncert. Dotyk s festivalový-
mi diváky umožnilo organizátorům vyprodané promítání 
v Auto kině Strahov, kde také došlo spolu s promítnutím 
oceněných snímků k neformálnímu zakončení festivalu.

Festival se musel pod vlivem situace konat z velké části 
on-line. „Uspořádali jsme festival, který byl v danou chví-
li možný. Naskytly se ale i jiné možnosti, jak program od-
prezentovat – ať už skrze autokino nebo využití pražské-
ho paláce U Stýblů. Ve výlohách pasáže se konala výstava 
a v dalších patrech budovy probíhaly živé streamy z debat, 
koncertů nebo slavnostního zakončení,“ přiblížila situa ci 
ředitelka festivalu Agáta Kolářová a dodala: „Myslím, že to 
dalo festivalu jiný rozměr. Energie v Autokině byla straš-
ně silná. Konečně jsme se po dlouhé době viděli naživo.“

Studenti FAMU, kteří festival sami organizovali, se le-
tos propojili i s dalšími uměleckými školami. Pod vedením 
studentů UMPRUM vznikla vizuální identita, poslucha-
či HAMU přispěli úvodní performancí, v Ateliéru skla na 
FUD UJEP získaly tvar sošky pro vítěze. „Máme radost, že 
se nám skrz Famufest podařilo vytvořit platformu, která 
spojuje mladé studenty napříč uměleckými vysokými ško-
lami,“ řekla druhá ředitelka festivalu Julie Ondráčková.

(mk)

Začal zlínský filmový festival
Klapnutím umělecky ztvárněné filmové klapky z dílny Adol-
fa Borna začal na konci května 61. ročník zlínského filmo-
vého festivalu pro děti a mládež. Kvůli pandemii koronavi-
ru se uskutečnil on-line. Na zahajovací den pořadatelé při-
pravili pořad věnovaný 85. výročí vzniku zlínských filmo-
vých ateliérů, jejich historii i současnosti.

Zlínský festival je letos kvůli pandemii koronaviru roz-
dělený na dvě části. Jarní část v tradičním termínu nabídla 
programy on-line. V září se uskuteční druhá část, která by 
podle pořadatelů měla mít již klasickou podobu, tedy s di-
váky v kinech a řadou doprovodných akcí. Tématem obou 
částí je Literatura ve filmu. Ve Zlíně jsou také k vidění umě-
lecky ztvárněné filmové klapky od 125 autorů.

Filmový sektor se po covidu rychle 
vzpamatovává, hudba je na tom hůř
Podle údajů Státního fondu kinematografie se natáčení fil-
mů a seriálů v roce 2021 dostane na úroveň před pande-
mií. V roce 2019 v Čechách, také díky pobídkám, investo-
valy zahraniční štáby devět miliard korun. „Zájem zahra-
ničních producentů byl pouze přibrzděn, v současné chvíli 
opět evidujeme obrovskou poptávku po natáčení v České 
republice. Audiovizuální průmysl má velmi silnou schop-
nost adaptace a rychlého znovuoživení, takže by mohl 
být i perfektním nástrojem k nastartování zaměstnanos-
ti a podnikání v době pokoronavirové,“ řekla Helena Bez-
děk Fraňková, ředitelka fondu.

„Řada velkých projektů se natáčí nejen v Praze, ale 
i v regionech, tedy i pro ně to bude znamenat značné oži-
vení. Připomínám znovu, že zhruba 60 % z těchto inves-
tic je utraceno za služby poskytované nefilmovými profe-
semi, malými a středními podniky,“ dodala Helena Bez-
děk Fraňková.

Podle fondu záleží i na tom, zda se podaří stejně jako 
v roce 2019 navýšit rozpočet systému pobídek z 800 milió-
nů korun alespoň o dalších 500 miliónů.

Navýšení financí pro výplatu pobídek na 1,3 miliardy 
korun bylo nutným krokem právě v dosud rekordním roce 
2019, kdy hrozilo, že se od České republiky odvrátí holly-
woodská studia, která zde plánovala vyrábět rozsáhlé se-
riálové projekty. Pro ně je filmová pobídka hlavním fakto-
rem, podle něhož se rozhodují, tvrdí fond.

V poslední době je evidentní ohromný nárůst seriálů 
z produkce Netflixu, Amazonu a podobně, otázkou ovšem 
je, jestli ještě vůbec mají nějakou kvalitu.

V ČR se natáčely nebo natáčejí a připravují třeba celo-
večerní film režiséra Marca Forstera White Bird: A Wonder 
Story (Lionsgate) s Gillian Anderson a Helen Mirren vyprá-
vějící příběh židovské dívky, kterou ukrývá rodina v okupo-
vané Francii, dále seriály, jako například adaptace slavného 
románu E. M. Remarqua Na západní frontě klid (Net flix) 
s Danielem Brühlem v režii Edwarda Bergera a třetí řada 
úspěšného amerického seriálu Hanna (Amazon, NBC Uni-
versal).

Další vyjmenoval za fond Jiří Vaněk: „Příběh z období 
studené války o lásce mezi dvěma špió ny odehrávající se 
ve východním Berlíně, Moskvě a Paříži Operations Totems 
(Amazon, Gaumont), adaptace stejnojmenného románu 
Choderlose Laclose Nebezpečné známosti (Lions gate), 
apokalyptický seriál Extinction (Sky) nebo celovečerní fil-
my Netflixu Kosmonaut z Čech, který je adaptací románu 
amerického spisovatele českého původu Jaroslava Kalfaře 
s Adamem Sandlerem, a The Gray Man, thriller z prostředí 
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ra CIA v hlavních rolích s Ryanem Goslingem a Chrisem Evan-
sem nebo pohádka německé televize ZDF Trpaslík Nos. 
A také dva největší projekty: Wheel of Time s Rosamund 
Pike v hlavní roli, kde se dotáčí první série, na kterou navá-
že hned druhá, a Carnival Row s Orlando Bloomem, kde 
se natáčejí díly z druhé série.“

Méně optimističtí jsou hudebníci a pořadatelé koncer-
tů. Prodej desek nebo CD je v ČR zcela zanedbatelný, ne-
může je uživit. Hudebníci žijí z koncertování, které je za-
kázané. Mnozí už vyčerpali úspory a našli si jinou práci.

Částečně se snaží situaci zachránit občasné drive-in 
koncerty v autech, jenže ty navštěvuje spíše malé množ-
ství fanoušků. Je nepředstavitelné, že by festival pro 20 000 
lidí proběhl v autech, ostatně velké festivaly už letos ozná-
mily, že se nebudou konat. (mk)

Michael Kocáb ve filmu
Režisérka Olga Sommerová dokončuje film o životě muzi-
kanta a politika Michaela Kocába. Celovečerní dokument, 
který se do kin dostane příští rok, má pracovní název Mi-
chael Kocáb – Rocker versus politik.

Michael Kocáb je mimo jiné zakladatelem kultovního 
Pražského výběru, v osmdesátých letech byl odvážným 
oponentem režimu. Komunisti se mu mstili zákazy koncer-
tů. Stal se jedním ze zakladatelů Občanského fóra a v de-
vadesátých letech se mu podařil opravdu husarský kou-
sek – zorganizoval a koordinoval odsun sovětských oku-
pantů.

Poté už se věnoval spíše hudbě než politice. Šlo o sólo-
vou tvorbu i obnovený Pražský výběr. Jeho vrcholným dí-
lem v oblasti vážné hudby je balet Odysseus pro Laternu 
magiku, který se hrál po celém světě.

„Mojí ambicí je vytvořit atraktivní životopisný a tvůrčí 
portrét muže, pohybujícího se mezi hudbou a politikou, 
který nebyl dosud v tak komplexní míře prezentován,“ 
uvedla Sommerová.

Na postprodukci filmu tvůrci sbírají prostředky pro-
střednictvím kampaně na crowdfundingovém serveru Hit-
hit.cz. „Prostředky, které chceme na Hithitu získat, použi-
jeme především na kvalitní digitální postprodukci filmu, 
kdy bude řadu materiálů nutné digitálně zpracovat a triko-
vě upravit. Obracíme se tedy na veřejnost s prosbou o po-
moc. Budeme rádi, když nám film pomůžou dokončit prá-
vě lidé, kteří byli dílem Michaela Kocába a jeho Pražského 
výběru ovlivněni, nebo ti, kteří ocenili jeho angažmá v sa-
metové revoluci a při odsunu sovětských vojsk,“ dodal pro-
ducent Viktor Schwarcz. (mk)

V Americe se představí 16 českých snímků
Přehlídka českých filmů v Severní Americe Czech That 
Film, která se v letošním roce uskuteční, nabízí on-line 
i živě šestnáct snímků. Desátý ročník proběhne ve spo-
lupráci se start-up společností Artinii a festivalem Finále 
Plzeň.

Největší přehlídka českých filmů, kterou v roce 2012 
založil generální konzulát v Los Angeles, měla letos slav-
nostní zahájení v autokině, zatímco loni byla přehlídka 
pouze na internetu.

Jubilejní desátý ročník začal projekcí filmu Havel v San-
ta Monice na parkovišti galerie Bergamont. Do autokina 

přijelo 150 lidí v devadesáti vozidlech. Byli v nich členové 
filmařské komunity i Češi žijící v Kalifornii. 

Pro americké a kanadské diváky jsou připraveny napří-
klad snímky Havel (režie Slávek Horák) s Viktorem Dvo-
řákem v hlavní roli, Šarlatán (Agnieszka Hollandová) oce-
něný Českým lvem v kategorii Nejlepší film či televizní mi-
nisérie Herec (Peter Bebjak) s oceňovanými výkony Jana 
Ciny nebo Martina Fingera. Dále pak třeba krátký animo-
vaný film Matka, který v loňském roce získal studentského 
Oscara a byl nominován i na „velkého“ Oskara, a také ce-
nou Emmy oceněný seriál Marty Is Dead.

Přehlídku organizuje také Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR prostřednictvím svých zahraničních zastoupení. 
„Festival Czech That Film představuje jakousi »vlajkovou 
loď« prezentačních aktivit Českých center ve filmové ob-
lasti pro severoamerické publikum. Každoročně probíhal 
ve více než dvaceti městech USA a Kanady, letos se však 
organizátoři museli přizpůsobit stávající situaci a doslova 
dodat český snímek přímo divákovi domů,“ uvedl generál-
ní ředitel Českých center Ondřej Černý.

Společnost Artinii nabídla k využití svou platformu s ná-
zvem Artinii Film Festival Platform. Jedná se o cloudovou 
technologii, která přináší moderní řešení určené pro or-
ganizátory hybridních filmových festivalů. Umožní festival 
jednoduše a flexibilně odbavit pro diváky, kteří budou ti-
tuly sledovat v domácím prostředí. „Vedle on-line varianty 
se uskuteční v Los Angeles a texaském Dallasu a Austinu 
výjimečná promítání v běžném nebo drive-in kině, samo-
zřejmě při dodržení přísných bezpečnostních opatření,“ 
podotk la koordinátorka projektu Anna Puklová.

On-line prostředí otevřelo možnost uvedení i dalších 
filmových formátů. V rámci 10. ročníku budou mít diváci 
možnost zhlédnout i dokumenty, filmové série nebo krátké 
animované filmy. Kurátorský výběr filmů pro letošní roč-
ník se uskutečnil poprvé ve spolupráci s filmovým festiva-
lem Finále Plzeň.

„Finále Plzeň prezentuje to nejlepší, co se v české kine-
matografii odehrálo za poslední rok, a zasazuje tyto fil-
my do určitého kontextu. Stejně tak se snažíme prezen-
tovat tuzemskou kinematografii i v zahraničí. Spolupráce 
s Czech That Film je pro nás skvělou příležitostí, jak poskyt-
nout kurátorský výběr toho, co by z aktuální české tvor-
by opravdu nemělo uniknout i divákům v Severní Ameri-
ce,“ sdělila ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.

České centrum New York se ve spolupráci s tamním 
generálním konzulátem ohlédlo v květnu za letošní filmo-
vou přehlídkou formou malého happeningu na střeše his-
torické Bohemian National Hall na Manhattanu. Program 
byl nazvaný podle jednoho z promítaných filmů – Pouštět 
draka. (mk)

Režisérka Kirchnerová podruhé v Cannes
Podruhé za svou filmovou kariéru míří se svou tvorbou 
česká režisérka Zuzana Kirchnerová na filmový festival 
v Cannes. Její připravovaný celovečerní film Karavan byl 
vybrán do projektu L’Atelier de la Cinéfondation, který 
upozorňuje filmové profesionály na slibné projekty a tvůr-
cům dává možnosti posunout svůj projekt směrem k me-
zinárodní distribuci. Road movie Karavan, cesta matky 
a handicapovaného syna napříč Itálií za ztracenou svobo-
dou a štěstím, je inspirována osobní zkušeností Kirchnero-
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vé. V Cannes excelovala už v roce 2009, když zvítězila s fil-
mem Bába v sekci studentských filmů.

Tomáš Vorel dokončuje Cestu domů
Po dvou úspěšných filmech Cesta z města a Cesta do 
lesa dokončuje scenárista a režisér Tomáš Vorel film Ces-
ta domů, který na oba předchozí navazuje a završí osudy 
všech hlavních postav volné trilogie.

Zemědělskou rodinu Papošů opět hraje Bolek Polívka 
a Eva Holubová, rodinu přistěhovanou z města na ven-
kov znovu ztvární Tomáš Hanák a Barbora Nimcová, v roli 
revírníka Ludvy se vrátí Tomáš Vorel jr. a Lucie Šteflová 
jako jeho žena. Milan Šteindler hraje vypečeného předse-
du myslivců.

Stejně jako předchozí dva filmy i Cesta domů vznika-
la v téměř nedotčené oblasti okolí Rabštejna nad Střelou. 
Zároveň odtud pochází i samotný scénář k filmu. „Scénář 
jsem dal dohromady z příběhů a historek, které jsem tady 
slyšel nebo sám zažil. Při psaní mi pomáhali místní sedlá-
ci, lesníci a myslivci,“ říká o vzniku filmu Vorel.

Samotné natáčení trvalo celý rok od léta do léta, aby 
tvůrci zachytili přírodu a život na vsi ve všech ročních ob-
dobích. „Snažili jsme se natáčet vše autenticky, čekali jsme, 
až uzraje pšenice, až vykvete řepka, až napadne sníh. Po-
dařilo se nám natočit srnce v pšenici, jelena v říji, kachny 
nad rybníkem,“ přibližuje natáčení režisér.

Příznivci obou předešlých filmů nebo celkové tvorby 
a poetiky režiséra Tomáše Vorla, jenž natočil například 
Pražskou pětku, Kouř, Cestu z města, Gympl nebo Vejš-
ku, mohou film Cesta domů podpořit a přispět na dokon-
čovací práce prostřednictvím služby Donio. Podle produ-
centa filmu Ondřeje Kulhánka z Bontonfilm Studios je po-
třeba dokončit poslední části barvení, zvuku a hudby.

„Vedle zakončení příběhů všech postav se Tomášovi 
skvěle povedlo zachytit přírodu. Les, pole, osamělou hájov-
nu. Při sledování filmu má člověk chuť okamžitě odjet ně-
kam ven na louku. Kamery jsou ale nedokonalé a tomu, aby 
divák na plátně viděl opravdové barvy a slyšel opravdové 
zvuky přírody, je nakonec potřeba pomoci. Tomáš to chce 
mít perfektní a výsledek bude stát za to,“ věří Kulhánek.

Oba filmy Cesta z města a Cesta do lesa jsou zdarma 
a legálně k vidění na YouTube kanále Vorel Film, kde mají 
dohromady přes dva milióny zhlédnutí. (mk)

Česká komedie Okupace zamíří do kin v létě
Co dokáže udělat s rozjetou párty jeden nezvaný host? 
V režijním debutu režiséra Nohejla se představí herci jako 
Martin Pechlát, Otakar Brousek, Tomáš Jeřábek, Antonie 
Formanová, Cyril Dobrý nebo Vlastimil Venclík.

Nejmenované město a nejmenovaný bar. Párty je 
v plném proudu a promile v krvi stoupají. Na plac přichází 
nezvaný host (v podání ukrajinského herce Alexe Gorbu-
nova) a všem přítomným pořádně zamíchá osudem. K fil-
mu Okupace právě vychází v limitované sérii i soundtrack 
na dvojalbovém vinylu, na němž se kromě autorů úvod-
ní písně Kill the Dandies! dále představí kapely a interpre-
ti Madhouse Expres, Metronome Blues, Beps’n’Jonnies, 
Rány těla, Thee Lazy Eyes či Old Folks House.

Režisérem klipu i filmu je jeden z nejžádanějších re-
klamních tvůrců Michal Nohejl, kameramanem Jan Baset 

Střítežský oceňovaný za Křižáčka, Aloise Nebela či Fair 
Play a střihačem je Petr Turyna, mezi jehož nejúspěšněj-
ší celovečerní filmy patří Návrat idiota, Šeptej či Indián-
ské léto.

Šarlatán získal 10 nominací na polské Orly
Drama režisérky Agnieszky Holland Šarlatán získalo de-
set nominací na polské národní filmové ceny Orly. Po vý-
hře v kategorii Nejlepší film na letošním předávání Čes-
kých lvů se snímek natočený podle scénáře Marka Epstei-
na může stát nejlepším polským filmem roku 2020. Film 
inspirovaný skutečným osudem muže, který léčil během 
nacistické a komunistické totality, vznikl v česko-slovensko-
polsko-irské koprodukci.

Polská filmová akademie vybrala film Šarlatán mezi své 
kandidáty na nejlepší film i režii, šanci na sošku Orla mají 
také herec Ivan Trojan a scenárista Marek Epstein. Další 
nominace film posbíral díky kameře, kostýmům, scénogra-
fii, maskám, hudbě a střihu.

Ocenění filmu o odboji Romů proti nacistům
Tvůrci filmu o odboji Romů proti nacistům Jak jsem se sta-
la partyzánkou získali cenu na německém festivalu goEast. 
Dokumentární snímek režisérky Very Lackové vznikl ve slo-
vensko-české koprodukci. Režisérka Lacková v dokumentu 
odhaluje na pozadí vlastní rodinné historie. Pátrání ji při-
vedlo k doposud nezveřejněným faktům a přináší příběhy 
lidí, kteří se navzdory odlišnému etnickému původu doká-
zali spojit v boji proti zlu.

„O Romech v odboji se toho moc neví. Když už, tak je 
na ně většinou nahlíženo spíše jako na oběti holocaustu, 
ale neví se, že to byli i hrdinové. Nechci, aby lidé, kteří bo-
jovali za naši svobodu, upadli do úplného zapomnění a ze-
mřeli tak podruhé,“ uvedla Lacková.

Premiéra Jakubiskova filmu odložena
Nový film Juraje Jakubiska Perinbaba a dva světy by měl 
mít premiéru 11. listopadu letošního roku. Původně plá-
novanou premiéru na prosinec 2020 museli odložit kvů-
li zavřeným kinům. Jakubisko, který letos 30. dubna osla-
vil třiaosmdesáté narozeniny, před rokem dokončil triko-
vé scény snímku navazujícího na oblíbenou pohádku Pe-
rinbaba. „Pokud se nám podaří, aby ti, kteří chrání naše 
zdraví, nechali tuto starost na nás a na našich lékařích, jako 
tomu bylo vždy, tak věřím, že se moje druhá Perinbaba po-
tká s diváky a pohladí je po duši. Ten film je o hledání štěs-
tí a lásky,“ uvedl Jakubisko.

Kina jsou kvůli pandemii koronaviru uzavřena od loň-
ského 12. října. Po dobu uzavření kinosálů fungují pouze 
autokina, která však neuvádějí filmové novinky.

Festival Jeden svět nabízí přes sto filmů
Probíhá festival dokumentárních filmů Jeden svět, který le-
tos nabídne víc než stovku filmů. Snímky z patnácti kate-
gorií věnovaných porušování lidských práv, klimatu nebo 
třeba stáří bude možné vidět on-line. Hlavní kategorie se 
letos jmenuje Vypadáváš a chce reflektovat realitu, kterou 
mnozí lidé denně zažívají v pandemickém světě. Festival 
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ra začíná udělením ceny Homo Homini čtyřem perzekvova-
ným osobnostem z Běloruska a projekcí soutěžního sním-
ku o členech nezávislého divadla, kteří spolu s velkou částí 
společnosti usilují o změnu diktátorského režimu. 

Maxipes Fík baví diváky již 45 let
Maxipes Fík, oblíbená postava českých animovaných ve-
černíčků, se poprvé objevil na televizních obrazovkách 
před pětačtyřiceti lety, 14. května 1976. Veselé příběhy 
mluvícího, chundelatého a trochu přerostlého psa Fíka 
a jeho přítelkyně Áji si brzy získaly oblibu nejen u dětských, 
ale i u dospělých diváků a jejich poetice a humoru podlé-
hají stále nové a nové generace těch nejmladších. Úspěš-
né jsou i zvukové nosiče.

Při tvorbě seriálu se sešla opravdu hvězdná sestava 
umělců. Autorem Maxipsa Fíka byl spisovatel Rudolf Če-
chura, jeho podobu vytvořil výtvarník Jiří Šalamoun, všech-
ny postavy nezaměnitelně namluvil herec Josef Dvořák.

České animované filmy v Annecy
Po téměř třiceti letech jsou v hlavních sekcích festivalu ani-
movaných filmů ve francouzském Annecy dva české celo-
večerní filmy. Režisérka Michaela Pavlátová bude soutěžit 
s majoritně českým snímkem Moje slunce Mad. Další pře-
vážně český film Myši patří do nebe debutujících režisérů 
Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka bude uveden ve spo-
lečnosti filmů z dílny Netflixu a Disney.

Film Moje slunce Mad je příběhem české dívky Heleny 
alias Herry, která opouští Prahu, aby se v Kábulu z lásky 
vdala za svého spolužáka Nazira. Kromě vidiny láskyplné 
budoucnosti v početné rodině Herru z Čech táhne i touha 

po nových zážitcích v exotickém prostředí. Režisérka, vý-
tvarnice a animátorka Michaela Pavlátová za své filmy ob-
držela řadu ocenění včetně nominace na Oscara a Zlaté-
ho medvěda v Berlíně.

Snímek Myši patří do nebe byl natočen podle stejno-
jmenné knihy spisovatelky Ivy Procházkové. Vypráví pří-
běh dvou přirozených nepřátel, myšáka a lišky, kterým 
fatální událost umožní stát se přáteli. Dalším českým fil-
mem v hlavním programu festivalu je krátký animovaný 
film Sestry. Snímek studentky pražské FAMU režisérky An-
dreji Szelesové se zaměřuje na postupně se měnící vztah 
mezi dvěma sestrami.

Studentky FAMU soutěží o britskou cenu
Tři animované filmy studentek FAMU postoupily do užší-
ho výběru v rámci ocenění udílených British Academy Film 
Award (BAFTA). Do užšího výběru na cenu BAFTA Student 
Film Award postoupilo šedesát z přihlášených 680 filmů 
z čtyřiatřiceti zemí. O cenu za nejlepší animaci budou bo-
jovat za českou školu poetický film o zrádné touze tančit 
Rudé boty Anny Podskalské, humorně bizarní příběh o pa-
razitovi v psí mršině Jsme si o smrt blíž Báry Anny Stejska-
lové a dokumentární snímek o životě s poruchou příjmu 
potravy Vevnitř Viktorie Štěpánové.

Soutěž BAFTA Student Film Awards každoročně usilu-
je o podporu talentů a jejich propojení napříč kontinen-
ty. Je to navíc vůbec poprvé, kdy se o toto významné oce-
nění budou z užšího výběru ucházet hned tři filmy z díl-
ny FAMU – podobné výsledky letos zaznamenala napří-
klad New York University ve Spojených státech americ-
kých či National Film and Television School ve Velké Britá-
nii, uvedla FAMU.

foToGrafIe

Fotografie Antonína Kratochvíla v Londýně
Fotografie Antonína Kratochvíla ukáže na venkovní výstavě 
Svědectví České centrum Londýn. Po dlouhém lockdownu 
tak oživí veřejný prostor od 6. května do 30. září.

„Díky Českému centru Londýn se nyní Britům naskyt-
ne mimořádná příležitost zhlédnout výběr velkoformáto-
vých fotografií, které budou umístěny ve výloze galerie Vit-
rínka Českého centra Londýn a ve veřejném prostoru pres-
tižní ulice Kensington Palace Gardens před budovou lon-
dýnské ambasády.

„Výběr jedenácti vysoce expresivních a evokativních 
černobílých fotografií představuje průřez Kratochvílovou 
tvorbou, která vedle fotografií celebrit showbyznysu Davi-
da Bowieho a Bernarda Bertolucciho zahrnuje fotografie 
válečných a lidských katastrof,“ dodala tisková mluvčí Čes-
kých center Petra Jungwirthová.

Ředitel Českého centra Londýn Přemysl Pela ocenil, že 
jeho „vycizelovaný pohled čočkou fotoaparátu ve spojení 
s uměleckou i osobnostní nekonformitou Antonína Krato-
chvíla přináší prostřednictvím velkoformátových fotografií 
do veřejného prostoru v londýnském Notting Hill pořád-
nou dávku lidskosti, odvahy a nezlomnosti“. (mk)

Czech Nature Photo 2021
Mezinárodní porotě Czech Nature Photo, kam své práce 
přihlásilo 267 autorů, se nejvíc líbila fotografie kosa černé-
ho od Igora Mikuly.

Fotografii roku pořídil Igor Mikula na chatě u svého ka-
maráda na parapetu okna, kde každý rok hnízdí pár kosů. 
Na snímku je sameček, který přinesl mláďatům potravu. 
Autor fotku pořídil pomocí dálkové spouště.

„Fotoaparát ptáky nerušil, kosi ho ignorovali a přilétali 
s potravou ve stejných intervalech,“ popisuje fotograf po-
cházející z Piešťan na Slovensku. Focením přírody se za-
bývá od roku 2014, kdy navštívil deštný prales v Panamě. 
Za svou práci získal několik domácích i zahraničních cen.

Do soutěže celkem dorazilo 2 300 snímků od 267 au-
torů. Fotografie byly zařazeny v různých kategoriích jako 
savci, ptáci, plazi, obojživelníci a podvodní život, bezobrat-
lí, rostliny a houby nebo krajina. Zvlášť se posuzovaly fotky 
od mladších fotografů – do kategorie Czech Photo Junior 
se přihlásilo 227 žáků základních a středních škol.

Vítězné fotografie vybírala porota ve složení Vladimír 
Čech mladší, izraelský wildlife fotograf Boaz Amidror, fo-
tograf Václav Šilha, ředitel Národního parku Šumava Pavel 
Hubený a Petr Tureček ze společnosti Cewe.
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Od 11. května do 29. srpna jsou snímky k vidění v ga-
lerii Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích, 
a to každý den kromě pondělí.

 (mk)

Czech Press Photo v Národním muzeu
V Národním muzeu je připravena výstava nejlepších sním-
ků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo. Vý-
stava potrvá do října. Fotografií roku se stal snímek Ro-
mana Vondrouše z ČTK, který zachytil muže procházející-

ho dezin fekční branou. Mezinárodní porota vybrala vítěze 
z více než 5 000 snímků od 288 autorů.

Výstavu Czech Press Photo doplní výstava Tři pohle-
dy, kde se představí výběr snímků zahraničních porotců. 
Tato výstava byla instalována v galerii Czech Photo Centre 
v době lockdownu a k vidění byla pouze on-line. Jedním 
z vystavených souborů bude cyklus Pražské panoptikum 
od Jana Rasche, který s ním zvítězil v kategorii Grant Pra-
hy v roce 2019. Autor dokumentoval centrum přeplněné 
turisty, poté s příchodem pandemie koronaviru dostal je-
dinečnou možnost zaznamenat naprostý opak.

huDba

Albová novinka Jiřího Dědečka
S Dědečkovou albovou novinkou Nebudu bydlet v Québe-
cu se vrátil Jiří Dědeček ke svému typickému rukopisu tvr-
dé satiry z druhé poloviny osmdesátých let. V jeho případě 
nemůžeme mluvit o klasickém protestsongu. On sám kdy-
si nazýval svůj styl „nátlakový šantán“. Formálně bychom 
jej mohli přiblížit i tradici kramářské písně, kabaretních po-
pěvků, kupletů. Dědečkovy písničky jsou hudebně jedno-
duché, v textech pracují s hojným opakováním nejen v re-
frénech, ale i ve formách slok, které se jen pozvolna rozví-
její, až dospívají k závěrečným pointám.

Dědečkův pohled na „český svět“ je už zase bezskrupu-
lózně satirický. Zásadními „pracovními nástroji“ Jiřího Dě-
dečka jsou nadsázka a rafinovanost. Hned v úvodní písnič-
ce Sněmovní se přes parkování velmi přesně vyjadřuje ke 
složení parlamentu: „Mám byt podkrovní/ v ulici Sněmov-
ní/ co s ním zkusím to nemáte zdání// Zvlášť když poslan-
ci/ co žijou z mejch financí/ parkujou tu kvůli zasedání// 
Mají tu práci/ vyšvihli se nahoru/ bejvalí svazáci/ a sou-
družky z národního výboru…“ Není snadné si přiznat, že 
tenhle text, tedy přinejmenším ta část o obsazení sněmov-
ny, mohl klidně vzniknout v roce 1985, 1995 i letos.

Stejně adresný je Dědeček i v písni Udavači („Proč jen 
ti udavači/ práskaní/ životem klidně kráčí/ Pán Bureš nech 
sa páčí/ a Pámbu na to hledí v ústraní“), ba i v Kardinálo-
vi, přestože jeho jméno po celou píseň nepadne ani jed-
nou, zato autor vtipně vystřílí skoro celý pomyslný slov-
ník rýmů na koncovku -uka. A ve chvíli, kdy by už už mělo 
na závěr písně o pohlavním zneužívání v katolické církvi 
(a jeho zametání pod koberec) zaznít ono tři minuty oče-
kávané jméno, vyřkne Dědeček třináct jmen usvědčených 
kněží. „A mnoho dalších...,“ dodá.

Písnička Potkan je pak stejně konkrétní, jen zabale-
ná do záměrně průhledného symbolického obalu, právě 
v nejlepší kupletní tradici: „Byla jedna země fikaná/ a lidi 
tam taky/ Zvolili si králem potkana/ poněvadž byl vychca-
nej jak mraky// Projevil se jako mršina/ do dne a do roka/ 
ale volila ho většina/ pomohla rodná stoka.“

Nové Dědečkovo album obsahuje čtrnáct písní včetně 
dvou zhudebněných básní Františka Gellnera a tří úprav 
songů Georgese Brassense. Je asi škoda poutat pozornost 
jen na pár nejpolitičtějších. Ale právě kvůli nim se nejspíš 
o albu bude mluvit. Třeba i proto, aby – v rozporu s před-
stavou umění jako čehosi věčného – přestaly brzy platit.

https://www.lidovky.cz/kultura/ 
kez-by-dedeckovy-pisne

V Holešově zazněla ve světové premiéře 
skladba k poctě sv. Jana Sarkandra
Na zámku v Holešově na Kroměřížsku zazněla v sobo-
tu 22. května ve světové premiéře skladba k poctě svaté-
ho Jana Sarkandra. Jejím autorem je skladatel Miloš Bok. 
„Koncert byl původně plánován na květen minulého roku 
jako důstojné připomenutí osobnosti významného kato-
lického kněze, jehož působení je úzce spjato s Holešo-
vem. Měl to být jeden z vrcholů jubilejního sarkandrov-
ského roku připomínajícího 400. výročí jeho mučednické 
smrti,“ uvedla mluvčí holešovské radnice Hana Helsnero-
vá. Skladba Extáze svatého Jana Sarkandera – Psalm 142 
vznikla podle Boka na objednávku díky iniciativě holešov-
ské farnosti na počátku roku 2020, její provedení se tedy 
o rok posunulo.

Nový šéfdirigent a umělecký ředitel SOČRu
Šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu (SOČR) bude od sezóny 
2022/2023 na dobu tří koncertních sezón Petr Popelka. 
Nahradí dosavadního šéfdirigenta a uměleckého ředite-
le Alexandra Liebreicha. Pozici hlavního hostujícího diri-
genta orchestr nabídl dalšímu ze svých vítaných spolupra-
covníků, Robertu Jindrovi. Vedení SOČRu si od spoluprá-
ce s oběma dirigenty slibuje další pokračování uměleckého 
růstu tělesa ve všestranně inspirativní atmosféře.

„Petr Popelka zažívá v posledních letech strmý vzestup 
své dirigentské kariéry, která k naší radosti započala před 
delším časem právě v SOČRu, tehdy ovšem v roli orchest-
rálního hráče. Pozoruhodné a velmi vítané jsou nejen jeho 
zkušenosti s renomovanými evropskými orchestry, ale také 
spolupráce s Norským veřejnoprávním rozhlasem a jeho 
symfonickým orchestrem. Budu se těšit na špičkové kon-
certy i nahrávky, které u nás pod Petrovým vedením pro 
veřejnost vzniknou,“ uvedl generální ředitel Českého roz-
hlasu René Zavoral.

Pětatřicetiletý Popelka v sezóně 2019/20 zastával jako 
vůbec první v historii pozici „Conductor Fellow“ u orches-
tru NDR Elbphilharmonie v Hamburku, kde byl asistentem 
šéfdirigenta Alana Gilberta. Od této sezóny je šéfdirigen-
tem Norského rozhlasového orchestru v Oslu a také hlav-
ním hostujícím dirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
K tomu spolupracuje s řadou dalších renomovaných těles. 
„Je mi velkým potěšením a ctí převzít pozici šéfdirigenta 
a uměleckého ředitele tohoto vynikajícího tělesa. Znamená 
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ra Českého rozhlasu, soubory Collegium 1704 & Collegium 
Vocale 1704, Barocco sempre giovane, Pavel Haas Quar-
tet, Moravia Brass Band, ale také třeba Epoque Quartet 
a Josef Vejvoda Trio. Hned dvakrát vystoupí rezidenční 
umělec festivalu Adam Plachetka, na Galakoncert ve Sme-
tanově domě se připravují Simona Šaturová a Petr Neko-
ranec.

Na nádvoří litomyšlského zámku se vrátí opery, které 
v loňském ročníku poprvé ve festivalové historii pochopi-
telně zcela chyběly. Janáčkova opera Národního divadla 
Brno přiveze Pucciniho Bohému a Evžena Oněgina od Pe-
tra Iljiče Čajkovského, Opera Národního divadla morav-
skoslezského Ostrava pak Dvořákovu Rusalku a Smeta-
novu Hubičku. Návštěvníci festivalové stagiony na zámku 
v Nových Hradech se mohou těšit na premiéru mimořád-
ného projektu Třikrát Ariadna s díly Monteverdiho, Ben-
dy a Martinů.

Slavnostní zahajovací koncert bude 1. července od 
20:15 hodin živě přenášen na ČT art. Bude-li večerům přát 
počasí, mohou 1. a 11. července přímé přenosy ze zámec-
kého nádvoří sledovat také návštěvníci ve Festivalových za-
hradách. Také volně přístupná doprovodná scéna Smeta-
novy Litomyšle představuje chystaný program slibující na-
příklad koncerty Anety Langerové, kapely Jelen nebo fran-
couzských The Cracked Cookies.

Novinkou letošního ročníku je formát „Večerní klasika“. 
Krátké koncerty komorní klasické hudby mohou být skvě-
lým prvním krůčkem pro ty, kteří se na operu v nádvoří 
ještě necítí.

Smetanova výtvarná Litomyšl zaštítěná Městskou gale-
rií Litomyšl a Bohemian Heritage Fund uvede letos celkem 
osmnáct výstav. Kromě místních galerií a muzea ovládne 
i veřejný prostor města. Nabídne druhý ročník open-air 
výstavy předních českých umělkyň a umělců Plán B a také 
odhalení sochy Krištofa Kintery. „Kinterova sedmimetro-
vá plastika pro Litomyšl nazvaná Praying Wood předsta-
vuje klečící antropomorfní postavu a měla být vrcholem 
mi nulého ročníku výtvarného festivalu. Její výrobu ve slo-
venské Galantě však v roce 2020 zkomplikovala pandemie 
a uzavření hranic. Pro nás všechny, kteří osud sochy zná-
me, je její představení v Litomyšli symbolem naděje, že 
bude opět lépe. Ve veřejném prostoru budou vystavovat 
Eva Koťátková, Milena Dopitová, Richard Wiesner a mno-
ho dalších.“

Historie festivalu Smetanova litomyšl
Již od roku 1949 je v rodišti zakladatele české národní hud-
by Bedřicha Smetany, starobylé východočeské Litomyš-
li, pořádán velký hudební festival. Centrem festivalového 
dění je nádherný areál Státního zámku Litomyšl, který byl 
v roce 1999 zapsán na seznam kulturního světového dě-
dictví UNESCO. Hlavní pořady se konají zejména v akus-
ticky dokonalém II. nádvoří s unikátním výsuvným zastře-
šením, ale také v audienčním sále zámku, jeho unikátním 
divadélku a kapli, v litomyšlských chrámech, ve Smetano-
vě domě a pravidelně též ve vybraných místech Pardubic-
kého kraje.

Návštěva Smetanovy Litomyšle bývá nevšedním zážit-
kem, kromě zajímavé dramaturgie a špičkových interpre-
tačních výkonů nabízí pobyt mimo ruch a shon metropo-
le, v místě s mimořádným géniem loci.

//smetanovalitomysl.cz/program/

to pro mě také návrat do orchestru mého rodného měs-
ta, kde jsem v devatenácti letech zahájil svoji profesionál-
ní hudební kariéru jako kontrabasista. Kromě tradičního 
velkého symfonického repertoáru se těším na uvádění děl 
20. a 21. století, která pro mě osobně mají velký význam,“ 
řekl ke svému jmenování.

huDební fesTIvaly

Čtyři koncerty s publikem na Pražském jaru
Festival Pražské jaro nabídlo čtyři koncerty, včetně zaha-
jovacího 12. května, ve Smetanově síni Obecního domu 
v Praze za přítomnosti publika. Do pilotního projektu mi-
nisterstva kultury, konaného za přísných opatření proti ší-
ření pandemie covid-19, byly dále zařazené repríza za-
hajovacího koncertu 13. května, Debut Pražského jara 
26. května a závěrečný koncert 3. června. Tradiční zahajo-
vací skladbu festivalu, Smetanovu Mou vlast, zahrál český 
soubor Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem, 
který se věnuje interpretaci staré hudby zejména z obdo-
bí vrcholného baroka.

Původně ohlášení interpreti Rundfunk-Sinfonieorches-
ter Berlin a dirigent Vladimir Jurowski svou účast odvolali. 
Všechny koncerty Pražského jara mohli zájemci bezplatně 
sledovat na webových stránkách festivalu. Vybrané koncer-
ty uvedly i Česká televize a Český rozhlas a k šíření festiva-
lu do zahraničí přispěla síť Českých center.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka
Filharmonie Brno s americkým dirigentem Dennisem Rus-
sellem Daviesem a mexickým violistou Adolfem Alejem 
v Domě kultury města Ostravy zahájila Mezinárodní hu-
dební festival Leoše Janáčka. Předvedli Janáčkovu Sinfo-
niettu a symfonii Hectora Berlioze Harold v Itálii. Festi-
val potrvá do 1. července a diváci mohou navštívit patnáct 
koncertů nejen v Ostravě, ale také v Opavě, Frýdku-Místku, 
Ludgeřovicích, Kravařích a Hukvaldech.

Smetanova Litomyšl 2021
1. červenec 2021 – 11. červenec 2021
Smetanova Litomyšl v druhém roce pandemie pracova-
la do poslední chvíle se dvěma verzemi programu. Nyní 
je jasné, že 63. ročník se odehraje od 1. do 11. července 
a nabídne třicet pořadů. Předprodej vstupenek byl zahá-
jen koncem května. 

Hlavním tématem dramaturgie jsou Klíče od domova 
jako symbol možnosti návratu, ukotvení k jistotám a pev-
nému zázemí. Volně navazuje na loňské téma Múza nadě-
je, které se tak mimořádně trefilo do pocitů, které všich-
ni na počátku léta prožívali. A tak se společně zaposlou-
cháme například do Mé vlasti, jejího severského pandánu, 
symfonické básně Finlandia, moravských a slovenských 
národních písní, Rumunských tanců, latinsko americké 
hudby ve Velkém finále, Irské suity či se v Ptáku Ohnivá-
kovi navrátíme do světa slovanských pohádek.

Přehlídka v Litomyšli kromě svého partnerského or-
chestru, České filharmonie, přivítá například Českou Sin-
foniettu, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr 
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Dvořákova Praha
6.-24. 9. 2021, rudolfinum
Dvořákova Praha: International Music Festival je jedním 
z největších festivalů klasické hudby v České republice. Od 
prvopočátku je jeho hlavní myšlenkou propagace dobrého 
jména české kultury prostřednictvím odkazu díla Antoní-
na Dvořáka, jeho současníků a žáků. Těžiště jeho progra-
mu přitom spočívá v klasicko-romantické hudbě s vybo-
čeními ke klasicismu na straně jedné a nezpochybnitelné 
a časem prověřené hudbě 20. století, ve výjimečných pří-
padech 21. století na straně druhé.

A i když rok 2020 byl globálně poznamenán pandemic-
kou situací, přinesl festival přes všechna omezení svým ná-
vštěvníkům v době od 4. do 20. září dalších čtyřiadvacet 
živých koncertů s účastí publika. Jejich protagonisty byli 
symbolicky takřka výhradně čeští umělci světového věhla-
su. Festival se tak stal manifestem víry v lepší budoucnost, 
kdy se umělci budou setkávat se svými posluchači bez ja-
kýchkoliv omezení.

Program festivalu je uspořádán do charakteristických 
programových řad (Dvořák Collection, Komorní řada, Svě-
tové orchestry, Recitál, Debutový den, Pro budoucnost, Po 
stopách Antonína Dvořáka) a věnuje péči celému Dvořá-
kovu odkazu. Vedle jeho nejslavnějších děl jsou do progra-
mu zahrnuty skladby z prvního desetiletí Dvořákovy kom-
poziční práce. Posluchači tak mají možnost lépe porozu-
mět, jak se jako skladatel vyvíjel, hledal a zdokonaloval. To 
celé v kontextu jeho současníků, ale i předchůdců a po-
kračovatelů.

Rezidenčním orchestrem festivalu je Česká filharmonie. 
Její historicky první koncert se uskutečnil v roce 1896, tak-
tovky se tehdy ujal skladatel Antonín Dvořák, po němž byla 
poté hlavní koncertní síň Rudolfina pojmenována.

V roce 2021 přijali společnou roli rezidenčních orchest-
rů společně s Českou filharmonií i Bamberští symfonikové.

Koncerty festivalu Dvořákova Praha se odehrávají v Ru-
dolfinu (hlavní koncertní prostor), Anežském klášteře (ko-
morní řada), katedrále sv. Víta a na místech spjatých s ži-
votem a dílem A. Dvořáka (Lužany, Nelahozeves, Vysoká 
u Příbramě, Zlonice, Plzeň, Státní zámek Sychrov) i pod 
širým nebem.

https://www.dvorakovapraha.cz

Janáčkovo Brno 2021
Festival Janáček Brno jako první v ČR získal prestižní cenu 
The International Opera Awards za nejlepší festival roku 
2018 (více informací na www.operaawards.org).

https://janacek-brno.cz/category/koncerty-2021/

Ostravské dny 2021
institut a festival nové a experimentální hudby
institut: 9.-28. srpna 2021
festival: 19.-28. srpna 2021
Festival Ostravské dny je unikátní příležitostí poznat auten-
tická a nekompromisní díla 20. a 21. století! Ostravské dny 
se konají každé dva roky.

Ostravské dny jsou žánrově zaměřeny na soudobou 
klasickou hudbu, a to povahy avantgardní, experimentál-
ní i riskantní. Festivalu předchází Institut, který umožňuje 

mladým skladatelům pracovat po tři týdny se světově pro-
slulými osobnostmi soudobé hudby a být u nastudování 
svých skladeb. Festival Ostravské dny seznamuje veřejnost 
s díly (většinou orchestrálními), která nebyla v České re-
publice uvedena nebo mají na festivalu světovou premiéru. 
Kompozice přímo na místě studuje v posledních dvou srp-
nových týdnech Ostravská banda, Ostrava New Orchest-
ra a sbor Canticum Ostrava i řada špičkových ansámblů, 
sólistů a dirigentů.

http://www.newmusicostrava.cz/cz/ostravske-dny

Colours of Ostrava 2021
Festival Colours of Ostrava potvrzuje první hvězdu pro 
rok 2022: americkou kapelu Twenty One Pilots, která měla 
v areálu ostravských Dolních Vítkovic vystoupit loni i le-
tos. Formace přiveze příští rok do Ostravy písně z nové 
desky Scaled And Icy. Nové album Twenty One Pilots vy-
šlo již 21. května a doprovází je ve stejný den i speciální 
live stream koncert.

„Potvrzení Twenty One Pilots na příští rok pro nás 
představuje první a důležitý krok ke splnění slibu, který 
jsme při přesunu letošního ročníku dali držitelům vstupe-
nek – domluvit tytéž hlavní hvězdy. A jako malý bonus zís-
kají naši návštěvníci to, že dvojice přijede s novou deskou, 
která právě vychází. Jména dalších potvrzených kapel bu-
dou brzy následovat,“ uvádí ředitelka festivalu Zlata Ho-
lušová.

Twenty One Pilots pocházejí z amerického Ohia a tvo-
ří je zpěvák a multinstrumentalista Tyler Joseph a bube-
ník Josh Dun. Pojmenovali se po tragickém příběhu z dra-
matu Arthura Millera All My Sons, kdy lidskou vinou zahy-
nulo jednadvacet pilotů. Twenty One Pilots stylově střída-
jí elektro pop, reggae, hip hop, drum & bass, punk nebo 
hymnické klavírní balady.

Rock for Churchill
27.-28. 8. 2021, areál Myslivna, vroutek (Vroutek leží pár 
kilometrů od silnice E 48 na trase Praha – Karlovy Vary)

Rock for Churchill se zrodil v roce 2000. Původně byl 
festival benefiční akcí na podporu kostela sv. Jakuba Vel-
kého, jehož kořeny sahají až do první poloviny 13. století. 
První tři roky se jednalo o jednodenní festival, kde vystu-
povaly převážně regionální kapely. V roce 2004 se festi-
val rozšířil na dva dny a „troufl“ si přivézt velká jména čes-
ké scény v čele s populárními J.A.R. Během posledních ně-
kolika let se Rock for Churchill svou pestrou dramaturgií 
a jedinečnou atmosférou zařadil mezi přední desítku do-
mácích hudebních festivalů. I když si rock stále ještě po-
řád trůní na čestném místě v názvu festivalu, nenechte se 
zmást. Na třech pódiích si tu podávají ruce rock, taneční 
muzika, pop, reggae, ska, hiphop a další hudební styly. Po-
kud máte rádi pohodovou festivalovou atmosféru a rádi si 
dopřejete porci skvělé muziky, které se mainstreamová rá-
dia vyhýbají, je to akce právě pro vás. Festival se koná od 
počátku na stále stejném místě – v malebném přírodním 
areálu Myslivna v severočeském městečku Vroutek. Žád-
né letiště, žádné tovární haly, ale stromy, louka a místní 
potok. Na Rock for Churchill mají prostor také neziskové 
organizace.

https://rfch.cz/cs/info/
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ra Metronome Prague 2022
Jedna z největších osobností současné hudební scény, 
oslovující jak zaryté fanoušky alternativy, tak mainstrea-
mové publikum, všestranný tvůrce a niterný zpěvák Nick 
Cave, bude se svou kapelou The Bad Seeds další z hlavních 
hvězd připravovaného pátého ročníku festivalu Metrono-
me Prague 2022. Ten se uskuteční 23.-26. června příštího 
roku na tradičním místě, pražském Výstavišti.

Nick Cave v postupně ohlašovaném programu doplňu-
je britské indiepopové duo Oh Wonder a amerického zpě-
váka a skladatele Becka. Limitovaná série třídenních vstu-
penek je již nyní v prodeji na www.metronome.cz.

Sláva Nicka Cavea je celosvětová, v Česku ale má ten-
to originální tvůrce zcela mimořádnou posluchačskou zá-
kladnu a už od začátku devadesátých let bývá k vidění na 
českých pódiích pravidelně. Tuto sérii zahájily vyprodané 
koncerty v letech 1992 a 1993 v pražské Lucerně, které 
dodnes pamětníci rádi zmiňují jako silné zážitky „velkého 
devadesátkového mejdanu“. Ostatně ani sám Cave nezů-
stal vůči tehdejšímu geniu loci svobodné Prahy imunní: na 
jeho albu Let Love In z roku 1994 najdeme píseň Thirsty 
Dog, přímo inspirovanou tehdy kultovní pražskou hospo-
dou Žíznivý pes.

Festival Metronome Prague je první velký hudební 
a umělecký festival konaný v Praze. Jeho 5. ročník byl pů-
vodně plánován na rok 2020, z důvodů pandemie covid-19 
byl přesunut na rok 2021 a z téhož důvodu aktuálně pře-
sunut na rok 2022.

Vzpomínka na Jana Vodňanského 
Po dvou dnech hospitalizace zemřel 10. března 2021 v ne-
mocnici zemřel kvůli komplikacím s covidem-19 spisovatel 
a písničkář Jan Vodňanský. Bylo mu devětasedmdesát let.

Herec, zpěvák, spisovatel, autor textů písní, kabare-
tiér a lidový filozof Jan Vodňanský, který se proslavil ze-
jména v tandemu s Petrem Skoumalem, se narodil v roce 
19. června 1941 v Praze. Vystudoval ekonomiku a organi-
zaci strojní výroby a získal titul inženýr. Zároveň externě 
vystudoval filozofii a historii.

Obdivovatel divadla Semafor začínal psaním textů za-
ložených na absurdním humoru, věnoval se také tvorbě 
pro děti. Ve vinárně se seznámil s klavíristou Petrem Skou-
malem a složili spolu několik písniček pro rozhlasové po-
hádky. Od roku 1964 už coby duo Vodňanský + Skoumal 
vystupovalo s pásmem slovních hříček a písniček, dva roky 
poté představili svůj první samostatný program Secese – 
Recese aneb Dvakrát dva a poprvé se objevili v televizi. 
Průlomem se stal jejich celovečerní program v Činoher-
ním klubu S úsměvem idiota, nahraný na desce a vydaný 
i knižně. S tandemem spolupracovali Miloslav Štibich, Leoš 
Sucha řípa nebo Vladimír Jiránek, dostali prostor v Kabare-
tu u dobré pohody. Poté, co Vodňanský podepsal Chartu 
77, musela dvojice přerušit činnost. Po rozpadu dua Vod-
ňanský působil v Bratislavě, účinkoval v pořadech pro děti 
a mihl se i ve filmu Zvířata ve městě. Po revoluci se věno-
val přednáškové činnosti, vystupoval v divadlech i na za-
hraničních zájezdech.

Pro dílo Jana Vodňanského byla typická hra se slovy 
a ironický humor. Báječně uměl karikovat zejména prken-
né fráze a tuhá hesla, kterými se vyjadřoval komunistický 

režim. Své hříčky a verše přednášel osobitou dikcí, jakoby 
stále udivenou, nevěřícnou, která se k nim bezvadně hodi-
la. Bylo v tom cosi švejkovsky podvratného – s úsměvem 
idiota se vyjadřoval přesně v těch floskulích, v nichž své-
ho času komunikovala „strana a vláda“. Jeho humor byl 
intelektuální, přitom lidový, v tom nejlepším slova smys-
lu. Inspirovalo ho vše, co zažil nebo kolem sebe viděl. Sta-
čilo málo a na požádání ze sebe vysypal mistrnou minia-
turu jako „nahoře žena, prsy jak cent/a dole a dole... ado-
lescent“.

V polovině osmdesátých let se jeho písničku Jak mi du-
pou králíci podařilo „propašovat“ do silvestrovského vydá-
ní večerníčku Bob a Bobek – králíci z klobouku. Poslední 
verš se před listopadem 1989 nemohl uvádět a byl nahra-
zen slovy „jen pro ten dnešní den stojí za to žít“.

Jan vodňanský: Jak mi dupou králíci 
Ptáš se, jak mi dupou králíci:
skvěle – pojď si poslechnout,
sevřeně v trojstupu obcházejí chalupu,
smělý úsměv na líci – tak mi dupou králíci!
Ptáš se, jak mi dupou králíci:
skvěle – pojď si poslechnout,
stejný krok, stejný vous, každý láskou by tě kous’,
v očích žár a pevný cíl – tak mi dupou králíci!
Jejich uši možná tuší více, nežli ti oči napoví,
formaci svou neporuší, no zkrátka už jsou takoví,
zoceleni jsou i v duši, ve své duši králičí,
bubny zní a srdce buší, kroky duní v jehličí,
kupředu levá a zpátky ani krok!

vZpomínka

Václav Zahradník (29. 1. 1942 – 28. 6. 2001)
Václav Zahradník jako dlouholetý dirigent Orchestru Čes-
koslovenské televize patřil k dobře známým tvářím obra-
zovky, důležitá je ale i jeho skladatelská tvorba pro film. 
Prosadil se i jako autor písní populární hudby, z těch nej-
slavnějších připomeňme Sladké mámení v interpretaci He-
leny Vondráčkové. Zahradník se narodil v Praze, ale vy-
růstal v západočeském Nepomuku, od pěti let hrál na kla-
vír (hudební geny v rodině reprezentoval především jeho 
strýc Jaroslav Zahradník, který byl varhaníkem a ředitelem 
hudební školy v Litoměřicích). Za studií na Střední prů-
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myslové škole stavební v Plzni byl Václav Zahradník klaví-
ristou studentské swingové kapely. Stavařině se nakonec 
nevěnoval, přesídlil do Prahy a na konzervatoři vystudoval 
obor dirigování, skladbu a klavír (studium dokončil v roce 
1968). Mezitím hrál na klavír v různých tanečních soubo-
rech a v letech 1964-1965 byl dirigentem orchestru Di-
vadla Jiřího Wolkera. Po absolutoriu na konzervatoři byl 
členem experimentálního hudebního tělesa QUAX, záro-
veň měl koncem šedesátých let výrazný autorský podíl na 
tvorbě beatové skupiny Rebels, v níž začínal Jiří Korn (LP 
deska Šípková Růženka). Ze skladatelské tvorby Václava 
Zahradníka připomeňme dodnes známé hity jako Bludič-
ka Julie (Hana Zagorová) nebo Strejček Jonatán (skupi-
na Olympic). Ve spolupráci s Hanou Zagorovou, Viktorem 
Sodomou a Jiřím Štědroněm stál v roce 1970 u zrodu za-
jímavého studiového projektu Boublík. Mezitím prezento-
val i své jazzové aspirace, především nahrávkou desky Jazz 
Goes to Beat (1969), uvedenou pak na Mezinárodním jaz-
zovém festivalu v Praze.

Počátkem sedmdesátých let působil Václav Zahrad-
ník jako dirigent a skladatel v pražském divadle Rokoko 
(1971-1973), nejdůležitější v jeho dráze je letité působe-
ní na postu šéfdirigenta Orchestru Československé tele-
vize (1973-1990). Jako skladatel a aranžér se podílel na 
vzniku řady zábavných pořadů (za všechny připomeňme 
populární cykly jako Televarieté nebo Možná přijde i kou-
zelník). Jako hudební aranžér je podepsán i pod filmovým 
muzikálem Noc na Karlštejně (1973), v té době své aktivity 
rozšířil o skládání pro televizní inscenace a filmy. Skladatel-
ský podíl dodal například k večerníčku Rákosníček a hvěz-
dy (1976) nebo k dodnes populárním komediím Jak vytrh-
nout velrybě stoličku (1977) a Jak dostat tatínka do polep-
šovny (1978). Jeho práce pro film nebyla sice tak počet-
ná jako aktivity v televizi, v této oblasti ale dosáhl vrcholu 
výraznou hudební složkou k rodinné komedii S tebou mě 
baví svět (1983) s již zmíněným hitem Sladké mámení.

V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let Václav Za-
hradník pohostinsky dirigoval i v zahraničí, především ve 
východním bloku, například v Berlíně, několikrát vedl také 
orchestr na mezinárodním hudebním festivalu v polských 
Sopotech. V roce 1990 zanikl Orchestr Československé te-
levize a Zahradník se navíc kvůli vážné nemoci musel vzdát 
aktivního dirigování, jako skladatel a aranžér ale v dalších 
letech pracoval pro několik významných hudebních těles 
(Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhla-
su). Jeho poslední prací pro televizi bylo autorství hudby 
k pohádce Rumplcimprcampr (1997).

Václav Zahradník zemřel v Praze 28. června 2001 ve 
věku devětapadesáti let. Hudbě se věnují i oba jeho syno-
vé, Jakub Zahradník a Václav Zahradník mladší.

Václav Vačkář (12. 8. 1881 – 4. 2. 1954)
Václav Vačkář byl jedním z nejvý-
znamnějších představitelů české po-
pulární a taneční hudby. V dětství se 
učil hrát na housle a křídlovku a hrál 
v rodných Dobřejovicích v místní ka-
pele. Vzhledem k sociálnímu postave-
ní si nemohl dovolit studium na kon-
zervatoři. Nastoupil tedy jako elév 
k vojenské hudbě, po tříletém půso-
bení byl však z vojenské služby pro-

puštěn pro ušní chorobu. Poté působil jako sólista koncert-
ního orchestru v carském Rusku. Od svých devatenácti let 
byl několik sezón kapelníkem divadelní společnosti Josefa 
Faltyse. V roce 1903 nastoupil jako sólista a zástupce ka-
pelníka u městské hudby v jugoslávském Šibeniku.

Mezi lety 1908-1912 působil jako kapelník v Bosko-
vicích, krátce byl zaměstnán v divadle v Krakově. V roce 
1913 natrvalo přesídlil do Prahy. Jako houslista, později 
jako sólista na trubku hrál v České filharmonii. Na doporu-
čení Otakara Ostrčila přešel v roce 1919 do orchestru Vi-
nohradského divadla. Dva roky byl také členem Šakovy fil-
harmonie. Po zrušení tohoto orchestru přijal místo kapel-
níka v pražských biografech Alma a Minuta.

Do historie české hudby je zapsán populární skladbou 
Vzpomínka na Zbiroh, skládal však i další orchestrální po-
chody, polky a valčíky. Se svým synem Daliborem vydal 
knihu Instrumentace symfonického orchestru a hudby de-
chové (1954).

Byl iniciátorem a zakladatelem prvních hudebních od-
borů. Za svou organizační i dirigentskou péči byl nazýván 
početnou hudebnickou obcí „táta českých muzikantů“.

Zemřel v roce 1954 v Praze ve věku třiasedmdesáti let 
a byl pochován na Vinohradském hřbitově.

Josef Suk ml. (8. 8. 1929, Praha – 7. 7. 2011, Praha)
Josef Suk byl český houslový 
virtuos, vnuk skladatele Josefa 
Suka a pravnuk Antonína Dvo-
řáka. Na Pražské konzervato-
ři studoval v letech u profeso-
rů Jaroslava Kociana, Norberta 
Kubáta a Karla Šnebergra. Již 
během studia v roce 1949 byl 
vyslán do Paříže a do Bruselu, 
aby tam reprezentoval mladou 
generaci českých houslistů. 
Absolvoval také čtyři semestry 
na AMU v Praze u prof. Marie 

Hlouňové a prof. Alexandra Plocka, poté však byl z politic-
kých důvodů vyloučen.

V letech 1950-1952 působil jako primárius Pražského 
kvarteta a v období 1953-1955 jako koncertní mistr Čino-
herního orchestru Národního divadla, pak do roku 1957 
jako sólista Armádního uměleckého souboru Víta Nejed-
lého.

Jeho první zahraniční cesty vedly do USA, kam jej po-
zval George Szell, aby hrál s Clevelandským orchestrem. 
V roce 1958 vystupoval v Německé spolkové republice, 
Holandsku a Rumunsku, následovaly cesty do Francie 
a Belgie.

V roce 1960 mu byly státem zapůjčeny housle od An-
tonia Stradivariho „Duc de Camposelice“ z roku 1710, kte-
ré věnoval československému státu krátce před svou smr-
tí Váša Příhoda. Hrál také na Stradivariho nástroj „Libon“ 
a housle „Princ Oranžský“, které postavil Giuseppe Guar-
neri del Gesù. Dlouhá léta také hrával na nástroj od Pře-
mysla Špidlena.

V roce 1961 byl jmenován sólistou České filharmonie 
a absolvoval s ní mnoho zahraničních turné a řadu reci-
tálů v jejích komorních cyklech. Spolupracoval s nejlepší-
mi světovými orchestry, dirigenty a interprety, s nimiž na-
hrál mnoho gramofonových desek a CD a za své nahrávky 
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ra obdržel řadu významných cen. Grand Prix du Disque ob-
držel v Paříži za nahrávku Debussyho a Janáčkových so-
nát, za Dvořákovo trio Dumky s Janem Panenkou a Mi-
lošem Sádlem, za komplet Mozartových houslových kon-
certů s Pražským komorním orchestrem řízeným Liborem 
Hlaváčkem, za koncert Albana Berga a koncerty Bohuslava 
Martinů. Věnoval se také hře na violu a nahrál Mozartovu 
Koncertantní symfonii, kde hraje part houslí i violy. V roce 
1979 rozšířil svou aktivitu o pedagogickou činnost na Vy-
soké hudební škole ve Vídni, kde působil do roku 1986.

Vedle významné sólové dráhy se především zaměřil na 
hudbu komorní. Již jako student (1950-1952) působil jako 
primárius v Pražském kvartetu a roku 1951 založil Suko-
vo trio, pojmenované po svém dědečkovi, s nímž po boku 
klavíristy Jana Panenky a violoncellisty Josefa Chuchra ab-
solvoval mnoho koncertů doma i v zahraničí a nahrál mno-
ho skladeb. S Janem Panenkou nahrál mimo jiné komplet 
Beethovenových sonát. Jejich nahrávka Šostakovičovy So-
náty pro violu a klavír byla první na světě. Jako violista 
hojně spolupracoval také se Smetanovým kvartetem. Roku 
1974, v roce stého výročí narození svého děda, skladatele 

Josefa Suka, založil Sukův komorní orchestr, jehož umělec-
kým vedoucím byl do roku 2000. Orchestr získal řadu cen, 
například šestkrát pařížskou cenu Grand Prix du Disque 
Académie Charles Cros, Edisonovu cenu v Nizozemsku, 
cenu Mozartovy společnosti ve Vídni a další.

Josef Suk je držitelem Zlaté desky Columbie z roku 
1978 a Zlaté desky Supraphonu. V roce 1999 získal plati-
novou desku Supraphonu za 1 112 000 prodaných nosičů.

V roce 2002 byl oceněn nejvyšším francouzským stát-
ním vyznamenáním, Řádem čestné legie.

Zemřel po dlouhé těžké nemoci v noci z 6. na 7. čer-
vence 2011, pochován byl v Praze na Vyšehradském hřbi-
tově v rodinné hrobce.

Rafael Jeroným Kubelík (29. 6. 1914, Býchory – 11. 8. 
1996, Kastanienbaum, Švýcarsko)
Významný český dirigent a skladatel.

11. 6. 1881 bylo operou Bedřicha Smetany Libuše v Pra-
ze slavnostně otevřeno Národní divadlo.

Cesta z epigramů na Havlíčkovu počest
V Havlíčkově Brodě připomíná letošní 200. výročí naroze-
ní Karla Havlíčka Borovského (31. 10. 1821, Borová u Při-
byslavi – 29. 7. 1856, Praha) cesta složená z více než pa-
desáti jeho epigramů. Různě výtvarně zpracované satirické 
básně jsou umístěné ve výlohách, na fasádách domů i na 
náměstí. Původně městská akce se rozšířila do řady dal-
ších míst, řekl ČTK Tomáš Holenda z Okrašlovacího spol-
ku Budoucnost. Kromě Havlíčkova Brodu se podle Holen-
dy epigramy dají najít ve dvaadvaceti obcích a městech ne-
jen na Vysočině.

Epigram číslo jedna je na Havlíčkově domě v Havlíčko-
vě Brodě, kde sídlí muzeum. „Poslední epigram je v Pra-
ze, v ulici Havlíčkova. Podařilo se mi kontaktovat majite-
le domu, kde Havlíček roku 1856 zemřel,“ řekl Tomáš Ho-
lenda. Lidé epigramy najdou pomocí map. Jedna sleduje 
cestu epigramů v Havlíčkově Brodě, druhá je regionální.

V Havlíčkově Brodě je například epigram „Není nad pů-
vodnost, každý po ní touží. Lidé chodí přes most, to já pů-
jdu louží“, zpracovaný jako obraz, epigram na billboardu 
nebo vyrytý do duralového plechu.

1100. výročí umučení sv. Ludmily
Vyvrcholením oslav 1100. výročí mučednické smrti svaté 
Ludmily, jedné z patronek českého národa, bude národní 
pouť 18. září v Tetíně. Pořadatelé věří tomu, že akci by již 
neměla příliš omezovat opatření proti šíření koronaviru. 
Program připomínající kněžnu sv. Ludmilu, babičku i vy-
chovatelku svatého Václava, potrvá od současné chvíle až 
do konce roku. Informovali o tom organizátoři oslav a pou-
ti. „Poselství svaté Ludmily zasahuje celou společnost, pro-
tože ta širokospektrálnost její postavy jako manželky, mat-
ky, babičky, vychovatelky, člověka, který něco představoval 
a kvůli tomu musel trpět a zemřít, mohou různým způso-
bem zasáhnout člověka dnešní doby,“ řekl pražský biskup 
Zdenek Wasserbauer. „Myslím si, že člověk každé doby, 
každé etapy, jakkoli je vybavený, bohatý, potřebuje nějaké 

symboly, hledá inspiraci pro svůj život, hledá cesty. V tom 
je asi důležitá svatá Ludmila i dnes,“ doplnil. Národní pouť 
je podle něj vlastně pozváním pro celou Českou republi-
ku, ale i do zahraničí, tam, kde mají kostely svaté Ludmily 
nebo jsou s ní spojení.

Na připomínce Ludmilina výročí již několik let pracu-
je Spolek sv. Ludmila 1100 let, Sdružení sv. Ludmily na Te-
tíně, sama obec Tetín, berounská farnost, pražské arcibis-
kupství i velkostatek Tetín, předci jehož současných maji-
telů odešli do Kanady po roce 1948. Restituenti se do pří-
prav oslav zapojili a podporují také kulturní a duchovní ži-
vot v Tetíně.

Relikviářová busta sv. Ludmily
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K připomenutí kněžny sv. Ludmily jako první české pa-
novnice, první české pokřtěné ženy, babičky i vychovatel-
ky sv. Václava a první české světice se konala v květnu me-
zinárodní konference, etapová pouť z Velehradu na Tetín, 
budou se jí věnovat tradiční Dny lidí dobré vůle na Vele-
hradě, projekce filmů, cyklopouť, koncerty a mnoho dal-
ších akcí. Svatoludmilské oslavy zahájila i třeba také Pra-
ha 2, na jejímž území je kostel sv. Ludmily.

Svatá ludmila (cca 860 – 15. 9. 921, hradiště Tetín)
Svatá Ludmila pocházela z Pšova u Mělníka, byla dcerou 
Slavibora. Byla manželkou prvního historicky doloženého 
Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratisla-
va I., babičkou sv. Václava a chronologicky první českou 
svatou.

Se svým manželem Bořivojem I. přijali roku 882 křest 
na Moravě přímo z rukou slovanského věrozvěsta, arcibis-
kupa Metoděje. Podle legend pokřtil Metoděj o něco poz-
ději rovněž Ludmilu v Čechách. Svatá Ludmila je jedním 
z hlavních předků českých panovníků i českých královen. 
Během jejího života byly položeny základy ke christianiza-
ci Čech a také základy moci Přemyslovců. Její život byl po-
psán v řadě legend o české historii v 9. a 10. století.

O původu Ludmily existují dvě verze, podle Kristiáno-
vy legendy byla dcerou Slavibora, pšovského knížete, což 
bylo staré označení Mělníka, nebo podle staroslověnské le-
gendy pocházela ze srbské země. 

Přemyslovci zřejmě v této době nebyli jediným důle-
žitým rodem v Čechách. Snad díky podpoře velkomorav-
ských knížat, ale především postupným budováním mo-
cenského postavení si ovšem získali pozici nejvýznamněj-
šího rodu. Ovládali středočeský prostor a mocenskými vý-
boji jejich vliv sílil.

Do manželství Ludmila vstoupila asi jako čtrnáctiletá 
či patnáctiletá v roce 874 nebo 875. Roku 875 se narodil 
nejstarší syn knížecího páru Spytihněv. Ludmila porodila 
během přibližně čtrnácti let manželství nejméně šest dětí 
(tři syny a tři dcery – nejsou započítáni případní potomci, 
kteří zemřeli v kojeneckém věku a které prameny neuvá-
děly). Známá jsou pouze jména dvou synů – Spytihněva 
(875-915) a Vratislava (cca 888-921), z nichž oba později 
dosedli na knížecí stolec.

Během Ludmilina života se staly převratné události, 
které měly podstatný vliv na vznik české státnosti. Jednou 
z těch klíčových bylo přijetí křesťanství. Přijetí křesťanství 
umožnilo Přemyslovcům získat politickou převahu a nad-
vládu nad ostatními kmenovými knížaty v Čechách.

Předpokládá se, že po smrti svého manžela neodešla 
do ústraní, jak byl zvykový úděl vdov, ale účastnila se ve-
řejného dění, čímž se zasloužila o přechod vlády na své 
syny, kteří byli v době úmrtí svého otce ještě nedospělí. Če-
chy spadaly krátký čas pod přímou vládu velkomoravské-
ho knížete Svatopluka.

Nástup Spytihněva I. na knížecí stolec se časově přibliž-
ně překrýval se skonem Svatopluka někdy v roce 894. Poté 
se rodící český stát odpoutal od Velké Moravy a začal se 
orien tovat na východofranckou říši, především na Bavorsko.

V roce 915 kníže Spytihněv zemřel a jeho nástupcem se 
stal mladší bratr Vratislav I. Ještě za života svého syna Vra-
tislava vychovávala své vnuky Václava a Boleslava. Po smrti 
Vratislava v roce 921 pravděpodobně kmenové shromáž-
dění rozhodlo o rozdělení moci mezi Ludmilu a její snachu 

Drahomíru. Do Ludmiliny péče byla nadále svěřena výcho-
va budoucího knížete, Drahomíra jej naopak měla do doby 
jeho nástupu zastupovat.

Konflikt mezi oběma ženami snad souvisel s vývojem 
mezinárodní situace, kdy se moc přesouvala z bavorské-
ho vévodství na Sasko. V roce 921 bavorský vévoda Arnulf 
uznal východofrancký královský titul Jindřicha I. Ptáčníka 
a tím také prakticky uznal přesun moci do Saska. Čechy, 
které do této doby stály na straně Bavorska, se znepokoje-
ním sledovaly agresivní politiku vůči Srbům na severozápa-
dě, se musely rozhodnout, jakou politiku nadále sledovat.

Je pravděpodobné, že Drahomíra ze Stodor se spíše 
zasazovala o spolupráci se Saskem i přes riziko omezení 
relativně nezávislého postavení Čech, Ludmila pravděpo-
dobně věřila spíše v další orientaci na Bavorsko, byť osla-
bené. Politický konflikt byl podle legendy Fuit in provincia 
Boemorum završen vraždou Ludmily dne 15. září 921 na 
hradišti Tetín. (Nebo 16. září, kdy je slaven její svátek, po-
dle první zmínky v kalendáriu olomouckého biskupa Jin-
dřicha Zdíka z roku 1137.) Historikové uvádějí, že Ludmi-
la byla uškrcena Tunnou a Gommonem ( jejichž jména uvá-
dí Kristiánova legenda), patrně Varjagy. Použili ke svému 
činu šálu, která se později stala symbolem svaté Ludmily.

Atributy sv. Ludmily: knížecí koruna, závoj nebo šála 
(příp. provaz) kolem krku, kniha a malý sv. Václav, miska 
s hrozny, staroboleslavské paladium (katolická tradice), ko-
runa, křížek v ruce, model chrámu (pravoslavná tradice).

Ludmila je patronkou Čech, Mělníka, Roztok, Králov-
ských Vinohrad; babiček, matek, rodin, křesťanských vy-
chovatelů a učitelů, vína a vinařů.

Drahomíra poté nad místem smrti Ludmily vybudova-
la chrám sv. Michala. Roku 925 nechal mladý kníže Václav 
přenést její ostatky z Tetína do Prahy do kostela sv. Jiří po-
blíž knížecího sídla, kde jsou dodnes.

Ostatky svatých v relikviáři sv. Maura
Na zámku a hradu Bečov slavnostně zkontrolovali a uloži-
li zpět do relikviáře sv. Maura ostatky svatých. Relikviář re-
staurátoři v posledních týdnech zhruba po dvaceti letech 
pečlivě vyčistili a zdokumentovali za pomoci nejmoderněj-
ší techniky. Poslední částí bylo právě znovuuložení relikvií 
do schránky, která se svou hodnotou řadí po bok českých 
korunovačních klenotů.

Relikviář sv. Maura se řadí do skupiny domečkových re-
likviářů. Dekorace relikviáře tvoří soubor dvanácti reliéfů, 
čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polo-
drahokamy, antické gemy, filigrány a emaily.

Webový portál Český historický atlas
Husitské bitvy, srovnání místních výsledků parlamentních 
voleb, ale také třeba zmapované zajatecké tábory z první 
světové války, rozmístění rozhleden i českého trampingu. 
Nejen to nabízí unikátní webový portál Český historický at-
las, který je zdarma přístupný všem zájemcům.

Portál je výsledkem spolupráce odborníků z Historic-
kého ústavu Akademie věd a Fakulty stavební ČVUT. Je 
vytvořený jako volně přístupná webová mapová aplikace 
s vy užitím nejmodernějších technologií GIS.

Atlas nabízí desítky historických a tematických map od 
středověku až po 20. století. Autoři tak chtějí nabídnout 
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dějinám. Internet je totiž podle historiků plný map s chy-
bami a nepřesnostmi, například v zákresu hranic, v termi-
nologii či v zeměpisném názvosloví.

Atlas je určený pro každého zájemce o českou a čes-
koslovenskou historii, najdou tam široké spektrum infor-
mací od raného středověku až do současnosti. Kombinu-
je mapy, text a doprovodný obrazový materiál. Web tedy 
slouží i jako učebnice dějepisu. Využít ho tak mohou uči-
telé, studenti, badatelé, ale také novináři a třeba i zvídaví 
návštěvníci památek.

Ve zvláštní sekci lze porovnávat mapy stejného jevu 
v různých časových etapách. Atlas zpřístupňuje prostoro-
vé a časové podrobnosti nejen zásadních okamžiků čes-
kých dějin, ale i nejrůznějších zajímavostí. Najdete v něm 
například různorodé informace o obyvatelstvu, kde mimo 
jiné informuje o národnostních poměrech v různých regio-
nech a obdobích či komunitách krajanů ve světě.

Některé zajímavosti jsou dokonce kartograficky zpra-
covány vůbec poprvé. Zájemci se můžou například podí-
vat na mapu turistických rozhleden na našem území, a to 
v časovém srovnání od roku 1900 až do současnosti.

Nově je možné si prohlédnout také rozmístění pout-
ních míst, a to včetně rozlišení, jestli se poutě konávaly na 
jaře, v létě, nebo v jiný čas. K dispozici jsou také některé je-
jich fotografie a popis poutí. Kapitola je součástí celku Víra 
a náboženství, který podává přehled o náboženské a cír-
kevní situaci od středověku dodnes.

Portál je k dispozici také v angličtině.

Kafkovy rukopisy, skici a dopisy na webu
Izraelská národní knihovna zveřejnila na internetu sbírku 
rukopisů, kreseb a dopisů spisovatele Franze Kafky. Digi-
talizovaná kolekce obsahuje mimo jiné tři verze povídky 
Svatební přípravy na venkově, osobní dopisy, skici, ces-
tovní deníky a zápisník, kde si Kafka procvičoval hebrejšti-
nu, informoval server BBC News. Knihovna před publiko-
váním dokumenty zrestaurovala.

Dokumenty pocházejí z pozůstalosti Kafkova přítele 
Maxe Broda, jehož Kafka požádal, aby dílo po jeho smr-
ti spálil, Brod ale neposlechl a namísto toho část zveřejnil.

Než Brod, jenž uprchnul před nacisty do dnešního 
Izrae le, v roce 1968 v Tel Avivu zemřel, zanechal sbírku 
u své sekretářky Esther Hoffeové se žádostí, aby ji předa-
la Izraelské národní knihovně, píše BBC News. Ta si ji však 
nechala a některé věci prodala. Když v roce 2007 zemře-
la i ona, Izraelská národní knihovna se obrátila na její dce-
ry, aby vyplnily poslední Brodovo přání. Ty odmítly a ná-
sledoval dlouholetý právní spor. Případ skončil u izrael-
ského nejvyššího soudu, jenž rozhodl ve prospěch knihov-
ny. Vyšetřovatelé podle BBC News prohledali byt Hoffeo-
vé v Tel Avivu, kde zjistili, že část sbírky údajně poškodily 
kočky. Další kusy kolekce hledali v Německu nebo ve švý-
carských či izraelských sejfech. Poslední část sbírky se do-
stala do Izraele v roce 2019.

Formanova busta na rodném domku v Čáslavi
Na rodném domě režiséra Miloše Formana v Čáslavi na 
Kutnohorsku byla odhalena filmařova busta. Původně se 
tak mělo stát 13. dubna, kdy uplynuly tři roky od Forma-

nova úmrtí, kvůli koronaviru se ale termín posouval. Sou-
částí akce bylo setkání členů filmařovy rodiny v jeho ro-
dinném domě. Umístění sochařského portrétu na fasádu 
filmařova rodného domu je součástí projektu Formanova 
Čáslav, jímž se město rozhodlo uctít památku slavného ro-
dáka a zapojit se do prezentace jeho díla a odkazu. Forma-
nův portrét ztvárnil výtvarník Jan Padyšák, jehož návrh zví-
tězil ve veřejné sochařské soutěži vyhlášené v roce 2019. 
Kromě města se na jejím pořádání podílely spolek Forma-
nova Čáslav, Dusíkovo divadlo a Spolek sochařů České re-
publiky.

Čestní občané Prahy mají nárok na na Vyšehrad
Na hrobové místo na pražském hřbitově na Vyšehradě bu-
dou mít automaticky nárok čestní občané hlavního měs-
ta. Oznámili to radní Milena Johnová, ředitel Správy praž-
ských hřbitovů Martin Červený a ředitel NKP Vyšehrad 
Petr Kučera. Magistrát zároveň změnil složení komise, kte-
rá o uložení ostatků na hřbitově rozhoduje. Nově nebu-
de posuzovat pouze popularitu osobnosti, ale rovněž dal-
ší její čin.

Hřbitov na Vyšehradě byl na místě již ve 13. stole-
tí a v 19. století se stal národním pohřebištěm. Součástí 
hřbitova je Slavín, kde jsou pohřbeny významné osobnosti.

„Byla schválena pracovní skupina, která bude řešit pro-
najímání hrobových míst. Snažili jsme se o to, aby organi-
zace, které do skupiny nominují své zástupce, obsáhli ši-
roké spektrum osobností, abychom zasáhli nejen umělec-
ký, ale i vědecký svět,“ řekla Johnová.

„Pravidla budou nadále fungovat tak, že ve chvíli, kdy 
přijde žádost o přidělení místa, tak komise posuzuje jeho 
význam pro společnost a musí s ním nadpoloviční větši-
nou souhlasit. Pravidla se zjednodušila po nějakých kau-
zách v minulosti,“ řekl Červený.

V komisi je vedle magistrátu a jeho odborů nebo SPH 
nově zastoupena Univerzita Karlova, zástupci Technické-
ho muzea a Ústavu pro studium totalitních režimů. „Často 
o přidělení místa rozhodovala popularita zemřelého, pro-
to v posledních desetiletí zde byly ukládány ostatky herců, 
zpěváků nebo populárních osobností. Ale máme i skvělé 
architekty, vynálezce, vědce a lékaře, proto komise zabí-
rá širší spektrum posouzení toho významu,“ řekl Červený.

Na Vyšehradě jsou z významných osobností pohřbeni 
mimo jiné Karel Čapek, Antonín Dvořák, Rafael Kubelík, 
Karel Hynek Mácha, Božena Němcová či Bedřich Smeta-
na.  (mk)

Křišťálové glóby pro karlovarský festival
Ve sklárně Moser začala výroba křišťálových glóbů, cen 
pro 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu (MFF). 
V Karlových Varech by měl letos začít kvůli epidemii koro-
naviru o sedm týdnů později proti tradičnímu termínu, a to 
20. srpna. Glóby na něm tradičně převezmou tvůrci nejlep-
ších filmů, herci a další významné osobnosti kinematogra-
fie. Výrobce luxusního skla, firma Moser, se na výrobě fes-
tivalové ceny podílí od roku 2001. Hlavní festivalová cena 
se ve sklárně vyrábí ve dvou variantách, zlaté a stříbrné. 
Cena váží pět kilogramů a měří 42 centimetrů. Cesta gló-
bů začíná ve sklářské huti, kde se foukají z bezolovnatého 
křišťálu. Výroba trvá asi tři měsíce.
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Rekonstrukce Václavského náměstí
Praha zaplatí firmě Hochtief o 23 miliónů korun více za re-
konstrukci spodní části Václavského náměstí, která se v dů-
sledku změn v původním projektu prodražila. Kromě toho 
město také připravuje stavbu tramvajových kolejí na ná-
městí, která by měla stát dalších 85 miliónů korun. Vyplývá 
to z dokumentu, který schválili radní. Stavební práce začaly 
loni a původně měly stát asi 330 miliónů korun.

Náměstek primátor Adam Scheinherr (Praha Sobě) vy-
světlil, že vícenáklady vznikly zejména tím, že se město po 
odporu některých obyvatel rozhodlo nekácet stávající stro-
my, což vyvolalo nutnost upravit podzemní rozvody sítí. 
Náměstek dodal, že více peněz bude stát také vybudová-
ní zavlažování stromů dešťovou vodou z retenční nádrže.

Hawker Hurricane v Leteckém muzeu Točná
Sbírku pražského Leteckého muzea Točná rozšíří stíhací le-
toun Hawker Hurricane, na kterém za druhé světové války 
létali českoslovenští piloti. Letoun bude mít zbarvení čes-
koslovenského leteckého esa generála Karla Kuttelwasche-
ra tak, aby připomněl odkaz československých pilotů, kteří 
pomohli rozhodnout bitvu o Anglii v roce 1940. Po rekon-
strukci v Belgii letoun přeletěl na konci května do Prahy. 

Stíhačka Hawker Hurricane byla zařazen do služby RAF 
v roce 1937. Hurricany s plátěným potahem sehrály hlav-
ní roli v obraně před německými nálety během roku 1940 
a jejich piloti se asi nejvíc zasloužili o vítězství v bitvě o Bri-
tánii. Hurricane s označením IV začal sloužit v roce 1943.

V současné době je z původně vyrobených 14 583 kusů 
letuschopných méně než patnáct letounů a jeden poslední 
ve verzi Mk.IV. Na letounu ve zbarvení BE150 létali i čes-
koslovenští piloti Josef Dygrýn, Václav Kopecký, Bedřich 
Krátko ruký a Otto Pavlů.

Zmizelé město Přísečnice
Mrazivo bývá v Přísečnici i v květnu. Ačkoliv není vidět je-
diný dům, nacházíme se na území královského horního 
města Přísečnice, ve starých mapách též Pressnitz, Bres-
nitz a Prziesnicz. Příběh města ilustruje často opomíjený 
fakt, že se zánikem pohraničních obcí po válce zmizely ne-
jen domy, ale také celá specifická kultura se svou hudbou, 
literaturou, pohádkami a nářečím.

Na obchodní cestě z Kadaně do saského Annabergu 
začala někdy ve středověku vznikat osada Přísečnice. Ná-
zev je na rozdíl od většiny okolních obcí zřejmě skutečně 
český, což je na Krušné hory docela rarita. Může odkazo-
vat k přesekům na stezkách, které bránily vpádu nepřátel, 
nebo možná k adjektivu „přiesečná“ – voda tekoucí přie-
sekou (na místě byl potok).

Přesné datum založení Přísečnice není známo. K usíd-
lení se na tak podivném studeném místě museli mít ale ve 
středověku dobrý důvod. Kromě potřeby obchodní stani-
ce před hranicí to asi bylo i nalezení stříbra. Cosi tu stálo už 
ve 12. století, první písemná zmínka je ale až z roku 1335.

Odborníci se dohadují, jestli tu bývala také mincov-
na, která razila stříbrné české groše. Problém je, že žádný 
groš, který by nesl důkaz o přísečnickém původu, neexis-
tuje. Důkazy jiného rázu ale existují – na jedné staré mapě 
z 19. století lze nalézt místo Alte Münzstätte (Stará min-

covna) a navíc se v jáchymovské horní knize z roku 1723 
píše, že „tam král Jan dal postavit mincovnu, v níž se razily 
stříbrné české groše“.

Půl Přísečnice a nedaleký hrad Hasištejn udělil Karel IV. 
v roce 1351 v léno Fridrichu a Bernardovi ze Šumburku, 
pak přešel na Bernarda ze Šumburka. Oblast bývá spojo-
vána hlavně s rodem Lobkoviců – Frycek ze Šumburku roz-
zlobil krále, který proti němu vyslal roku 1418 vojsko s Mi-
kulášem Chudým z Lobkovic. Ten zvítězil a dostal panství 
v léno, aby se mu vrátily náklady na dobývání. Pak měl půl-
ku Přísečnici vrátit, jenže král Václav IV. už za rok (1419) 
zemřel a vše zřejmě upadlo v zapomnění. Druhou půlku 
vlastnili pernštejnští Šumburkové, od kterých ji Mikuláš II. 
Hasištejnský koupil.

Přísečnice byla v 15. století několikrát vypleněna, na-
příklad roku 1468 křižáky. Bojovní obyvatelé se ale scho-
vali v opevněném kostele a prý se dokázali bránit tak dlou-
ho, až přitáhl Jan Hasištejnský se žateckými a porazil je. Na 
hrdinství pana Jana ale vrhá stín jiná verze příběhu, která 
vypráví, že tam jeli s Benešem z Veitmile, kterému se ne-
chtělo na noc do hor, a tak se utábořili v Kadani. Když dru-
hý den dojeli nahoru, křižáci informovaní o trestné výpra-
vě už dávno utekli.

Třicetiletá válka přinesla ještě větší utrpení. Město bylo 
silně poničeno švédskými nájezdy v letech 1639-1648. Nej-
větší bitva se konala v březnu 1641, kdy švédský generál 
Johann Banér prchal před císařskými vojsky přes Kadaň do 
hor. Boj trval celý den až do půlnoci, kdy po ztrátě 4 000 
vojáků Banér ze vzteku Přísečnici zapálil a utekl se zbytkem 
švédského vojska do Saska.

Přísečnice ale neproslula bitvami, unikátní byla hlav-
ně tamní hudební tradice. Na rozdíl od jiné krušnohorské 
obce Kraslice (na starých mapách Graslitz) nešlo ani tak 
o dechové nástroje, ale o nezvyklé harfy, které se tam vy-
ráběly, a současně se hra studovala na místní hudební ško-
le. Prvním harfenistou byl zřejmě starosta z 18. století Ig-
naz Walter. První profesionální harfenistkou se pak stala 
Anna Marie Görnerová, která se proslavila v německém 
Lipsku. Její úspěch a samozřejmě i bída, která na horách 
panovala, inspirovala desítky dalších ke kariéře putujících 
muzikantů. Harfenistky pak přispěly i ke vzniku dalších or-
chestrů, které jezdily po celé Evropě i do Ruska, Egypta, 
Japonska, Číny a Ameriky. Kuriozitou je zmínka spisovate-
le Karla Maye o Přísečnici – hrdina povídky Z Bagdadu do 
Stambulu uvádí, že viděl přísečnickou kapelu v Damašku.

Roku 1882 založili v Přísečnici soukromou hudební 
školu, která vychovala tisíce žáků a těšila se ve světě vyni-
kající pověsti. Po válce zanikla stejně jako celé město, kte-
ré později zatopila přehrada. (mk)

Otevírá se Šlechtova restaurace 
Po skoro pětileté citlivé rekonstrukci za téměř 300 milió-
nů korun se otevírá kulturní památka Šlechtova restaura-
ce, původně barokní Královský letohrádek ve Stromovce.

V interiéru se už na jaře natáčela módní přehlídka 
z kolekce návrháře Jakuba Polanky. Na novou restauraci 
a možnost občerstvení ale budou muset Pražané ještě rok 
počkat. Veřejnost může opravené interiéry spolu s módou 
vidět od 30. dubna prostřednictvím webu Mercedes-Benz 
Prague Fashion Week 2021, který s městem předtočení 
přehlídky domluvil.
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ti „Neuvědomuji si, že by s tím byl nějaký problém,“ řek-
la k tomu Tereza Bártová za organizátory festivalu. Praž-
ská radní Hana Třeštíková sdělila: „Byla zkolaudována prv-
ní etapa, kulturní sál, budou tam moci být kulturní akce 
a svatby. Poběží druhá etapa, dodělává se gastro zázemí. 
Doufám, že kompletně otevřena bude do roka.“

Město by podle ní chtělo uspořádat slavnostní otevře-
ní, kvůli protiepidemickým opatřením ale zatím nemůže, 
a rádo by ho udělalo v červnu. „Vím, že je už několik sva-
teb domluveno, ale všichni čekají, až se bude moci sejít víc 
lidí,“ poznamenala Třeštíková.

Nová restaurace pro veřejnost, gastro zařízení, nebude 
podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského v letohrádku, ale ve 
vedlejším klasicistním domku. Občerstvení poskytuje zatím 
stánek. „Bude možné využívat podloubí apod., ale úplně 
všechno bude funkční za rok.

Smutný pohled skýtá někdejší kaštanová zahrada s al-
tánem. Po stavbě místo ní zůstala oplocená betonová plo-
cha. Všechny stromy byly pokáceny. Podle Čižinského se 
ukázalo, že stromy zahubil dávný návoz zeminy až do výš-
ky dvou metrů. „Stromy ztratily stabilitu. Po odtěžení ze-
miny začaly padat. Nedalo se s tím už nic dělat,“ popsal 
Čižinský.

I v zahradě se má nadále pracovat. Podle primátorova 
náměstka Petra Hlubučka se chystá výběr zhotovitele, kte-
rý vysadí stromy a obnoví altán. „Prozatím je tato plocha 
určená pro zařízení staveniště,“ přiblížil Právu Hlubuček.

Budova Šlechtovy restaurace vznikla v 17. století jako 
barokní lovecký letohrádek, nyní patří Praze. V 19. sto-
letí byla přestavěna v neogotickém stylu, zůstal barok-
ní sál s nástěnnými malbami, umělá jeskyně – grotta. Re-
staurace zde byla od 19. století, do druhé světové války ji 
vedl Antonín Šlechta. Po válce byla znárodněna. V letech 
1978 a 1980 dvakrát vyhořela, přes setrvalé chátrání pře-
žila hloubení tunelu Blanka, který vede pod letohrádkem. 
Opravy po desetiletích příprav začaly v roce 2017, oproti 
předpokládané ceně zdražily kvůli restaurátorským pracím 
o 50 miliónů korun. Loni magistrát uvedl celkovou cenu – 
290 miliónů korun. O památku se bude starat městská 
společnost Obecní dům. (mk)

Jarmila Machová v čele Českého svazu včelařů 
V téměř stopadesátileté historie Českého svazu včelařů 
je Jarmila Machová první ženou v čele této organizace. 
V roce 2022 bude mít svaz sto padesát let od svého vzni-
ku. Jarmila Machová (60) je skutečně za těch sto padesát 
let první ženou v čele této organizace. Včelařství už není 
jen doménou mužů, v posledních letech se zvyšuje i po-
čet včelařek.

Po skončení své sportovní kariéry (roky hrála profesio-
nálně volejbal a třikrát reprezentovala Československo na 
mistrovství Evropy) začala pracovat jako právnička u Čes-
kého svazu včelařů. V rámci činnosti svaz v podstatě su-
pluje stát v oblasti dotací (56 000 členů, tisíc sto deset zá-
kladních organizacích a sedmdesát sedm okresních orga-
nizací), které pro chovatele včel administruje. Jako práv-
nička svazu zastupovala členy v sousedských soudních 
sporech, ve sporech o náhradu škody vzniklé po postři-
cích pesticidy. Přednášela právo ve včelařství na vzdělá-
vacích akcích a napsala dokonce knížku Právo ve včelař-
ství. „Když někdo ve včelařství tak dlouho pracuje, stále 

čte o včelách a medu, dříve nebo později si včely pořídíte,“ 
dodává. Vlastní čtyři včelstva, protože při práci, kterou ve 
svazu vykonává, více nestačí. Kvalita u medu se v obcho-
dě nedá jen tak jednoduše poznat. Když je med zkrystali-
zovaný, můžeme předpokládat, že jde o pravý med. Jenže 
takový med moc lidí nechce. Obecně se doporučuje skle-
nici rychle obrátit, vzniklá bublina by měla stoupat poma-
lu vzhůru. Pokud je na etiketě na sklenici napsáno, že je to 
směs medů z EU a mimo EU, vůbec nevíte, odkud pochází 
a co vlastně jíte. Dnes lze vyrobit produkt, který má všech-
ny parametry medu, ale med to není. Ne nadarmo je med 
vedle vína nejvíce falšovanou potravinou. Medu je celosvě-
tově málo, proto se do něj přidávají různé sirupy ze škro-
bu z brambor, kukuřice nebo rýže.

Pětaosmdesát procent všech rostlinných druhů pěsto-
vaných v Evropě a sedmdesát šest procent produkce po-
travin je závislých na opylování. Musíme si uvědomit, že 
včela je v přírodě prakticky nenahraditelná. Včely doplá-
cejí také na přílišně sekání trávy nakrátko, bez možnosti 
louky rozkvést.

V produkci medu je Česko soběstačné, spotřeba medu 
je necelý kilogram na osobu a rok. Pravý med obsahuje 
spoustu látek, které jsou pro organismus prospěšné. Jsou 
to biologicky aktivní látky, enzymy, minerální látky, vitamí-
ny... Chrání před infekcí, je trvanlivý a snadno vstřebatelný, 
nezatěžuje organismus. Jakmile nás začne škrábat v krku 
v podzimních plískavicích, už se sháníme po medu. Je to 
skutečný životabudič, když se používá v malých dávkách. 
Ovšem prospěšné jsou i další včelí produkty.

Bochník chleba se solí, svíce ze včelího vosku, kytice 
polních lilií a sklenice včelího medu. Těmito dary přivítali 
včelaři při bohoslužbě v neděli 23. května dopoledne olo-
mouckého biskupa Antonína Baslera v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, kde se uskutečnil 
19. ročník Národní pouti včelařů.

https://www.vcelarstvi.cz/kalendar-akci/

Expedice po stopách Hanzelky a Zikmunda
Expedice Z101 vyrazila ze Zlína ve stopách legendárních 
cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Cesto-
vatel Tomáš Vaňourek a afrikanistka Linda Piknerová při ní 
plánují kopírovat jejich první cestu do Afriky a Jižní Ameri-
ky. Ve Zlíně také žije Miroslav Zikmund, který v únoru osla-
vil 102. narozeniny. Nápad na expedici přijal podle jejích 
organizátorů s velkým zájmem.

Expedice měla odstartovat už loni, kvůli pandemické 
situaci ji však organizátoři o rok odložili. Začala symbolic-
ky 22. dubna, tedy v den, kdy v roce 1947 vyrazili na svou 
první cestu Hanzelka se Zikmundem. „První rok věnuje-
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me výhradně Africe a následující rok Latinské Americe. Ex-
pedici bychom rádi zakončili v Severní Americe, konkrét-
ně v New Yorku, kam Hanzelka se Zikmundem s ohledem 
na politickou situaci v roce 1950 nikdy nedorazili,“ uvedl 
Vaňourek. Zatímco cestovatelské legendy vezla Tatra T87, 
Vaňourek s Piknerovou vyrazili na cestu expedičním spe-
ciálem připraveným Karlem a Alešem Lopraisovými pro 
Rallye Dakar.

Pomník Gregora Johanna Mendela
Zajímavé sochy Brna by příští rok mohl rozšířit památník 
zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Sdruže-
ní Společně chce shromáždit 15 miliónů ve veřejné sbírce 
na monument, který by Mendela, od jehož narození uply-
ne v příštím roce 200 let, připomínal. Těm, kdo přispějí 
nejvyšší částkou, nabízí možnost nechat vzorek své DNA 
začlenit do samotné sochy. Deset miliónů přislíbilo Brno. 
Socha by měla stát na Mendlově náměstí, které se město 
Brno u příležitosti 200 let od Mendlova narození rozhod-
lo opravit.

Augustiniánské opatství, kde byl Mendel opatem, se 
rozhodlo s prosbou o příspěvek obrátit na zahraniční kláš-
tery. Peníze na sochu přislíbili i genetici z lékařských spo-
lečností. Také oni chtějí oslovit vědce a filantropy z celého 
světa. Nabídku přispět dostane i autor knihy o Mendelo-
vi Mendelův trpaslík – anglický spisovatel Simon Mawer.

Jak bude monument vypadat, se veřejnost dozví po 
21. září tohoto roku, kdy vítězný návrh vybere porota. Je-
jím členem je například bývalý předseda norské akademie 
věd genetik a biolog z univerzity v Oslu Nils Christian Sten-
seth. Vítěz bude mít na zhotovení díla 18 měsíců.

Gregor Johann Mendel je světově proslulou osobností 
pro své slavné pokusy s hrachem, které prováděl za zdmi 
augustiniánského opatství. Zkoumal, jak se jednotlivé zna-
ky a vlastnosti dědí z rodičů na potomstvo. Mendelovy zá-
kony o dědičnosti znaků platí dodnes.

Většina lidí zná Mendela především jako vědce. Méně 
známý je jako meteorolog, učitel a včelař. Byl dokonce 
první na světě, kdo vědecky popsal tornádo. Stalo se tak 
v roce 1870, kdy se tornádo přehnalo nad Brnem. Většinu 
své práce vykonal Gregor Johann Mendel za zdmi augus-
tiniánského kláštera na Starém Brně. Zde byl vysvěcen na 
kněze a později se stal opatem. Na zahradě opatství jsou 
stále základy skleníků, kde své pokusy prováděl. Zachoval 
se i včelín. Nejcennější památkou je však originál Mendelo-
va rukopisu, ve kterém popsal zákony dědičnosti.

Postava Pacmana z dílny Ztohoven
Skupina Ztohoven se přihlásila k vysekání postavy Pacma-
na ze stejnojmenné počítačové hry v řepkovém poli pod 
Řípem. Uvedla to v prohlášení zaslaném ČTK. Policie infor-
movala o poškození pole v katastru obce Rovné s tím, že 
škoda je odhadnuta na více než 350 000 korun.

„Pacman v krajině vyžírá jednotlivé složky ekosysté-
mu a zanechává za sebou monokulturní toxickou poušť,“ 
uvedla skupina v prohlášení. Posekaná byla podle policie 
část pole o rozloze zhruba sedm hektarů.

Skupina Ztohoven na sebe poprvé upoutala pozornost 
širší veřejnosti v létě 2007 svým zásahem do vysílání Čes-
ké televize. V pořadu ČT2 Panorama se objevil simulovaný 

výbuch atomové bomby v oblasti Krkonoš. Poté následo-
vala řada dalších kontroverzních akcí skupiny. V září 2015 
stáhli členové skupiny Ztohoven na Pražském hradě pre-
zidentskou vlajku a vyvěsili místo ní velké červené trenýr ky 
na protest proti politice prezidenta Miloše Zemana.

Úniková hra na děčínském zámku
Zámek Děčín vítá návštěvníky po několikaměsíčním uza-
vření novou únikovou hrou s názvem Rozpolcený rytíř. Na 
tvorbu hry si památka pozvala profesionálního vývojáře, 
atrakci trvalo vytvořit zhruba půl roku. Hra přenese účast-
níky na konec křižácko-husitských válek do komnat rytíře 
Zikmunda Děčínského z Vartenberka. Rytíř nebyl zrovna 
spolehlivý a věrný přítel, vždy se přiklonil na stranu toho, 
kdo mu přinášel větší užitek. Chvíli tak stál na straně křižá-
ků, chvíli husitů a nakonec byl prohlášen za zrádce. Úko-
lem hráčů je najít relikvie, které v komnatě ukryl.

Restituční kauza Walderode se vrací k soudu
Restituční kauza rodu Walderode se vrací k semilskému 
soudu. Podle nejvyšší instance soud chyboval, když mezi-
tímním rozsudkem vyšel vstříc restituentům. Nejvyšší soud 
vyhověl dovoláním Lesů ČR, města Turnov a Státního po-
zemkového úřadu. Z rozhodnutí plyne, že Karel des Fours 
Walderode po válce nezískal zpět řádně československé 
občanství. Ve sporu jde například o zámek Hrubý Roho-
zec, lesy a pozemky na Turnovsku.

Walderode přišel o majetek jako Němec na základě Be-
nešových dekretů. Justice se proto zabývala také tím, zda 
se za druhé světové války neprovinil proti československé-
mu státu. Legitimitu restitučního nároku založil semilský 
soud na tom, že Walderode po válce, v roce 1947, znovu 
získal československé občanství. Nejvyšší soud ale nyní vy-
jádřil přesvědčení, že Walderode oprávněnou osobou ne-
byl, protože po válce nebylo řádně rozhodnuto o zacho-
vání jeho československého občanství. Rodina Walde rode 
se majetku v hodnotě kolem tří miliard korun domáhá od 
roku 1992, nyní nárok uplatňuje vdova po Karlovi des 
Fours Walderode Johanna Kammerlanderová.

Stížnost v soudním sporu 
o majetek rodu Salmů zamítnuta
Ústavní soud odmítl stížnost Marie Salm-Reifferscheidt-
Raitzové, která usiluje o restituci někdejšího rodového ma-
jetku Salmů na Blanensku. Salmová chtěla obnovit řízení 
a dosáhnout uznání toho, že její otec Hugo Salm si po vál-
ce uchoval československé občanství. To by zajistilo ná-
rok na restituci majetku. Ve sporu jde o tisíce hektarů lesů 
a polí i zámek v Rájci.

Salm v roce 1946 získal od Okresního národního výbo-
ru v Boskovicích prozatímní osvědčení o státním občanství. 
Definitivně se ale občanství nikdy nevyřešilo, protože Salm 
zemřel. Ministerstvo vnitra v roce 2002 a poté znovu v roce 
2006 osvědčení zpětně odebralo. Restituce se tak zastavily. 
Nejvyšší správní soud ani Městský soud v Praze v minulosti 
obnovu řízení nepovolili. Podle starších rozhodnutí se ne-
prokázalo, že by se Salm aktivně účastnil boje za osvobo-
zení nebo že by trpěl pod nacistickým terorem.
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Polistopadové restituce
Restituce se staly jedním z výrazných prvků transforma-
ce českého hospodářství po roce 1989. Zákon měl zmírnit 
majetkové křivdy, kterých se dopustil komunistický režim. 
V Česku se termínem restituce označuje navrácení znárod-
něného nebo konfiskovaného majetku bývalým soukro-
mým vlastníkům, církvím a jiným institucím od 25. února 
1948 do 1. ledna 1990. Například nemovitosti, o které při-
šli kvůli emigraci, případně následkem vyvlastnění bez ná-
hrady, znárodnění v rozporu s dobovými předpisy nebo 
podle kupní či darovací smlouvy uzavřené za nápadně ne-
výhodných podmínek. Vydat jim je měl nejen stát, ale také 
lidé, kteří je od státu během let koupili. Navracení majetku 
v restitucích po roce 1989 ale často vyústilo i v mnohaleté 
soudní spory, některé z nich trvají dodnes.

Vracení majetku komplikovala například krajanům 
nutnost mít v Československu, potažmo v České republi-
ce trvalý pobyt. Tuto podmínku v roce 1994 zrušil Ústav-
ní soud. Zůstala ale ta, podle které platila nutnost české-
ho občanství.

V restitučních sporech přitom jde častěji než o součas-
né občanství žadatele o to, zda měl on či jeho předci čes-
koslovenské občanství v době, kdy byl majetek zabaven. Až 
u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku skončil 
v roce 2002 restituční spor rodin Gratzingerů o dům v Li-
berci a Polacků o rekreační chatu v Pyšelích. České úřady 
jim odmítly vyhovět, protože žadatelé měli pouze americ-
ké občanství. Velký senát štrasburského soudu stížnost za-
mítl s tím, že podmínka občanství není z hlediska úmluvy 
o lidských právech závadná.

Otázka státního občanství hrála důležitou roli také 
v případě potomka jednoho z nejznámějších českých 
šlechtických rodů Františka Oldřicha Kinského. Ten usilo-
val o navrácení rodového majetku v odhadované hodnotě 
až 40 miliard korun. V roce 2001 mu matrika v Praze 1 vy-
dala osvědčení o českém státním občanství, ministerstvo 
vnitra ale v únoru 2004 rozhodlo, že osvědčení je neplat-
né. Městský soud v Praze ale v lednu 2007 rozhodnutí vni-
tra zrušil, a Kinský tak zůstal českým občanem.

Až k Ústavnímu soudu se dostal spor, v němž hrála dů-
ležitou roli otázka československého občanství hraběte 
Huga Salma. Člena rodiny, která byla do druhé světové 
války jedním z nejzámožnějších rodů na Blanensku. V roce 
1997 sice pražský městský soud uznal, že Salm po válce 
získal osvědčení o zachování československého občanství, 
zemřel však dříve, než mu bylo uděleno. O pět let později 
ale tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross rozhodl opačně 
a podobně postupoval i Nejvyšší správní soud.

V srpnu 2005 sice verdikt ministerstva zrušil Ústavní 
soud, na jaře 2006 ministerstvo vnitra svůj zamítavý ver-
dikt zopakovalo a osvědčení zpětně odebralo. Restituce se 
tak zastavily. Jde o šest tisíc hektarů pozemků, lesů a zá-
mek v Rájci nad Svitavou. Salmové nyní čekají na další roz-
hodnutí Ústavního soudu o další z řady stížností.

Ústavní soud zasahoval do restitučního zákona několi-
krát. Například v březnu 1999 zrušil část zákona o mimo-
soudních rehabilitacích, a umožnil tak restituovat i národ-
ní kulturní památky. Potomkům původních majitelů tak byl 
například vydán Lobkovický palác v Praze na Hradčanech.

K nejúspěšnějším restituentům patří Colloredo-Mans-
feldové, kteří kromě zámku v Dobříši na Příbramsku získa-

li na 17 tisíc hektarů půdy. Původně rodu ve vleklém spo-
ru připadl i zámek Opočno na Rychnovsku, ale po odmíta-
vém rozhodnutí ústavních soudců byla památka ponechá-
na ve vlastnictví státu. Stále ovšem pokračuje spor o mo-
biliář zámku, o jehož znovuotevření rozhodl Ústavní soud 
v roce 2020.

Růst popularity vína
Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem v Česku je víno, 
pivo je až na druhém místě. Podle průzkumu agentury Fo-
cus pro Vinařský fond konzumuje víno 73 procent dospě-
lých, u piva je to 65 procent dospělých. Průzkum se usku-
tečnil v srpnu a září loňského roku s více než 1 200 re-
spondenty staršími osmnácti let. V absolutních číslech, 
tedy co do zkonzumovaného množství, je ale pivo stále na 
prvním místě. „Průzkum nám ukázal, že čeští konzumenti 
vína jsou většinou vlastenci. Téměř tři pětiny preferují mo-
ravská a česká vína zejména kvůli jejich lepší chuti, pod-
poře domácí produkce a hlavně kvalitě. Za tu jsou ochotni 
si připlatit, což je pro naše vinaře asi nejdůležitější výstup 
z tohoto průzkumu,“ uvedl ředitel Vinařského fondu Jaro-
slav Machovec. Více než polovina těch, kdo pijí víno, dává 
přednost bílému.

Replika dřevěného kostelíku v Gutech
První bohoslužba v replice vyhořelého dřevěného kostelí-
ku v Třinci-Gutech na Frýdecko-Místecku spojená se slav-
nostním vysvěcením svatostánku se konala 6. června. Ter-
mín se měnil hned několikrát, naposledy vinou opatře-
ní spojených s epidemií koronaviru. Památkově chráně-
ný dřevěný kostel shořel v létě 2017. Úmyslně jej zapáli-
la trojice mladíků, které Krajský soud v Ostravě poslal na 
3,5 roku, osm a devět let do vězení. Obnova kostela vy-
šla zatím téměř na 30 miliónů korun. Náklady na úpravu 
okolí stavby ještě nebyly vyčísleny. Pojišťovna bude peníze 
vymáhat po odsouzených žhářích. Nová stavba je věrnou 
kopií původního kostela. Interiér kostela, který oheň zcela 
zničil, je v obnovené stavbě nahrazen moderním mobiliá-
řem a soudobou výzdobou.

Výročí Staropramenu
České pivo Staropramen se ve Smíchovském pivovaru vaří 
už sto padesát let. Pivovar Staropramen je pražský smí-
chovský pivovar společnosti Pivovary Staropramen s. r. o. 
založený roku 1871, i když plány pro nový pivovar vznik-
ly již v roce 1869. Již v posledních měsících roku 1870 se 
začalo v pivovaru ledovat, sladování započalo 17. února 
1871, 1. května byla slavnostně uvařena první várka (slá-
dek Petr Quaiser) a 15. července 1871 mohl začít prodej 
prvního piva. Smíchovský Staropramen měl všechny před-
poklady stát se tím, čím je dnes: velkým, úspěšným a zná-
mým pivovarem. Byl založen v budoucí průmyslové praž-
ské čtvrti, na tehdejším pražském předměstí, kde byl od-
byt piva zajištěn. Měl moderní koncepci a silné kapitálové 
zázemí. A v neposlední řadě byl Staropramen vnímán jako 
český pivovar produkující české pivo. To ho zvýhodňovalo 
v hospodách, kde se scházely různé národní spolky a be-
sedy. Pro propagaci nového podniku byl významný přede-
vším rok 1880, kdy pivovar navštívil císař František Josef I. 
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Pochválil místní pivo a do pamětní knihy se podepsal – ne-
čekaně – česky. V té době se prudce rozvíjelo celé smíchov-
ské předměstí a spotřeba piva utěšeně rostla. Pivovar, kte-
rý začínal s plánovaným výstavem 22 500 hl, překročil roku 
1889 hranici 100 000 hl vystaveného piva. V roce Jubilejní 
výstavy – roku 1891 – vyrobil smíchovský pivovar rekord-
ních 140 200 hektolitrů piva.

Po letech růstu a blahobytu přišla krušná válečná léta 
a pivovar vařil z náhražek kvalitních surovin pěti a šesti-
stupňové patoky. Ale následující meziválečná léta patřila 
v historii Staropramenu k těm nejlepším. Smíchov ovládl 
Prahu na úkor piv z Braníka, z Holešovic a nakonec i Plzně, 
která zůstala pevně usazena v několika slavných pivnicích.

V té době se Smíchovský pivovar stal československou 
jedničkou. A spolu s plzeňskými značkami Prazdroj a Gam-
brinus zůstal na čele výrobců piva až do devadesátých let. 
Nastala překotná doba změn, zisků i úpadků.

V roce 1992 vznikla společnost Pražské pivovary, a. s. 
Do jejího vlastnictví patřil pivovar Staropramen. V roce 
1994 se strategickým partnerem Pražských pivovarů sta-
la britská pivovarnická společnost Bass, jeden z největších 
evropských producentů piva.

V roce 1996 započala první etapa modernizace pivova-
ru Staropramen na Smíchově vybudováním v té době jed-
né z největších varen ve střední Evropě. Současně byl zmo-
dernizován celý energetický blok včetně nových chladicích 
rozvodů, parního kotle a kompresorů.

Pivovary Staropramen s. r. o. jsou druhým největším 
producentem piva v České republice. Svým spotřebitelům 
nabízejí jedno z nejširších portfolií pivních značek. Společ-
nost je také významným českým exportérem piva, nejoblí-
benější značku z portfolia – Staropramen – mohou ochut-
nat spotřebitelé ve více než pětatřiceti zemích světa. Spo-
lečnost provozuje dva pivovary – smíchovský Staropramen 
a ostravský Ostravar. Ve svém oboru patří k lídrům v ob-
lasti inovací a novinek.

V červnu 2019 oznámila společnost Pivovary Staropra-
men akvizici většinového podílu akcií (89 %) v regionálním 
Pivovaru Pardubice. Důvodem tohoto kroku je pokračují-
cí zájem spotřebitelů o regionální značky piv a s tím ros-
toucí význam těchto pivovarů. Ke smíchovskému Staropra-
menu a regionálnímu severomoravskému Ostravaru tak 
nově patří východočeský Pardubický pivovar, jehož pro-
deje chce nový majitel rozšířit nejen do celého Česka, ale 
také posílit prodeje za hranicemi republiky. Aby si pivovar 
zachoval co nejvíce svůj charakter, nebude začleněn do pi-
vovarské skupiny, ale zůstane samostatným právním sub-
jektem se svým vlastním vedením, stávajícími zaměstnan-
ci a hospodařením.

Pivovary Staropramen jsou součástí koncernu Molson 
Coors. Ten patří mezi největší pivovarnické společnosti 
světa. Svou podnikatelskou činnost vyvíjí v Kanadě, USA, 
střední Evropě, Velké Británii a na dalších exportních tr-
zích. Společnost disponuje pestrým portfoliem vlastních 
i partnerských značek včetně „vlajkových lodí“ Coors Light, 
Molson Canadian, Staropramen a Carling.

Spojení nejstaršího kanadského pivovaru, jehož histo-
rie sahá až do Montrealu na konci 18. století, se Staropra-
menem je na první pohled svazkem na velkou dálku. A prá-
vě tady, přímo v srdci starého kontinentu, je jeho největším 
trumfem pivo z pražského Smíchova.

Vzácná barokní freska v Plasech
Restaurátoři v plaském klášteře na severním Plzeňsku kom-
pletně odkryli barokní fresku. Její odhalení jim zabralo té-
měř jeden měsíc. Vzácná freska se našla zhruba před třemi 
lety na stropě pod bílou výmalbou při průzkumu nové pre-
latury. Kancléř Metternich ji totiž nechal v 19. století zabílit 
a díky tomu se zachovala neporušená až do dnešní doby.

V plaském klášteře v nové prelatuře nadále pokračuje 
rozsáhlá rekonstrukce za více než 140 miliónů korun. Po 
jejím dokončení vznikne v 1. patře bývalého opatství nová 
expozice mapující šlechtický rod Metternichů. Přístupná 
bude od ledna roku 2023.

Výročí pražské Petřínské rozhledny
V březnu 1891 začala stavba Petřínské rozhledny, jedné 
z dominant Prahy. O vybudování kopie pařížské Eiffelo-
vy věže usiloval Klub českých turistů. Celá konstrukce roz-
hledny vyrostla ve velmi krátké době, už 20. srpna byla roz-
hledna slavnostně otevřena. Stala se pak jedním z hlavních 
exponátů Zemské jubilejní výstavy v roce 1891. Architekt 
Vratislav Pasovský navrhnul kovovou konstrukci, která byla 
vysoká přes 60 metrů. Na vrchol rozhledny, který je ve stej-
né nadmořské výšce jako Eiffelova věž, vede 299 schodů. 
Celková výška rozhledny je uváděna 63,5 m.

Výstava Rudé století: 100 let existence KSČ
Sto let existence Komunistické strany Československa 
(KSČ) mapuje výstava Rudé století, která začala v prosto-
ru mezi Werichovou vilou a Museem Kampa v Praze. Při-
pravily ji Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládko-
vých ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století a návštěv-
níky provede přelomovými okamžiky strany, která byla za-
ložena roku 1921, v roce 1948 převzala moc a další čtyři 
desetiletí určovala osudy všech občanů Československa.

Výstava bude volně přístupná veřejnosti 24 hodin den-
ně, a to do 1. srpna. Na 24 venkovních panelech výstava 
Rudé století přiblíží dějiny KSČ, jejímiž členy bylo postupně 
přibližně šest miliónů osob. „Toto obrovské číslo naznaču-
je, jak zásadním způsobem ovlivnila osudy této země. Bo-
hužel většinu času sloužila sovětskému vzoru, který často 
slepě následovala,“ uvedl historik Petr Blažek, jeden z tvůr-
ců výstavy a člen Správní rady Muzea paměti XX. století.

České turistické priority
Z turistických cílů v České republice loni nejvíce lákala la-
nová dráha na Petřín. Svezlo se s ní přes milión lidí, což 
bylo ale o 55 procent méně než před pandemií korona viru 
v roce 2019. Tabulce nejnavštěvovanějších turistických cílů 
roky vévodil Pražský hrad, v minulém roce na něj zavítalo 
o 80 procent méně lidí než předloni a propadl se na čtvr-
té místo. Zoologická zahrada v Praze-Troji v loňském roce 
obsadila druhou příčku, třetím nejčastějším cílem turistů 
byl aquapark Aquapalace Praha v Čestlicích. Vyplývá to 
z údajů Institutu turismu státní agentury CzechTourism, 
které má ČTK k dispozici.

Návštěvnost většině míst loni kvůli pandemii klesla. 
Podle ředitele CzechTourism Jana Hergeta naopak některé 
lokality využily příležitost být znovu objeveny. „K místům, 
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ti která vloni přitáhla více návštěvníků než v roce 2019, patří 
hrad Kámen na Pelhřimovsku, nejvýše položený hrad v Če-
chách Kašperk a rozhledna na Velké Deštné v Orlických 
horách, která se nově otevřela na konci roku 2019 a vloni 
byla pro návštěvníky horkou novinkou,“ uvedl.

Omezení cestování dopadlo podle Hergeta ze všech re-
gionů nejtíživěji na Prahu. Ztráty ve spotřebě cestovního 
ruchu v ní dosáhly zhruba 82 miliard korun.

Pomůcky katů v muzeu v Turnově
Jedno z mála dochovaných lámacích katovských kol s bři-
tem, zdobený meč kata, autentické oprátky vrahů či model 
historické turnovské šibenice pro dvanáct odsouzených. 
I to je na výstavě v muzeu v Turnově věnované světu po-
pravišť ve městě a okolí. Šibenice v minulosti byla nejen 
v Turnově, ale i v Rovensku pod Troskami, Semilech, Lom-
nici, Jilemnici, ve Vysokém nad Jizerou, v Českém Dubu, 
Železném Brodě, Hodkovicích a v Liberci, řekl ČTK ředi-
tel muzea Jan Prostředník.

Některé skutečné příběhy vrahů jsou zachycené i na vý-
stavě. Jedním z nich je příběh markytánky Anny Wormo-
vé, jež za prusko-rakouské války přitáhla s rakouským voj-
skem do Liberce, otěhotněla a okamžitě po porodu udu-
sila novorozeně. Popravena byla v Liberci v květnu 1760. 
Kat jí usekl hlavu a srdce protnul železným kůlem. Na vý-
stavě je i konopná smyčka, na níž byl pověšen v roce 1897 
Josef Kögler, který měl na svědomí třináct loupeží a lou-
pežných vražd.

Kontroly návštěvníků Pražského hradu
Na Pražském hradě byly obnoveny plošné bezpečnostní 
kontroly návštěvníků. Důvodem je podle policie bezpeč-
nostní situace v Evropě a ve světě. ČTK to řekl mluvčí po-
licejního prezidia Ondřej Moravčík. Kontroly na Hradě tr-
valy od léta 2016 do letošních Velikonoc, kdy byly zruše-
ny v souvislosti se znovuotevíráním Hradu po zmírnění 
protipandemických opatřeních. Podle zpravodajky ČTK 
policisté návštěvníkům již kontrolovali zavadla, používají 
také ruční detekční přístroje. Plošné vstupní bezpečnost-
ní kontroly byly zrušeny před Velikonocemi, kdy se otevře-
ly hradní zahrady a část Jeleního příkopu. Pouze namátko-
vě byli lidé kontrolováni po znovuotevření Hradu. Kontro-
ly na vstupech do Pražského hradu byly zavedeny v roce 
2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná, zejména zpo-
čátku se před vstupem tvořily dlouhé fronty. Hrad opatře-
ní hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. Zrušení kontrol na 
konci března Kancelář prezidenta republiky zdůvodnila vy-
hodnocením bezpečnostní situace a posilováním kamero-
vého systému a dalších prvků ochrany.

Blahořečení P. Martina Středy
Česká biskupská konference vyjádřila souhlas se zaháje-
ním procesu blahořečení jezuitského kněze Martina Stře-
dy, který se zasloužil o úspěšnou obranu Brna při švéd-
ském obléhání za třicetileté války. Návrh předložil brněn-
ský biskup Vojtěch Cikrle. Středa, nebo také Stredonius, se 
narodil v roce 1588 v Hlivicích ve Slezsku, zemřel v roce 
1649 v Brně. Proslul jako teolog a řečník. V době švédské-
ho obléhání vedl brněnskou jezuitskou kolej. Stal se du-

chovní oporou obránců Brna v roce 1645. Dal vycvičit od-
díl studentů ve zbrani. Je pohřbený v jezuitském kostele 
v centru Brna, před kterým také stojí jeho socha. Zachycu-
je Středu jako kněze s rukama sepjatýma v gestu modlitby. 
V podstavci má dělovou kouli. Pověst totiž tvrdí, že posled-
ní koule vypálená na Brno z největšího švédského děla do-
padla k nohám Středy a nehybně zůstala ležet.

Napoleon a „česko-francouzská minulost“
V těchto dnes jsme si připomněli úmrtí francouzského císa-
ře a znamenitého vojevůdce Napoleona Bonaparte. Zvláš-
tě jedno místo v České republice je s francouzským vlada-
řem úzce spojeno. U Slavkova (Austerlitz) proběhla jedna 
z jeho nejslavnějších bitev a na zdejším zámku Napoleon 
strávil nejednu noc.

„Slavkovský zámek hostil všechny tři císaře, kteří bojo-
vali u Slavkova, proto se také někdy říká „bitva tří císařů“. 
Den před bitvou zde spali císař František Rakouský a rus-
ký car Alexandr a po bitvě 3. prosince zde pobýval Napo-
leon a zůstal tady několik dní. Odsud pak vyjížděl do oko-
lí a také odsud psal domů, do Francie, třeba bratru Jose-
fovi, že „dnes večer budu spát v posteli, v krásném zámku 
pánů Kouniců ve Slavkově“, nebo manželce Josefíně v po-
dobném duchu psal, že „dnes se dvě až tři hodiny vyspím 
na slavkovském zámku knížete Kounice“. Nepobýval tady 
samozřejmě sám, pobýval tady i se svou generalitou, bylo 
tady přítomno kolem 350 vojáků a měl tady také zásadní 
projevy po bitvě. Po slavkovské bitvě z balkónu promluvil 
císař Napoleon ke svým vojákům, kteří byli shromážděni 
v zámeckém parku. Pronesl ta známá patetická slova: „Vo-
jáci, jsem s vámi spokojen. Můj národ vás přivítá s rados-
tí. Postačí, když řeknete: »Bojoval jsem u Slavkova«, a kaž-
dý řekne: »To je hrdina«,“ vysvětluje historik Martin Rája. 

„Austerlitz je německá varianta označení Slavkov, vy-
chází ze středověkého označení »Novousedlice«, které 
se později špatnými přepisy transformovalo na »naused-
litz«, »nausterlitz« a nakonec Austerlitz. Na německých 
mapách byl pro toto město německý název, nicméně čes-
ké obyvatelstvo používalo označení Slavkov, a proto vlast-
ně v české řeči je město Slavkov a bitva pojmenovaná slav-
kovská, kdežto ve světě je známé pod označením Auster-
litz,“ dodává.

V meziválečném období, kdy se Československo orien-
tovalo na spojenectví s Francií, byl velký zájem na tom, 
aby se našla nějaká vodítka, nějaké společné body z histo-
rie. Ve Slavkově byla v roce 1931 výstava, kterou navštívi-
lo přes 71 tisíc návštěvníků. Byla zaštítěna z řad českoslo-
venské vlády, francouzských velvyslanců, náčelníků fran-
couzské vojenské mise. I prezident T. G. Masaryk se při-
jel na tuto výstavu podívat. Na tuto výstavu, velmi úspěš-
nou, navázaly dvoje napoleonské hry, které se konaly v zá-
meckém parku. K opačnému extrému došlo poté, co se 
moci v Československu ujali komunisté. Pro ně byl Napo-
leon více méně „persona non grata“. Osoba, která neje-
nom že se nemá nijakým způsobem oslavovat, ale nejlépe 
se nemá připomínat vůbec, a když už, tak spíše v tom ne-
gativním smyslu. I přesto patří Napoleon mezi nejznáměj-
ší historické osobnosti v České republice. Historik Rája se 
domnívá, „že historické osobnosti by se neměly oslavovat, 
ale zároveň by se neměly úplně opomíjet. Myslím si, že ur-
čitá připomínka je na místě, ovšem ty historické osobnos-
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ti jsou mnohovrstevné. Je potřeba se na to dívat komplex-
ně, dívat se na obě stránky té osobnosti, na klady i zápory. 
Pokusit se o co nejobjektivnější posouzení těch osobností 
z hlediska historických faktů, dokumentů.“

Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí 
Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) po-
dle záměru kněze Aloise Slováka jako naplnění jeho myš-
lenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní „místo svět-
la“, memento válek. Navrhl a postavil ji významný český 
architekt Josef Fanta, umělecko-řemeslné prvky realizoval 
Franta Anýž a skulpturální výzdobu provedl sochař Čeněk 
Vos mík. Budova je realizována v secesním stylu a zpodob-
ňuje staroslovanskou mohylu.

Nedaleko památníku se nachází objekt Muzea Brněn-
ska s expozicí Bitvy tří císařů. Blízko mohyly byl v 21. sto-
letí odhalen pomník rakouské brigádě gen. majora Jirčíka, 
která se vyznamenala při obraně tohoto návrší během bi-
tvy. Před muzeem je umístěna replika rakouského tříliber-
ního děla systému Liechtenstein, vzor 1753.

TIpy na výleTy

Upravené interiéry i nové trasy
Mnoho památkových objektů či areálů prošlo obnovou či 
rekonstrukcí, ke které využily období nuceného uzavření 
kvůli covidu-19. Návštěvníci se tak mohou těšit na spous-
tu novinek. Po dlouhé době se například otevírá dlouho 
rekonstruovaná Vrchnostenská zahrada na hradu Pern-
štejn. Návštěvníci se budou moci projít zahradou v podo-
bě, jakou měla krátce po roce 1800, a zároveň budou moci 
zhlédnout nově otevřenou expozici zaměřenou na vznik 
takzvaných anglo-čínských zahrad, které ve střední Evro-
pě od druhé poloviny 18. století nahrazovaly zahrady fran-
couzské.

Otevírá se také například obnovená hlavní budova 
zámku Veltrusy, která prošla náročnou stavební a restau-
rátorskou obnovou po povodních. V rámci oprav budou 
zpřístupněné i nové prohlídkové trasy včetně interaktivní 
naučné dílny.

Zcela poprvé bude možné navštívit opravený selský 
dvůr u Matoušů v Plzni, kde je v obytném stavení připra-
vena expozice, která s doprovodem průvodce přibližuje 
každodenní život rodiny sedláka na Plzeňsku na přelomu 
19. a 20. století. Návštěvníci se mohou těšit třeba i na nově 
obnovený Jurkovičův palác na hradě Kunětická hora nebo 
na nový prohlídkový okruh na zámku Vranov nad Dyjí, kte-
rý zavede návštěvníky i na středověkou strážní věž, jejíž pří-
zemí sloužilo ve středověku jako vězení.

Koronavirus omezil turistickou sezónu na hradech 
a zámcích už minulý rok, kdy Národní památkový ústav 
zaznamenal propad tržeb o 190 miliónů korun. Loni se 
přitom po březnovém uzavření otevíraly hrady a zámky již 
v polovině května. I přesto ale nebude Národní památko-
vý ústav v nadcházející sezóně zdražovat vstupné. Naopak 
ve svých více než sto objektech v Česku rozšíří slevy pro 
děti a mládež. Nově také NPÚ nabízí na všech svých pa-
mátkách možnost nákupu on-line vstupenek.

Národní památkový ústav také plánuje, že v případě zá-
jmu návštěvníků opět prodlouží hlavní sezónu až do září. 
„V loňském roce byla návštěvnost o prázdninách rekord-

ní a my doufáme, že i letos si lidé na památky najdou ces-
tu a takto je podpoří,“ řekla ředitelka Národního památ-
kového ústavu.

Slavonice
Léto láká k výletům do hezkých míst v Čechách i okolních 
zemích. A pokud bude situace s epidemií covid již přízni-
vější, nemělo by takovým zajímavým toulkám nic bránit.

Slavonice, malé město u rakouských hranic, je učeb-
nicí renesančního slohu. Obě náměstí, Míru a Horní ná-
městí, vytvořila středověká zástavba měšťanských domů 
na dlouhých parcelách s úzkými dvory, jejichž zádní části 
zaplňovaly stodoly a hospodářská příslušenství. Ojedině-
lý je i zpřístupněný systém odvodňovacích kanálů a štol.

Když město prožívalo v 16. století hospodářský roz-
květ, měšťané se pustili do přestavby svých domů v tehdy 
módním stylu, takže tu dnes mohou návštěvníci vidět sklíp-
kové klenby a honosná průčelí domů se štíty ve stylu italské 
renesance. Zvlášť fotogenická je bohatá sgrafitová výzdo-
ba na fasádách, ať už v podobě psaníček, nebo figurálních 
scén. Tisíciletá válka, mor a požáry způsobily městu tak 
těžké časy, že se stavební rozvoj téměř zastavil, a dneska 
je tak možné obdivovat krásu zamrzlou v čase. Zachovaly 
se i části městského opevnění a dvě ze tří městských bran.

V mázhausu domu č. p. 480 je přístupná unikátní sklíp-
ková klenba, jejíž odlitek byl ústředním motivem pavilónu 
Československa na světové výstavě EXPO ’58 v Bruselu.

Po domluvě v informačním centru si lze v patře domu 
prohlédnout i freskový sál s erby a biblickými výjevy.

(mk)

České středohoří: 
Krajinou zřícenin středověkých hradů
Mnozí znají České středohoří jen ze sedadla auta nebo z ji-
ného dopravního prostředku, kterým míří z Prahy na seve-
rozápad do Ústí nad Labem nebo do Německa. Krajina, 
v níž se odehrávají některé české pověsti, přitom nabízí víc 
než jen výstup na nejvyšší horu Milešovku (837 m n. m.).

Na několika vrcholech vytvořených sopečnou činnos-
tí je totiž možné nalézt zbytky středověkých hradů, ze kte-
rých i díky novodobé péči nezůstala jen hromada kamení. 
Na rozdíl od většiny ostatních památek je spousta z nich 
přístupná i v době covidu. Kromě toho se odtud otevírají 
daleké výhledy na další kuželovité kopce, pro České stře-
dohoří tak typické.

Některé zříceniny spojuje téměř devadesát kilometrů 
dlouhá Zlatá stezka Zemí hradů vedoucí po značených tu-
ristických cestách pro pěší z Budyně nad Ohří do Úštěku.
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ti Střekov v Ústí nad Labem se od ostatních zřícenin v re-
gionu poněkud odlišuje. Nejenže je podstatně zachovalej-
ší než ostatní, ale také nestojí ve volné krajině, nýbrž se vy-
píná vysoko (230 m n. m.) na strmé skále nad řekou pro-
tékající krajským městem.

Nejvýznamnější dominantu Labského údolí nechal 
na počátku 14. století postavit Jan Lucemburský k ochra-
ně plavby a obchodní cesty do Německa. Během třicetile-
té války byl hrad poničen, kolem roku 1750 začal chátrat 
a měnit se ve zříceninu. V první polovině 19. století ho ob-
jevili romantici, mezi jinými také spisovatelé Karel Hynek 
Mácha, Johann Wolfgang Goethe a v roce 1842 i hudební 
skladatel Richard Wagner, jehož třítýdenní pobyt připomí-
ná deska v hradní bráně. Inspiraci pro svou operu Tann-
häuser hledal na hradbách, kde se za svitu měsíce pohy-
boval v bílém rouchu, až si obyvatelé města mysleli, že vidí 
strašidlo. Ubytoval se v místnosti v hradní hospůdce, která 
nese dodnes skladatelovo jméno – Wágnerka.

V roce 1939 objekt zkonfiskovali Němci, po válce se 
krátce vrátil Lobkovicům, ale na základě pozemkové refor-
my z roku 1947 jim byl znovu odebrán a převeden na stát. 
Rodině se tak vrátil až po roce 1989.

Od dubna do konce října je obvykle přístupný veřej-
nosti, je možné si prohlédnout i dochované interiéry, rytíř-
ský sál s válcovitou gotickou věží. Autem lze dojet na par-
koviště přímo u hradu, k němuž návštěvníka přivedou také 
tři různé značené cesty pro pěší.

Hrad Kostomlaty vzdálený šest a půl kilometru od vr-
cholu Milešovky byl ve 14. století postaven v nadmořské 
výšce 566 metrů a nějakou dobu ho vlastnil i Karel IV. Poz-
ději dlouho úspěšně odolával útokům husitů, ale na sklon-
ku válek byl přece jen dobyt hejtmanem Jakoubkem z Vře-
sovic. V průběhu 16. století hrad pustl. V roce 1841 byl 
v areálu pro výletníky postaven hostinec, který fungoval 
do padesátých let 20. století.

Dominantou zříceniny, na jejímž zachovalém stavu má 
velkou zásluhu Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty, je 
válcová věž, která byla před více než šesti lety zpřístupně-
na jako rozhledna. Z hradního jádra zbyly například ještě 
obvodové zdi s otvory pro okna a dalšími stavebními prvky.

Dobře se dochovala i bašta u vstupu, která sloužila jako 
vrátnice. Kousek za branou si mohou návštěvníci na stoja-
nu s tlačítky pustit nahrávku, která je seznámí s historií hra-
du, a posedět na lavičce.

Ke středověké památce, kde Zdeněk Troška natáčel po-
hádku Nejkrásnější hádanka, se lze nejlépe dostat po ze-
leně značené cestě z centra obce Kostomlaty pod Mile-
šovkou. Dobře schůdná trasa je dlouhá kilometr. Z vrcho-
lu je vidět nejen České středohoří, ale za dobrých podmí-
nek i Krušné hory.

Hrad Skalka, poprvé zmiňovaný v roce 1357, byl za tři-
cetileté války zpustošen švédskými vojsky a zdivo se poz-
ději použilo k výstavbě stejnojmenného barokního zám-
ku stojícího na úpatí hradní skály. Hlavní obrannou stav-
bou hradu byla téměř šestnáct metrů vysoká válcová věž 
ze světlé opuky, která se dodnes nachází na vrcholu.

Nabízí se odtud pohled na celou řadu kopců a zřícenin 
včetně Hazmburku. Na konci 19. století byly ve věži naleze-
ny české nápisy s letopočty 1605 a 1615, které po sobě za-
nechali trestanci. V polovině 19. století sídlila v zámku pou-
ze správa panství, druhé patro a západní část byly prázd-
né. Patřil k němu i pivovar, lihovar, ovčín, myslivna, bažant-

nice a okolní sady. V současnosti se v zámku nachází mimo 
jiné obrazová galerie Českého středohoří, papírové mode-
ly rozhleden a expozice kočárků.

K oběma památkám je to od silnice, s níž souběžně 
vede zmiňovaná Zlatá stezka Zemí hradů, něco kolem sta 
metrů. Po třech kilometrech se nachází další zřícenina, 
Košťálov.

První zmínka o tomto hradu ze 14. století je spojená 
s historkou, jak blesk uhodil do věže a sjel dolů do velké 
síně, kde purkrabímu a jeho ženě upálil špice dlouhých 
střevíců. Stavba, kterou neúspěšně obléhali husité, pře-
stala v 16. století jako šlechtické sídlo vyhovovat a zača-
la chátrat.

Na vrcholu čedičové kupy (481 m n. m.), kde dodnes 
stojí ruina paláce, se otevírá nádherný výhled na další kop-
ce Českého středohoří, obec Třebenice i hrad Hazmburk. 
Karel Hynek Mácha si Košťálov dvakrát nakreslil do skicá-
ku, několikrát ho zobrazil i Emil Filla.

Jednou z dominant dolního Poohří je hrad Hazmburk, 
jehož zachovalé věže jsou vidět na desítky kilometrů da-
leko. Na příkrém čedičovém vrchu (418 m n. m.) archeo-
logové objevili pozůstatky osídlení z doby již pět tisíc let 
před naším letopočtem, gotický hrad byl na něm postaven 
pravděpodobně v první polovině 13. století. Na rozdíl od 
řady jiných sídel katolické šlechty ho husité nikdy nedoby-
li. I díky tomu v něm byly v roce 1440 ukryty kostelní po-
klady z Pražského hradu.

Zhruba od druhé poloviny 16. století Hazmburk pustl 
a zájem o něj oživili až romantici. Po zaplacení vstupného 
(lze i on-line) je možné se podívat do celého areálu včet-
ně Bílé vyhlídkové věže. Ta byla postavena ze světlého pís-
kovce, ale základy má z tmavého čediče, použitého také na 
vybudování Černé věže, která sloužila jako obranný prvek 
a nějakou dobu i jako vězení.

K hradu je nejrychlejší přístup z parkoviště na kraji 
obce Klapý, odkud vede žlutá turistická cesta, která se po 
necelém kilometru a půl napojuje na červenou. Odtud do 
cíle zbývá už jen něco přes šest set metrů prudšího stou-
pání a poté České středohoří i Středočeská pahorkatina je 
už vidět z Hazmburku jako na dlani. (mk)

A co nějaká rozhledna?
Kleť
Na Kleti je jedna z nejstarších rozhleden, kde jsou také ob-
servatoř a vysílač.

Hazmburk
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Místo: Krasetín, 8 km od Českého Krumlova, 116 scho-
dů. Výstavba 1822-1825, rekonstrukce 2009.

Nahoru dojedete lanovkou. Rozhlednu nechal vysta-
vět majitel panství Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenber-
gu. Kamenná věž o výšce 18 metrů stojí na vrcholu hory 
Kleť (1 083 m), nejvyšším vrcholu Blanského lesa, od roku 
1825. Je to první stavba svého druhu v Čechách, která se 
zachovala dodnes. Za chladného a jasného počasí odtud 
lze dohlédnout až na alpské vrcholky. Jinak můžete z výšky 
obdivovat Českobudějovickou a Třeboňskou pánev, Novo-
hradské hory a značnou část Šumavy mezi Českým Krum-
lovem a Prachaticemi. V roce 1925 byla na Kleti vystavě-
na horská chata pro potřeby turistů, jejíž patronkou byla 
kněžna Terezie ze Schwarzenbergu.

V blízkosti Tereziiny chaty jsou umístěny sluneční hodi-
ny, nejvýše položené v Čechách. V interiéru zrekonstruo-
vané chaty se nachází expozice přírody v Blanském lese. 
Můžete zde strávit příjemnou dovolenou, pár dní a nebo 
klidně jen přespat jednu noc po náročném výšlapu! Na 
Kleť byla také v roce 1961 vybudována sedačková lanov-
ka z Krasetína o délce 1 732 m a převýšení 346 m. Těsně 
pod vrcholem je ještě televizní vysílač, ten dnešní je z roku 
1977 a je vysoký 172 m. Zážitkem je také návštěva nejvý-
še položené hvězdárny v Čechách, která se zde nachází.

Na Kleť vede mnoho značených cest. Ta nejznáměj-
ší vede z vlakové zastávky Holubov po zelené turistické 
značce (asi 5 km). Další pěknou cestou je sice delší, ale 
zato pohodlnější žlutě značená cesta ze železniční zastáv-
ky Plešovice.

www.klet.com, www.lanovkaklet.cz

Hýlačka
Hýlačka je kopec přibližně 3 km jihozápadně od Tábora. Je 
zde rozhledna, odkud je vidět celý Tábor. Stála tu už v roce 
1920 a měla podobu šestiboké husitské hlásky, ale v roce 
2012 shořela a v této podobě je od roku 2015.

Na Hýlačku se dostaneme z Tábora elektrickou tratí 
č. 202, unikátní drahou postavenou Františkem Křižíkem 
v roce 1903, která prochází malebnou krajinou okolí Luži-
ce. Vystoupíme v zastávce Horky u Tábora, kde k rozhled-
ně je to necelý kilometr. Dojede sem i centra Tábora MHD.

Počet schodů: 136, schodiště dělá problémy jen těm, 
kteří neradi koukají pod sebe.

www.kct-tabor.cz

Schillerova rozhledna 
Schillerova rozhledna na kostelním vrchu nad městečkem 
Kryry v okrese Louny vypadá jako maják z pobřeží na dáv-
ném severu.

Zděná rozhledna byla postavena v letech 1905-1906 
podle návrhu vídeňského architekta Aloise Keisera na mís-
tě, kde dříve stál hrad Kozihrady. A protože v roce 1905 se 
právě slavilo sté výročí úmrtí německého básníka Friedri-
cha Schillera, je po něm pojmenovaná. V přízemí je umís-
těn jeho památník. O realizaci se postaral místní okrašlova-
cí spolek s pomocí rodáků žijících ve Vídni. Když vystoupá-
te pět kamenných a 122 dřevěných schodů, otevře se vám 
nádherný pohled na Doupovské hory, Krušné hory a Čes-
ké středohoří.

www.kryry.cz/mesto/schillerova-rozhledna/
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ti dvěma řadami kamenných valů, tzv. oppidum, později tvrz. 
Na Velkém Blaníku jsou patrné pozůstatky opevnění v po-
době mohutných kamenných valů. V letech 1868-1871 se 
zde konaly tábory lidu za české státní právo a právě odtud 
byl vzat i jeden ze základních kamenů Národního divadla.

Hora Blaník je opředená spoustou zajímavých legend. 
Nejznámější z nich je pověst o bájných blanických rytířích, 
kteří odpočívají uvnitř hory. Velitelem rytířů je sám světec 
a patron země české svatý Václav. Ve chvíli, kdy bude čes-
ká vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku 
a pramen pod ním vydá tolik vody, že studánku přeplní 
a voda poteče po stráni dolů. Pak se v hoře otevře tzv. Ve-
řejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku 
a pod vedením patrona české země vyrazí proti nepřáte-
lům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.

Legenda o Blaníku vznikla patrně v 15. století mezi pro-
stými lidmi na základě události, kdy bylo podivuhodným 
až zázračným způsobem na jihovýchodním úpatí Blaníka, 
u vesnice Býkovice, poraženo nepřátelské vojsko.

Blaník je však spojován s řadou vidění a podivných zmi-
zení lidí, kteří se v hoře ztratili a po několika letech se vráti-
li s přesvědčením, že v nitru hory prožili jen několik hodin.

www.blanik.net/rozhledna-velky-blanik

Rozhledna Drahoušek
Vrch Drahoušek se vypíná asi 3 km východně od vesni-
ce Osečany na Sedlčansku ve středních Čechách do výš-
ky 504 m n. m. Zdobí ho futuristicky vyhlížející rozhledna 
vysoká 48 metrů. Po překonání 168 roštových schodů se 
ocitnete 32 metrů vysoko na vyhlídkovém ochozu. Při dob-
rém výhledu je možno spatřit mimo jiné i zvlněnou krajinu 
Benešovska, Milešovku nebo Ještěd.

Přístup na vrchol je možný například z obce Osečany. 
Za vsí odbočuje vpravo ze silnice na Neveklov ve směru 
šipky užší asfaltová komunikace. Majitelé aut mohou za-
parkovat na značeném parkovišti asi 300 metrů od roz-
hledny.

http://www.osecany.cz/rozhledna-drahousek

Růženka na Pastevním vrchu
Na Pastevním vrchu již od roku 1809 stávala Boží muka 
s bytelným podstavcem, vybudovaná Johanem Christo-
phem Schubertem, ke kterým o svátku Božího těla mířila 
procesí věřících. Později byl Pastevní vrch využíván i k os-
traze kraje. Naposledy zde strážní službu konali rakouští 
vojáci v zimě 1806-1807.

Až se zase příště vydáte do Českého Švýcarska na Prav-
čickou bránu nebo na soutěsky, zkuste si udělat menší za-
jížďku do malebné obce Růžová, kde od roku 2018 mů-
žete navštívit malou, ale roztomilou rozhlednu Růženka.

Růženka vyrostla na Pastevním vrchu u obce Růžová 
a měří pouhých 6,2 metrů. Stojí v nadmořské výšce 402 m 
n. m. Ač do výšky příliš nenarostla, přesto její šikovné umís-
tění na kopci umožňuje po vystoupání 16 schodů nádher-
né výhledy do kraje. Můžete zde pozorovat stolovou horu 
s Děčínským Sněžníkem, vrchy Studený, Růžák, Pravčickou 
bránu, České středohoří, Lužické hory i stolové hory v Sas-
ku Lilienstein a Papstein. Na Růžence je zajímavý její nety-
pický vzhled s kruhovými průzory, inspirovaný vojenskými 
bunkry dodnes rozesetými po celém Českém Švýcarsku. 
Někomu rozhledna připomíná UFO, někomu se může zdát 
tak ošklivá, až je vlastně krásná. V podstatě něco jako bul-

Praděd
Nejvyšší horou Moravy a zároveň nejvyšším vrcholem Hru-
bého a Nízkého Jeseníku je Praděd (1 492 m). Na jeho 
vrcholku stojí televizní vysílač s restaurací a rozhlednou. 
Horní plošina vysílače je nejvyšším (byť umělým) bodem 
v České republice. Rozhledna se nachází ve druhé, vyš-
ší prosklené plošině televizního vysílače Praděd ve výšce 
73 m od paty věže a je přístupná výtahem.

Z vyhlídky ve výšce 80 m je za dobrého počasí krás-
ný rozhled nad Lysou horu, Sněžku a Radhošť. Při velmi 
dobré viditelnosti je možné zahlédnout Vysoké Tatry a Ma-
lou Fatru na Slovensku a Nízké Alpy v Rakousku. Vydat se 
sem můžete jak po pěších stezkách, tak i po cyklistických 
trasách.

Na vrcholu stála původně kamenná rozhledna z let 
1903-1912 vystavěná Moravskoslezským sudetským hor-
ským a turistickým spolkem. Věž byla postavena v roman-
tickém duchu starého gotického hradu. Po druhé světové 
válce chátrala a zřítila se. S rozmachem televizního vysílání 
na vrcholu vyrostla dřevěná konstrukce s vysílačem. V roce 
1968 bylo započato s výstavbou 162 m vysokého vysílače. 
Stavba byla dokončena roku 1983 otevřením restaurace.

www.hotelpradedvysilac.cz

Bolt Tower
Bolt Tower nebo také šroubová věž je nástavba vysoké 
pece č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Navrhl ji český 
architekt Josef Pleskot jako součást revitalizace bývalého 
průmyslového areálu Vítkovice. S pecí má výšku 77,7 met-
rů, samotná nástavba jen 25 m. Je nejvyšším geografickým 
bodem ve městě. Slouží jako rozhledna, kavárna a její pro-
story jsou multifunkční. Byla postavena v roce 2015 a je 
pojmenována na počest jamajského sportovce Usaina Bol-
ta, který Ostravu navštěvuje pravidelně. Bolt se dá z ang-
ličtiny přeložit také jako šroub či záblesk. Střešní vyhlídko-
vá terasa, vybavená dalekohledy, nabízí mimořádný výhled 
na Vítkovice, samotnou Ostravu, ale i vzdálené okolí s pod-
manivým horizontem Beskyd.

www.dolnivitkovice.cz/bolt-tower/

Velký Blaník
Koncem 19. století byla na vrcholu Velkého Blaníku zbudo-
vána dvacetimetrová otevřená věž, na jejíž pozorovací plo-
šinu se stoupalo po žebřících. Časem však tato věž chátra-
la, takže dnešní podobu získala rozhledna v roce 1941, kdy 
Klub českých turistů vystavěl dřevěnou věž ve tvaru husit-
ské hlásky o výšce 29 metrů. Součástí věže je výklenek s ka-
menným oltářem.

Pohled z rozhledny vám umožní prohlídku podblanické 
krajiny takřka z ptačí perspektivy, uvidíte daleko za hranice 
Chráněné krajinné oblasti Blaník. Ze vzdálených míst je při 
dobré viditelnosti vidět jihočeská Kleť, rozhledna na Vyso-
ké u Kutné Hory či televizní vysílač Cukrák na soutoku Be-
rounky a Vltavy jižně od Prahy. Součástí věže je výklenek, 
který se nazývá oltářní mensa. Zde se v současné době na 
přání snoubenců může konat svatební obřad.

Pokud se rozhodnete navštívit rozhlednu z Louňovic 
pod Blaníkem, čeká vás nenáročný výstup cestou, která vás 
povede kolem pověstmi opředené Veřejové skály. 

Velký Blaník byl osídlen již před začátkem našeho le-
topočtu. Žili na něm lidé tzv. halštatskolaténské kultury. 
V době osídlení Kelty zde bylo hradiště kruhového tvaru se 
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teriér. Za vzhledem rozhledny stojí architekti z firmy Mjölk 
z Liberce. Povšimněte si na střeše Růženky přípravy na její 
zazelenění, s nímž se do budoucna počítá, aby Růženka 
více splynula s přírodou.

Na Růženku je vstup zdarma. Pod rozhlednou je infor-
mační tabule a lavičky. Výstupem na Růženku se rozhod-
ně nezadýcháte! Růženka je také ideální na trénování vý-
stupů na rozhledny lidmi, kteří mají strach z výšek! Růžen-
ka je vhodná pro začátečníky.

Cimrmanova nejnižší rozhledna u Nouzova 
U obce Nouzov se nachází nejnižší rozhledna v Čechách. 
Jak je známo, Jára Cimrman neměl rád výšky, a proto tato 
rozhledna skutečně není vysoká. Přesto je z ní pěkný vý-
hled do okolní krajiny.

Její výška se uvádí jako záporná: –0,15 m. To zname-
ná, že rozhledna nevystupuje nad terén, naopak je v ja-
kémsi dolíku. Kromě kouzelného výhledu si zde můžete 
vyzkoušet i prototyp Cimrmanova dalekohledu nebo šla-
pací telefon. 

Před necelými šestnácti lety byla v Nouzově vystavěna 
Cimrmanova nejnižší rozhledna na světě. Takový nevšed-
ní narozeninový dar pro dnes již zesnulého pana Rudolfa 
Farského st. Její oblíbenost, jak místních, tak i přespolních, 
nejenže zůstává, ale dál roste. Dokonce i v době její celko-
vé rekonstrukce. A protože je základ rozhledny hlavně dře-
věný, bylo rozhodnuto ji po těch dlouhých letech užívání 
zrekonstruovat. Čas se prostě podepsal.

Samotná příprava započala již na přelomu roku 
2020/2021, kdy se začalo přemýšlet, jak by asi měla roz-
hledna vypadat po samotné rekonstrukci, jaké dozná změ-
ny, jaké úpravy, co nového atd. Nakonec bylo rozhodnu-
to, že se zachová v relativně původní podobě a stylu. Ale 
v novém. Obdobné to bylo i u oblíbeného Luxafonu a dal-
ších částí kolem rozhledny.

Rozhledna je znovu přístupná od pondělí 17. května 
2021 bez omezení. Provedla se i úprava terénu, odvod-
nění rozhledny a jejího okolí, nové jsou stylové lavičky, ne-
schází ani dřevěné květináče s květinami. I kolem památeč-
ní lípy je to jiné, předělané a upravené. Zachovala se sbír-
ka kamenů, jen je teď už u dvou stromů. Nové je oplocení 
i s parkovištěm. Odstranilo se i co nejvíce plastů. Teď ještě 
trochu výpomoci naší matičky přírody, aby se trávním opět 
zazelenal. A co závěrem? Přijďte pobejt.

Stezka korunami stromů Lipno
Celorepublikový unikát a první stezka svého druhu v Čes-
ké republice přivítala své první návštěvníky 10. července 
2012. Stezka je citlivě začleněna do krajiny v okolí Lipen-
ského jezera a je unikátním doplněním Lipna.

Jedenáct adrenalinových sekcí pro děti, interaktivní di-
daktické zastávky a jeden z nejdelších suchých tobogánů 
v České republice. Ohromující výhled na Lipenské jezero, 
šumavskou přírodu, Novohradské hory a vrcholky rakous-
kých Alp. To vše Vám bude odměnou za vystoupání po 675 
metrů dlouhé lávce až do výše 40 metrů!

Součástí Stezky jsou naučné didaktické prvky, kte-
ré obohatí a rozšíří znalosti v oblasti přírody, její ochra-
ny a funkce lesa. Nejen pro malé návštěvníky, ale i pro ty, 
kteří zůstali stále mladí a neopustila je chuť po dobrodruž-
ství, jsou určeny tři zážitkové stanice s lanovými prvky. Jsou 
umístěny ve výšce 24 metrů. Stezka je zakončena čtyřiceti-

metrovou devítihrannou vyhlídkovou věží, která je unikát-
ní svým vzhledem, a to nejen díky vzdušné architektonic-
ké formě, ale také bezbariérovým přístupem, typem a me-
todou výstavby. Ke Stezce se dopravíte lanovkou, Stezka-
busem, po turistické trase či cyklotrase, cestu dolů si mů-
žete zpestřit jízdou na terénní koloběžce, kterou si nahoře 
půjčíte a dole vrátíte.

www.stezkakorunamistromu.cz/o-stezce

Televizní vysílač Ještěd
Hora Ještěd se pne do výšky 
1 012 metrů nad mořem a na-
jdete ji jižně od Liberce v sever-
ních Čechách. V současnosti na 
vrcholu naleznete hotel s re-
staurací, televizní vysílač a také 
přírodní park. Před stavbou vy-
sílače zdobil Ještěd velký kříž. 
Kříže na Ještědu mají dlouhou 
historii. Současný kříž pochá-
zí z roku 1990. Jeho předchůd-

ce byl tajně uříznut na pokyn dřívějšího komunistického 
předsedy libereckého národního výboru.

Velký zájem turistů začal v polovině 19. století. Se zvy-
šující se návštěvností krásného vyhlídkového místa zde Flo-
rián a Barbara Haslerovi z Horního Hanychova začali pro-
dávat od roku 1844 občerstvení a od roku 1850 tady po-
stavili chatu, kde kromě jídla a pití poskytovali i nocleh. 
Fungovala do roku 1868, kdy byla nahrazena jinou, z čás-
ti kamennou chatou. Jmenovala se Rohanova chata a také 
se dočkala terasy pro dvě stovky lidí, kterou nechal přista-
vět Německý horský spolek roku 1885. Od roku 1876 stá-
la na vrcholu vyhlídková věž, která byla roku 1889 nahra-
zena novou rozhlednou, a rovněž se uvažovalo nad lepší 
kamennou stavbu, která byla i navržena. K samotné reali-
zaci však nedošlo.

Základní kámen nového horského hotelu byl položen 
v červnu 1906 a začátkem dalšího roku došlo ke slavnost-
nímu otevření. Další zajímavou atrakcí se stala sáňkařská 
dráha o délce tří kilometrů, která po rekonstrukci byla 
zkrácena. V roce 1963 hotel vyhořel a o několik let pozdě-
ji dopadla stejně i Rohanova chata.

Současníkům známá stavba ve tvaru hyperboloidu za-
čala vznikat díky projektu architekta Karla Hubáčka a sta-
tika Zdeňka Patrmana (s výbavou vnitřních prostor po-
máhal Otakar Binar), kteří se návrhy zabývali v letech 
1963-1966. Samotná stavba se realizovala v letech 1966-
1973. Tvar budovy byl navržen kvůli zdejším povětrnost-
ním podmínkám. Navíc dokonale navazuje na svahy hory 
a opticky dokončuje Ještěd. Stavba je vysoká 94 m, anté-
na vysílače má 17 m. Přírodní park Ještěd se rozkládá na 
93,6 km² a za hrnuje od roku 1995 i masiv Ještědu.

Stavba, jejíž silueta se objevuje v logu města, ve znaku 
kraje, zdejší vysoké školy či místního prvoligového fotba-
lového klubu Slovan Liberec, je orientačním bodem a do-
minantou kraje. Objevila se také v českém filmu Grandho-
tel. Objekt je od roku 1998 kulturní památkou, od počátku 
roku 2006 dokonce národní kulturní památkou a od roku 
2007 je uveden na Indikativním seznamu kulturních stat-
ků České republiky, z něhož jsou vybírány stavby navrho-
vané k zařazení do Seznamu světového dědictví UNESCO.

https://jested.ceskehory.cz
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Pozor na klíšťata
Rizikovými místy zvýšeného výskytu klíštěte obecného jsou 
především listnaté a smíšené porosty. „Zejména pak jejich 
okraje zarostlé křovinami a bujnou bylinnou vegetací včet-
ně okrajů cest. Dále jsou to různé strže a prohlubně v teré-
nu zarostlé vegetací a břehy vodních toků a ploch. S výsky-
tem klíšťat je ale třeba počítat i ve větších parkových kom-
plexech a zahradách,“ říká biolog Milan Daniel, odborník 
na problematiku klíšťat.

Návštěvníci kritických míst v přírodě by měli v sezóně 
klíšťat zvolit oblečení (zejména kalhoty) z hladké a světlé 
látky. Nevhodné je naopak tmavé oblečení z látky s vlasem. 
Měli by použít repelentní přípravek, který je vhodné na-
nést na oblečení, zejména na spodní část nohou od kolen 
níže, při sběru lesních plodů také na ruce a rukávy. Pokud 
je u přípravku uvedeno dávkování a doba účinku na komá-
ry, je třeba počítat s tím, že pro klíšťata bude účinnost při-
bližně poloviční. V terénu ohroženém výskytem klíšťat by 
si lidé neměli sedat nebo lehat na zem ani při použití po-
krývky jako podložky.

Když vyrazíme třeba na houby, zcela jistě se nebudeme 
pohybovat po cestách a patrně budeme také třeba brouz-
dat trávou, bylinnou vegetací nebo křovím. „Potom je nut-
né při chůzi občas prohlédnout spodní část nohou, noha-
vice, punčochy a sejmout eventuálně zachycená klíšťata,“ 
říká doktor Daniel.

Na klíšťaty ohrožená místa bychom podle něj také s se-
bou neměli brát psy. A pokud je to nutné, tak jen na vodít-
ku, aby byl omezen jejich pohyb v terénu. Po návratu je tře-
ba zvířata prohlédnout a případně přichycená klíšťata od-
stranit. Přesto se může stát, že se člověk místu s výskytem 
klíšťat obecných vyhnout nemůže. V tomto případě by si 
měl po návratu domů prohlédnout pečlivě celé tělo a zjis-
tit, zda nedošlo k přichycení klíštěte.

Místa nejčastějšího přisátí klíšťat jsou podkolenní jam-
ka, třísla, podpaží a za ušima. U dětí můžeme klíště najít 
ve vlasech. Klíšťata se však mohou přichytit kdekoliv včet-
ně intimních míst. Prohlídka proto musí být pečlivá. Dopo-
ručuje se použití zrcátka na místa, kam si nevidíme. Mnozí 
tvrdí, že jako prevence před přisátím klíštěte postačí spr-
cha, ale to je omyl. Samotné sprchování ani omytí žínkou 
bez důkladné prohlídky nestačí!

Kromě toho je třeba si tělo prohlédnout i následující 
ráno, protože klíště se může pohybovat i několik hodin 
po těle napadeného. Pak se teprve přichytí. Obě prohlíd-
ky jsou nutné pro včasné zjištění přichyceného klíštěte dří-
ve, než se plně rozvine proces sání krve. „Ve slinách klíště-
te, které vylučuje při sání do krve napadeného, jsou mimo 
jiné obsaženy látky brzdící zánětlivou reakci, takže svědění 
vyvolané přisátím, které tak upozorní na klíště, se dostavu-
je až po řadě hodin,“ popisuje doktor Daniel.

Klíště bychom měli odstranit z těla co nejdřív. S postu-
pující dobou sání se u klíštěte zvyšuje sekrece slin. Dochází 
k replikaci viru obsaženého ve slinných žlázách a zvyšuje se 
dávka patogenu, což platí i pro bakterii Borrelia burgdorfe-
ri způsobující lymeskou boreliózu. Tak může být ovlivněn 
celý další infekční proces a klinické projevy.

Brzké odstranění je nutné také proto, že ve slinách klíš-
těte je obsažena i složka, která vytvoří kolem jeho sacího 
ústrojí pohrouženého do pokožky napadeného po několi-
ka hodinách obal z tzv. cementu. V této fázi je uvolnění klíš-

těte obtížnější než ihned po přichycení, kdy je za kotveno 
v rance pouze mechanicky zoubky na sacím ústrojí.

Místo přisátí je nutné desinfikovat jodovým či jiným 
dezinfekčním prostředkem. Pak pomocí navlhčené textilie 
lehce pohybujte klíštětem ze strany na stranu. Po dvou až 
třech minutách se uvolní. Můžete také klíště opatrně po-
debrat co nejblíže u povrchu pokožky a vyjmout měkkou 
pinzetou. „Klíšťaty v žádném případě netočte, jejich sací 
ústrojí není vrut! Při pokusu o otáčení dojde vždy k od-
tržení přední části klíštěte, která zůstane v kůži,“ varuje Mi-
lan Daniel. Místo po odstraněném klíštěti by se mělo znovu 
desinfikovat jodovým či jiným dezinfekčním prostředkem.

S každým klíštětem je třeba zacházet jako s infekčním 
materiálem. Při jeho likvidaci nesmí dojít k potřísnění ru-
kou, případně předmětů v okolí. Zabalte do kousku papíru 
a ten na nehořlavém podkladě nejlépe zapalte.

Každé přichycené klíště vyvolá zarudnutí pokožky. To 
může přetrvávat dva až tři dny. Pokud se nezvětšuje, ne-
jde o příznak boreliózy. Pokud naopak zjistíte zvětšující se 
zarudlou skvrnu na kůži, která většinou v centru zbledne, 
navštivte lékaře. 

pranosTIky

Červen
Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích bu-

dem mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přichá-

zívá.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dob-

rého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mra-

ky postaví.

Červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na 

bouřky a vichřice.
Slunce peče – déšť poteče.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Červenec – úrody blíženec.
Co červenec končí, srpen začíná.

Srpen
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
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V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
 Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slun-

ce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách – to 

pohoda.

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou 
zimu a nejlepší víno.

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvě-

je.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek 

daří. (mk)

Česko si připomnělo výročí konce války
Česko si připomnělo 76. výročí konce druhé světové války 
v Evropě. Politici v čele s prezidentem Milošem Zemanem 
položili věnce u Národního památníku v Praze na Vítkově, 
vzpomínkové akce se odehrály také na jiných místech. Na 
Hradě Zeman jmenoval nebo povýšil do generálské hod-
nosti šestnáct mužů a jednu ženu. Druhou generálkou se 
stala rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová. Ředitele 
Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku navrže-
ného už pošesté vládou prezident opět vynechal.

Pamětní deska pro britské vojáky
Britská ambasáda odhalila v Praze pamětní desku dvěma 
britským vojákům, kteří se v květnu 1945 zapojili do praž-
ského povstání. Mimo jiné pomohli vyjednat kapitulaci ně-
meckého oddílu, který představoval vážné nebezpečí pro 
povstalce u nedaleké budovy Československého rozhlasu. 
Bojů v pražském povstání se podle historiků po boku Če-
chů zapojili cizinci mnoha národností.

Karel Schwarzenberg 
obdržel ukrajinské vyznamenání
Bývalý ministr zahraničí a poslanec TOP 09 Karel Schwar-
zenberg převzal v dubnu 2021 z rukou ukrajinského velvy-
slance v Praze Jevhena Perebyjnise jedno z nejvyšších stát-
ních vyznamenání Ukrajiny, Řád knížete Jaroslava Moud-
rého 2. třídy, informoval mluvčí TOP 09 Vladan Vaněk. Ex-
ministra řádem loni v srpnu vyznamenal ukrajinský pre-
zident Volodymyr Zelenskyj. Řád dostal za významný 
osobní příspěvek k posílení mezinárodní prestiže Ukraji-
ny, rozvoji spolupráce mezi státy a za plodné veřejné ak-
tivity. Schwarzenberg se v ukrajinských médiích těší po-
věsti obránce Ukrajiny před Ruskem, vedle desítek dalších 
evropských politiků figuruje na černé listině, kterou Rus-
ko vytvořilo v odvetě za západní sankce za anexi Krymu 
a konflikt v Donbasu.

Čestný předseda TOP 09 navštívil Kyjev v době proev-
ropské revoluce, kdy vyjádřil podporu evropskému smě-
řování země. Stále důsledně odsuzuje ozbrojenou ruskou 
agresi proti Ukrajině a nezákonnou okupaci Ruskem Krymu 
a části Doněcké a Luhanské oblastí na východní Ukrajině.

Zelenskyj loni se stejným odůvodněním jako v přípa-
dě Schwarzenberga udělil týž řád slovenskému diploma-
tovi, místopředsedovi Evropské komise Maroši Šefčovičo-
vi. Ten se jako eurokomisař svého času výrazně angažoval 
v jednáních o prodloužení přepravy ruského plynu přes 
Ukrajinu.

Schwarzenberg jako opoziční poslanec vybízel vládu 
a Sněmovnu, aby se distancovaly od projevu prezidenta 
Miloše Zemana, který v Parlamentním shromáždění Rady 
Evropy radil Kyjevu, aby se dohodl s Moskvou na kompen-
zacích za zabrání Krymu Ruskem. Co vyvolala Zemanova 
slova na Ukrajině, přirovnal Schwarzenberg k situaci ně-
kdejšího Československa za mnichovské okupace a v roce 
1938.

EU – lídr v přechodu na udržitelný rozvoj
Evropská unie by měla být světovým lídrem v přechodu na 
udržitelný a klimaticky neutrální rozvoj. Ve společném pro-
hlášení to uvedli prezidenti zemí Evropské unie včetně čes-
kého prezidenta Miloše Zemana. Dokument vydali ke Dni 
Evropy a ke konferenci o budoucnosti Evropy.

Může se zdát, že za současného stavu není dostatek 
času na zevrubnou diskusi o budoucnosti Evropy. Právě 
naopak, pandemie covid-19 nám připomněla, co je v na-
šich životech skutečně důležité: naše zdraví, náš vztah 
k přírodě, náš vztah s ostatními lidmi, vzájemná solidarita 
a spolupráce, uvedli prezidenti. Konference o budoucnos-
ti Evropy označili za příležitost otevřeně hovořit o Evrop-
ské unii a naslouchat občanům, zejména mladým lidem.

Unijní instituce již v polovině dubna na konferenci o bu-
doucnosti Evropy spustili internetový portál, kam lidé mo-
hou psát podněty k zásadním tématům a sdílet své před-
stavy o fungování unie.

Podpora svobodným médiím
Ministři zahraničí Česka, Slovenska a Rakouska ve společ-
ném článku podpořili svobodná média a vyjádřili odhodlá-
ní bránit bezpečnost a svobodnou práci novinářů ve svých 
zemích i ve světě. Jakub Kulhánek, Ivan Korčok a Alexan-
der Schallenberg odsoudili útoky na novináře, které pod-
le nich v době epidemie koronaviru ještě zesílily. Považu-
jí za znepokojivé, že řada pachatelů těchto útoků zůstává 
nepotrestaná.

Článek ministrů zahraničí tří středoevropských zemí 
nazvaný Novináři bez ochrany u příležitosti Světového dne 
tisku v Česku zveřejnily Lidové noviny. Šéfové české, slo-
venské a rakouské diplomacie uvedli, že novináři se stávají 
terčem útoků kvůli své úloze, kterou hrají při budování svo-
bodné a informované společnosti. Během pandemie covi-
du-19 tyto tlaky podle nich ještě vzrostly. „Dezinformace 
se šíří rychleji než virus, takže našimi nejlepšími spojenci 
v boji s touto pandemií se stávají svobodné a kvalitní sdělo-
vací prostředky a přístup ke spolehlivým informacím. Nic-
méně tito spojenci sami čelí útoku,“ napsali.

události
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Smírčí kříž v Rovensku pod Troskami
V Rovensku pod Troskami odhalili smírčí kříž jako symbol 
smíření s masakrem, který se tam stal před šestasedmdesá-
ti lety. Ve městě bylo 10. května 1945, tedy dva dny po ofi-
ciálním konci druhé světové války, zastřeleno 365 němec-
kých vojáků i civilistů. Kříž vytesal z pískovcového kvád-
ru místní kameník Ivan Podobský. Má tvar lidského těla, je 
nahnutý, jako když na sebe beru tíhu toho břemene, toho 
skutku, který se tu stal.

Historik Jan Boris Uhlíř u kříže uvedl, že během takzva-
ného divokého odsunu zahynulo v Čechách a na Moravě 
na 45 000 Němců. Jeden z největších masakrů se podle 
něj udál právě u školy v Rovensku. Tehdy se podařilo utéct 
jednomu Němci odsouzenému na smrt, nejčastěji se udá-
vá, že šlo o příslušníka SS. Na útěku zastřelil velitele sovět-
ských partyzánů Ivana Karloviče Nelipoviče. „Jeho smrt vy-
volala hrůzyplnou odvetu. Vojáci Rudé armády, partyzáni 
a někteří z místních obyvatel si vzali na mušku smíšenou 
skupinu více než 300 německých civilistů a vojáků shro-
mážděných v prostoru před školou a začali je nemilosrd-
ně kosit výstřely,“ uvedl historik. Kdo přežil, byl odváděn 
za školu a popraven. Podle historika se mluví o 365 obě-
tech, při exhumaci z hromadných hrobů byly v devadesá-
tých letech nalezeny ostatky 238 lidí.

České SOS vesničky zřídí ombudsmana
Česká organizace SOS dětské vesničky se chystá zřídit post 
svého ombudsmana pro děti. Přispět chce k jejich větší 
ochraně a k posílení jejich práv. Reagovala tak na informa-
ce o zneužívání dětí ve vesničkách v několika zemích, kte-
ré zveřejnila federace SOS Children’s Villages. Ta zastřešu-
je vesničky ve 137 zemích a oblastech světa. Žádný z pří-
padů se nestal v Česku.

V Česku vznikly tři dětské vesničky. Česká organiza-
ce poskytuje služby na podporu ohrožených dětí a rodin. 
Podle ředitelky české organizace SOS dětských vesniček 
Jindry Šalátové má Česko stejně jako jiné evropské země 
velmi přísné mechanismy ochrany dětí. „Také díky tomu 
se žádný z případů netýká naší národní organizace. Aby-
chom ještě více posílili práva dětí a zabezpečili, že ani do 
budoucna u nás k žádným incidentům nedojde, zřídíme 
i u nás pozici dětského ombudsmana,“ uvedla.

S dětským ombudsmanem počítá Úmluva o právech dí-
těte, která v Česku platí od února 1991. ČR je jednou z po-
sledních zemí, která ochránce dětských práv nemá.

Poděkování Slovensku za solidaritu 
ve sporu s Ruskem
Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek při návštěvě Brati-
slavy poděkoval Slovensku za solidaritu v souvislosti s vy-
hoštěním ruských diplomatů po důvodném podezření Čes-
ka o podílu příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU 
na explozích muničního areálu ve Vrběticích před více než 
šesti lety. Kulhánek to řekl po schůzce se svým slovenským 
kolegou Ivanem Korčokem.

Slovensko na znamení solidarity s Českem a na zákla-
dě informací zpravodajských služeb vyhostilo tři ruské di-
plomaty. Moskva v reakci oznámila rozhodnutí o vyhoště-
ní stejného počtu pracovníků slovenského velvyslanectví 

v Rusku. „Co se týče slovenské reakce, k tomu řeknu jedi-
né – v nouzi poznáš přítele. V takovýchto chvílích se také 
pozná, kdo má jaké spojence a přátele. Jsem rád, že Česká 
republika má Slovensko jako takto významného a zásado-
vého spojence,“ řekl Kulhánek, který na první zahraniční 
cestu ve funkci šéfa české diplomacie vyrazil právě do Bra-
tislavy. Korčok i Kulhánek si shodně myslí, že epidemická 
situace umožní uvolnit podmínky cestování mezi oběma 
zeměmi, kvůli koronavirové infekci ale vybídli k opatrnosti. 
Korčok řekl, že Slovensko se žádnou jinou zemí jako s Čes-
kem nemá tolik výjimek z povinné karantény, do které mu-
sejí lidé nastoupit při příjezdu na Slovensko.

Novela přepočtu voličských hlasů na mandáty
Prezident Miloš Zeman podepsal volební novelu, která 
mimo jiné zavádí nový způsob přepočtu voličských hlasů 
na poslanecké mandáty. Informoval o tom mluvčí Hradu 
Jiří Ovčáček. Novela reaguje na verdikt Ústavního soudu 
ze začátku února, který dosavadní způsob přepočtu hlasů 
a vstupní limit pro koalice zrušil. Dvojkoalice budou mu-
set získat nově alespoň 7 % hlasů místo původních deseti, 
vícečetná uskupení pak 11 procent.

Předvolební odhady
Volby by v dubnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 27,5 % 
hlasů, druhé by bylo hnutí ANO s 21 procenty. Vyplývá to 
z dubnového volebního modelu výzkumné agentury Me-
dian, která výsledky poskytla ČTK. ANO proti březnu ztra-
tilo 3,5 procentního bodu. ČSSD, která je s ANO v menši-
nové vládě, posílila na 6,5 % z březnových 4 procent. Zno-
vu se tak vrátila nad 5 % nutných pro vstup do Sněmovny. 
Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by 
v dubnu získala 17 % hlasů. SPD si polepšila z březnových 
10 % na 11,5 procenta. Dvě pětiny respondentů by letos 
volily stejnou stranu jako ve volbách v roce 2017, zjistila 
agentura. Další pětina by raději volila jinou stranu. Každý 
desátý dotázaný by k volbám nešel. Volby do dolní komo-
ry Parlamentu ČR se uskuteční letos 8. a 9. října.

Iniciativa Chcípl PES jako politické hnutí
Iniciativa Chcípl PES, která nesouhlasí s kroky vlády pro-
ti šíření covidu-19, se změnila v politické hnutí Otevřeme 
Česko-chcípl PES. Cílem hnutí je sesadit vládu. Na vznik 
hnutí iniciativa sesbírala podpisy a bude usilovat o dosta-
tek podpisů pro možnost kandidovat do Sněmovny. Před-
sedou je majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert 
a jedním z místopředsedů bývalý poslanec a pražský radní 
Jiří Janeček (tehdy ODS). Současnou vládu na tiskové kon-
ferenci zástupci iniciativy označili za zločineckou.

Iniciativa Chcípl PES v minulosti například organizovala 
protestní akce proti vládním opatřením. Vyzvala mimo jiné 
restaurace a další podniky, aby navzdory nařízením otevře-
ly, a 10. ledna uspořádala na pražském Staroměstském ná-
městí demonstraci, kam přišly tisíce lidí.

Příměří mezi Izraelem a Hamásem
Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) vítá uzavření pří-
měří mezi Izraelem a Hamásem. Česká republika podle něj 
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podporuje veškeré diplomatické úsilí o deeskalaci napětí 
a vyřešení konfliktu tak, aby byla zaručena bezpečnost Iz-
raele a perspektiva mírových jednání mezi Izraelci a Pales-
tinci. Boje trvaly jedenáct dní a nepřežilo je 244 lidí, pře-
devším Palestinců. Ministr zahraničí, stejně jako šéfové di-
plomacií Slovenska a Německa, nedávno Izrael navštívil. 
Zdůraznil neochvějnou podporu České republiky. Solida-
ritu Izraeli v posledních dnech vyjádřil také prezident Miloš 
Zeman, když na Pražském hradě vyvěsil izraelskou vlajku.

„Nový“ ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Adam Vojtěch je staronovým ministrem zdravotnictví za 
hnutí ANO. Do funkce ho jmenoval prezident Miloš Ze-
man. Vojtěch se do vedení resortu zdravotnictví vrací po 
osmi měsících. Rezignoval loni v září, mezitím úřad vedli 
tři další ministři. Naposledy Petr Arenberger, který odstou-
pil. Čelil kritice kvůli majetkovým nesrovnalostem. Vojtěch 
za jednu ze svých priorit považuje přimět k očkování mla-
dé lidi. Chce také dokončit legislativní změny, které před 
tím započal. Za zásadní považuje nastavení úhrad za zdra-
votní péči z veřejného pojištění, elektronizaci zdravotnictví 
nebo chce spustit kampaň, které přiměje mladé lidi k oč-
kování proti koronaviru.

Setkání u sochy panny Marie na Strahově
Socha Panny Marie z exilu se stala už potřetí místem setká-
ní lidí, kteří se zabývají péčí o české krajany. V roce 2019 
se na Strahově rozhodli, že se toto místo stane dnem ve-
řejného auditu, co se podařilo, ale zůstalo na půli cesty.

Jak uvedl Jiří Krátký, vedoucí krajanského oddělení na 
ministerstvu zahraničí, řadu věcí se podařilo dotáhnout do 
konce. Ministerstvo loni pomáhalo krajanům zvládat covi-
dovou krizi například v Británii nebo ve Venezuele. Poda-
řilo se finančně zajistit Komenského školu v Rakousku a už 
brzy se v kalendáři objeví Den krajanů. „Já se každoročně 
účastním tohoto setkání. Letos je to potřetí, kdy se 7. květ-
na setkáváme u Panny Marie z exilu a vzpomínáme na naše 
krajany, kteří žijí v zahraničí. Jak na ty, kteří odešli v době 
komunismu, tak na ty, kteří odešli po roce 1989, ať už na-
trvalo, nebo dočasně. Je to důležitá skupina našeho oby-
vatelstva, jsou to lidé, kteří nás v cizině velice dobře repre-
zentují. Všichni měli odvahu a dá se říct, že všichni vesměs 
něčeho dosáhli. Jsou naši ambasadoři, kteří šíří dobré jmé-
no České republiky,“ míní senátor Tomáš Czernin.

Setkání se zúčastnili kromě zástupců ministerstva za-
hraničí i zástupci ministerstva vnitra a školství. Představi-
telé ministerstev uvedli, že krajanská tematika v české spo-
lečnosti rezonuje. Byl například dvojnásobně navýšen fi-
nanční příspěvek, na krajany se s důvěrou obrací zastupi-
telské úřady. Zatím se nepodařilo prosadit korespondenč-
ní volby. Senát si vzal za úkol, že bude iniciovat změnu zá-
kona, aby se jím zabývala příští sněmovna, a krajané tak 
měli možnost volit korespondenčně.

Rozloučení s Ivanem Havlem
Ve Velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích se 
lidé naposledy rozloučili s Ivanem Havlem. Uznávaný vě-
dec a mladší bratr někdejšího disidenta a pozdějšího čes-
koslovenského a českého prezidenta Václava Havla ze-

mřel 25. dubna. Bylo mu dvaaosmdesát let. Mezi smuteč-
ními hosty byla i řada známých osobností, například reži-
sérka Olga Sommerová, chirurg Pavel Pafko i několik ně-
kdejších i současných politiků – například Alexandr Vond-
ra, Jiří Ruml, Petr Pithart nebo Marek Benda. Kvůli proti-
epidemickým opatřením se obřad přenášel na obrazovku 
ve venkovním prostranství před smuteční síní.

Ivan Havel byl během revolučních dnů v roce 1989 
u zrodu Občanského fóra. Působil v akademické sféře 
a byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Zabýval se robotikou 
nebo umělou inteligencí. Byl také ve vědecké radě Centra 
pro teoretická studia, které v roce 1990 spoluzaložil.

Zemřela Jiřina Šiklová
Zemřela chartistka a socioložka Jiři-
na Šiklová, bylo jí pětaosmdesát let. 
Informoval o tom její syn. Před so-
větskou okupací Šiklová patřila k re-
formnímu křídlu KSČ, po roce 1968 
ji ale režim perzekvoval. Za aktivi-
ty v disentu dokonce strávila rok ve 
vazbě. Po sametové revoluci pak 
přednášela na Karlově univerzitě. 
Její bývalý kolega, chartista a filozof 
Daniel Kroupa, řekl, že si Jiřiny Šik-

lové vždy vážil například pro její statečnost. Bývalý politik 
a disident Petr Pithart pak o Šiklové řekl, že se vždy snažila 
pomáhat druhým. Předseda Ústavního soudu – a taky ně-
kdejší chartista – Pavel Rychetský pak ocenil, že se Šiklová 
během normalizace snažila dostávat zakázanou literaturu 
z Československa na Západ.

Red. pozn.: Paní Jiřina Šiklová byla v červnu 2017 hos-
tem Kulturního klubu v Diplomatické akademii ve Vídni.

Cena české novinářce Pavle Holcové
Mezinárodní centrum pro novináře (ICFJ) udělilo ocenění 
české investigativní novinářce Pavle Holcové. Cenu získala 
za práci v kauze odhalující vazby mezi italskou mafií a slo-
venskou vládou, na které se podílela se zavražděným slo-
venským novinářem Jánem Kuciakem.

Novinářka, která je zakladatelkou českého portálu in-
vestigace.cz a držitelkou řady dalších ocenění, po vraž-
dě Kuciaka v roce 2018 pokračovala v investigativní prá-
ci. Podle ICFJ tak přispěla k pádu tehdejší slovenské vlády.

Vražda Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové na 
Slovenska vyústila v politickou krizi a masivní demonstrace 
proti vládě tehdejšího premiéra Roberta Fica. Holcová se 
stala druhou Češkou, která prestižní ocenění ICFJ Knight 
International Journalism Award získala. V roce 2001 jej ob-
držel Adam Komers, tehdejší pracovník České televize.

Václav Klaus 80
Václav Klaus se narodil na pražských Vinohradech 19. červ-
na 1941. Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole 
ekonomické (obor ekonomika zahraničního obchodu, rok 
absolvování 1963) a ekonomie se stala jeho oborem na 
celý život. Relativního uvolnění poměrů v tehdejším Čes-
koslovensku využil k příležitosti studovat v Itálii (1966) 
a v USA (1969). Jako vědecký pracovník Ekonomického 
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ti ústavu ČSAV absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 

1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd. Dlou-
há léta pracoval v Státní bance československé, odtud se 
koncem roku 1987 vrátil k akademické činnosti do Pro-
gnostického ústavu ČSAV.

Ihned po 17. listopadu 1989 vstoupil do politiky, ale 
kontakt se světem ekonomické vědy neztratil. Dále příle-
žitostně přednášel i publikoval a v roce 1991 se na Uni-
verzitě Karlově habilitoval jako docent v oboru ekonomie. 
V roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na 
Vysoké škole ekonomické v Praze. Politickou dráhu nastou-
pil v prosinci 1989, kdy se stal federálním ministrem finan-
cí. V říjnu roku 1991 byl navíc jmenován místopředsedou 
vlády ČSFR. Na konci roku 1990 se stal předsedou tehdy 
nejsilnějšího politického subjektu – Občanského fóra. Po 
jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil Občanskou 
demokratickou stranu, jejímž předsedou byl od počátku 
až do prosince roku 2002. S touto stranou vyhrál v červ-
nu roku 1992 parlamentní volby a stal se předsedou vlády 
České republiky. V této roli se podílel na rozdělení česko-
slovenské federace a vzniku samostatné ČR. V roce 1996 
ve volbách do Poslanecké sněmovny tuto funkci obhájil. Po 
rozpadu vládní koalice podal v listopadu 1997 demisi. Po 
předčasných volbách v roce 1998 se stal na čtyřleté voleb-
ní období předsedou Poslanecké sněmovny.

Dne 28. února 2003 byl zvolen prezidentem České re-
publiky a dne 15. února 2008 byl zvolen prezidentem Čes-
ké republiky pro druhé funkční období.

Václav Klaus je ženatý s ekonomkou Livií Klausovou, 
má dva syny a sedm vnoučat. V mládí byl dlouhá léta 
vrcho lovým sportovcem, hrál basketbal a odbíjenou, také 
rád lyžuje a hraje tenis. Ve volném čase čte beletrii a po-
slouchá hudbu, zvláště jazz. Publikoval přes čtyřicet knih 
s tématy obecně společenskými, politickými a ekonomic-
kými, je nositelem mnoha mezinárodních cen a čestných 
doktorátů z univerzit z celého světa.

Bývalý prezident Václav Klaus slaví v posledních letech 
své narozeniny na zahradě svého institutu. Letos by ale 
gratulanti na pražské Hanspaulce klepali na bránu marně. 
Osmdesáté narozeniny Klaus oslavil v zahradách Pražské-
ho hradu a jedním z hostů byl i prezident Miloš Zeman.

Václav Klaus: „Dnešní ODS si asi myslí, že naším a jejím 
největším nepřítelem je Rusko, Čína, vakcína Sputnik a do-
stavba Dukovan. Já si myslím, že by za hlavního nepřítele 
naší společnosti měla ODS považovat dnešní vývoj západ-
ního světa – stále posilující a k nám se šířící ideologie mul-
tikulturalismu, genderismu, klimatického alarmismu, kovi-
dismu a evropeismu. Tyto ideologie bohužel i dnešní ODS 
přijala za své, ač je v počátcích totálně odmítala.“ Reflex

Koukal: Od teoretického výzkumu k politice
Jan Koukal vstoupil do „vysoké“ i komunální politiky po 
patnáctiletém působení ve vědecké oblasti. Narodil se 
29. července 1951 v Brně, studoval základní a střední ško-
lu v Bratislavě a poté v letech 1969-1974 Matematicko-fyzi-
kální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vědecká stáž a ná-
sledná řádná aspirantura v Ústavu fyziky pevných látek 
ČSAV (1976-1980) předurčila jeho dráhu vědeckého pra-
covníka na poli teoretické fyziky, v oboru fyziky povrchů 
a rozhraní. Po krátkodobých pobytech ve Fritz-Haber In-
stitutu v Berlíně a zejména po ročním pobytu v Dares bury 

Laboratory SERC ve Velké Británii (1988-1989) Koukalo-
va vědecká kariéra kulminovala po listopadu 1989, kdy se 
vedle působení v Klubu nezávislé inteligence a řady orga-
nizátorských funkcí stal předsedou nové vědecké rady Fy-
zikálního ústavu ČSAV a poté výkonným ředitelem Labora-
toře pokročilé výpočetní techniky při Středoevropské uni-
verzitě. Počátkem roku 1992 byl jmenován členem Koor-
dinační rady vlády České republiky pro vědu a technolo-
gii a v červnu 1992 předsedou Rady pro nadace vlády ČR. 
Činnosti v těchto grémiích se vzdal poté, co byl v parla-
mentních volbách v listopadu 1996 zvolen do senátu Par-
lamentu ČR.

V zastupitelstvu hlavního města Prahy se Koukal stal 
předsedou politického klubu Občanského fóra. Při štěpe-
ní OF v roce 1991 vstoupil do nově vzniklé Občanské de-
mokratické strany a vykonával funkci předsedy koaličního 
klubu ODS a KAN na radnici, stal se primátorem hl. města 
Prahy. Pozitivně lze s odstupem času hodnotit snahu no-
vého primátora a městské rady o hledání koncepčních ře-
šení, sklon k velkorysosti a perspektivnosti alespoň někte-
rých rozhodnutí, odvahu k volbě nejednoznačně přijíma-
ných kroků, jako bylo např. založení První městské ban-
ky (1995) nebo získání investičních zdrojů přijetím me-
zinárodních půjček. Tato politika umožnila začít řešit na-
léhavé otázky rozvoje technické a dopravní infrastruktu-
ry metropole, zlepšit úroveň nezbytných veřejných a so-
ciálních služeb a současně provozovat, plně financovat 
či alespoň formou grantů podporovat pestrou a rozsáh-
lou škálu kulturních institucí, těles, projektů a aktivit. Bylo 
možno vkládat značné prostředky rovněž do údržby a ob-
novy památek městských, státních i církevních (např. do 
znovu vztyčení Mařatkova pomníku Praha svým vítězným 
synům pod Emauzy, 1998) a uskutečnit dokonce dvě mno-
hasetmiliónové kulturní investice – rekonstrukci Obecní-
ho domu (1994-1997) a výstavbu nového městského ar-
chivu (1995-1997).

Druhá primátorská volba v listopadu 1994 a zvolení do 
senátu Parlamentu ČR v listopadu 1996 nejvyšším počtem 
hlasů v čele celostátně nejúspěšnější pražské kandidátky 
ODS představovaly vrchol jeho politické kariéry. Bez ohle-
du na rostoucí vlnu mediální kritiky vystoupil Jan Koukal 
veřejně na podporu Václava Klause a spolu s Livií Klau-
sovou zorganizoval známý mítink Klausových stoupenců 
na Václavském náměstí. O rok později vedl vítěznou praž-
skou kandidátku „očištěné“ ODS v komunálních volbách. 
Před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy 26. listopadu 1996 však nenalezl mezi svý-
mi spolustraníky dostatečnou podporu a v křesle primáto-
ra jej vystřídal Jan Kasl.

Po podnikatelském mezidobí, zejména v ředitelských 
funkcích elektrotechnické firmy Eltodo, během něhož 
v roce 2002 opustil členství ve výkonné radě ODS, se Jan 
Koukal roku 2004 stal ředitelem Pražského domu – za-
stoupení hlavního města Prahy při Evropské unii v Bruse-
lu. Z tohoto místa v roce 2006 přešel do diplomatických 
služeb a od 28. listopadu 2006 do prosince 2012 byl velvy-
slancem České republiky v Rakousku, poté působil jako vy-
sokoškolský pedagog a vrátil se jako podnikatel do rodin-
ného podniku. Kandiduje jako nezávislý kandidát za Stra-
nu soukromníků České republiky, stranu, která je konzer-
vativní, středopravicová. V případě zvolení by se rád věno-
vat zahraniční politice.
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Fond pro uhelné regiony
Europoslanci výraznou většinou hlasů schválili parametry 
fondu, který má pomoci regionům závislým na těžbě uhlí 
v přechodu ke klimaticky šetrnějšímu provozu. Z balíku 
o celkovém objemu 17,5 miliardy eur (téměř 450 mi liard 
korun) získá nejvíce peněz Polsko, dostane se ale i na tři 
české kraje. Peníze mají například tlumit sociální dopady 
zavírání uhelných dolů či podporovat místních firmy a in-
frastrukturu.

EU se zavázala k tomu, že do roku 2030 významně 
sníží produkci skleníkových plynů, aby do poloviny sto-
letí neprodukovala žádné aktivní emise. Řada zemí však 
s ohledem na svou závislost na fosilních palivech požadu-
je finanční podporu, jejíž součástí má být i mimo jiné fond 
označovaný zkratkou JTF. V Česku by z fondu měly finan-
covat své projekty tři kraje, Moravskoslezský, Karlovarský 
a Ústecký, které mohou celkově získat přes 1,5 miliardy 
eur.

Česká ekonomika poroste o 3 procenta
Česká ekonomika v letošním roce stoupne o tři procenta 
a příští rok by měl růst zrychlit na 3,9 procenta. Vyplývá 
to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva finan-
cí k vývoji ekonomiky na základě prognóz šestnácti tuzem-
ských odborných institucí. V letech 2023 a 2024 by měl 
růst ekonomiky zpomalit k zhruba třem procentům. Infla-
ce by měla postupně klesat a koruna posilovat. „Ekono-
mika je i v první polovině letošního roku zasažena pande-
mií koronaviru a opatřeními přijatými k omezení šíření ná-
kazy. V průběhu roku by však hospodářská aktivita měla 
díky zlepšení epidemické situace a rozvolňování restrikcí 
začít oživovat,“ uvádí materiál. Inflace by podle průzkumu 
měla letos činit průměrných 2,6 % a příští rok dále zpoma-
lit na 2,2 procenta. K nižšímu růstu cen nyní přispívá sla-
bá domácí poptávka a přidat by se k tomu mělo pozvol-
né posilování koruny. Naopak ve prospěch růstu cen pů-
sobí letos dražší ropa a v příštím roce to bude oživení sou-
kromé spotřeby.

Samotné ministerstvo financí v dubnové prognó-
ze počítá letos s růstem ekonomiky o 3,1 % a příští rok 
o 3,7 procenta. Česká bankovní asociace odhaduje letošní 
růst 3,3 % a příští rok 4,3 procenta. Česká národní banka 
v nové květnové prognóze očekává letošní růst na 1,2 % 
a příští rok 4,3 procenta. Mezinárodní měnový fond čeká 
letos růst české ekonomiky o 4,2 procenta. Evropská ko-
mise počítá s 3,2 procentním růstem.

Spor EP s Babišem a Orbánem kvůli dotacím
Český premiér Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek Vik-
tor Orbán jsou v hledáčku Evropského parlamentu, kte-
rý prosazuje nasazení speciálního datového nástroje Ev-
ropské komise na detekci podvodů a střetu zájmů i do ob-
lasti zemědělských dotací. Napsal to server Politico s od-
kazem na vyjádření některých europoslanců, kteří evrop-
skou legislativu zastupují při jednáních o reformě společné 
zemědělské politiky. Nedostatečnou transparentnost a vý-
skyt korupce při přerozdělování evropských zemědělských 
dotací, jež jsou největší položkou rozpočtu EU, někteří vy-
jednavači prezentují jako zásadní problém, o němž bude 

potřeba diskutovat ve finální fázi jednání o rozpočtu nové 
společné zemědělské politiky na roky 2023-2027.

Evropský parlament diskutoval o výsledcích auditu Ev-
ropské komise, podle kterého je předseda české vlády ve 
střetu zájmů, neboť nadále přes svěřenské fondy ovlá-
dá společnost Agrofert. Firmy s ním spojené proto pod-
le Bruselu nemají nárok na evropské dotace ze strukturál-
ních fondů. Babiš to odmítá a tvrdí, že převedením majet-
ku do svěřenských fondů vyhověl českému právu. Podob-
ný postoj má i jeho vláda.

Evropská komise chce zavést nové způsoby, jak ochrá-
nit rozpočet Evropské unie před střetem zájmů. V deba-
tě o výsledcích auditu ke konfliktu zájmů českého premi-
éra Andreje Babiše to v Evropském parlamentu prohlá-
sil komisař pro rozpočet Johannes Hahn. Využito by pod-
le něj mohlo být pravidlo spojující čerpání unijních peněz 
s dodržováním principů právního státu, ale i další chysta-
ná úprava.

Česká vodní elektrárna v Turecku
Česká energetická skupina Energo-Pro podnikatele Jaromí-
ra Tesaře kompletně dokončila v Turecku výstavbu vodní 
elektrárny Alpaslan 2. Celková cena činila kolem 600 milió-
nů dolarů (zhruba 12,8 miliardy korun). Jde o největší čes-
kou investici do vodní energetiky od roku 1989.

Nová přehrada s vodní elektrárnou Alpaslan 2 je umís-
těna na řece Murat na východě země. Vodní plocha pře-
hrady o rozloze činí 55 kilometrů čtverečních, což z ní dělá 
největší přehradu v Turecku provozovanou soukromým in-
vestorem a jednu z deseti největších přehrad v zemi. Pro 
porovnání, největší tuzemská přehradní nádrž Lipno má 
rozlohu asi 49 kilometrů čtverečních s instalovaným výko-
nem zhruba 120 MW.

Růst počtu prodaných bytů v Česku
Počet prodaných bytů v Česku letos do konce dubna me-
ziročně vzrostl o 19,8 procenta na 39 867. Nejvíce se zvý-
šil v Moravskoslezském kraji, o 33,6 procenta, dále ve Zlín-
ském, Pardubickém a Olomouckém kraji. Naopak nejméně 
to bylo v Plzeňském kraji. Nejvíce prodaných bytů připa-
dalo na Prahu s podílem 17,5 procenta. Vyplývá to z údajů 
portálu Valuo.cz, které má ČTK k dispozici. „Ačkoliv v břez-
nu a dubnu letošního roku byla podobně přísná hygienic-
ká opatření jako v roce 2020, tak počty prodaných nemo-
vitostí byly výrazně vyšší. V pěti krajích byl v dubnu 2021 
meziroční nárůst prodejů bytů a domů o více než o 50 pro-
cent. Není to však způsobeno nějakým zlevňováním. Nao-
pak. Dle naší analýzy, kterou jsme provedli v březnu 2021, 
vzrostly ceny bytů meziročně o 17 procent,“ uvedl zakla-
datel portálu Valuo.cz.

Společnost Pietro Filipi v konkurzu
Městský soud v Praze rozhodl o prohlášení konkurzu na 
českou módní společnost Pietro Filipi. Věřitelům dluží asi 
513 miliónů korun, z toho je objem zajištěných pohledá-
vek zhruba 49 miliónů korun. V konkurzu je také společ-
nost Pietro Filipi stores, která provozovala maloobchod-
ní prodejny této české módní značky. V jejím případě výše 
pohledávek činí přibližně 182 miliónů korun, většina je 
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a nezajištěných. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných v in-
solvenčním rejstříku. Oděvní značka Pietro Filipi působila 
na českém trhu od roku 1993.

Po oděvních firmách Kara a Pietro Filipi je v insolvenč-
ním řízení i mateřská skupina C2H. Insolvenční řízení 
s oběma společnostmi bylo zahájeno v únoru. Důvodem 
byla pandemie koronaviru a nucené uzavření obchodů. 
Kvůli nedostatku financí majitel firem Michal Mička nebyl 
schopen pokračovat v hledání investorů a případné reor-
ganizaci společností. S pohledávkami ke společnosti Pietro 
Filipi se od začátku insolvenčního řízení přihlásilo 153 vě-
řitelů, u Pietro Filipi stores jich je 52.

Firma Pietro Filipi vykázala loni čistý obrat 227,5 milió-
nu korun, v roce 2019 to bylo asi 434 miliónů korun.

Pietro Filipi založil Petr Hendrych, firma se ale potýkala 
s dluhy. Mička věřil, že dokáže zavedenou značku pozved-
nout a v roce 2017 se svou investiční společností C2H v ní 
koupil osmdesátiprocentní podíl, v roce 2019 získal zbý-
vajících 20 procent. Mička se rozhodl oživit také značku 
Kara, i ta se ale letos dostala do insolvence. Nyní je u ní 
povolená reorganizace. Zachránit se ji rozhodl její bývalý 
majitel Zdeněk Rinth, který je připraven do firmy vložit až 
90 miliónů korun.

Starší byty v ČR zdražily o 22,5 procenta
Prodejní ceny starších bytů v Česku na konci prvního čtvrt-
letí meziročně vzrostly v průměru o 22,5 % na 80 367 ko-
run za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha (104 103 ko-
run za metr čtvereční), nejlevnější Ústecký kraj (25 819 ko-
run). Vyplývá to z údajů společnosti Bezrealitky, které má 
ČTK k dispozici.

„Ani rok s koronavirem nezastavil růst cen staršího byd-
lení. Rekordy a zásadní milníky padly napříč republikou. 
Starší byt v Praze se prodává za více než 100 000 korun za 
metr čtvereční. To je cena, za kterou bylo možné ještě v po-
lovině roku 2018 koupit byty v novostavbách. Ceny v Brně 
poprvé překonaly 70 000 korun za metr čtvereční,“ uvedl 
ředitel Bezrealitky Hendrik Meyer.

„Do cen běžných bytů zároveň poprvé výrazně pro-
mluvil také hlad po rekreačních nemovitostech. Napří-
klad v Libereckém kraji se díky zvýšené poptávce po by-
tech a apartmánech, které se dají využít pro trávení vol-
ného času, cena bytů vyhoupla za jediný kvartál o třeti-
nu. Podobně je na tom také Královéhradecký kraj díky po-
ptávce po bytech v Krkonoších a Orlických horách,“ do-
plnil Meyer.

Důvěra v českou ekonomiku stoupá
Důvěra v českou ekonomiku byla v dubnu nejvyšší za po-
slední rok. Stoupla na 94,7 bodu z březnových 87 bodů, 
ukázal indikátor Českého statistického úřadu. Zvýšila se jak 
důvěra podnikatelů s výjimkou stavebnictví, tak spotřebi-
telů. Podle statistiků je to zřejmě avizovaným rozvolňová-
ním opatření proti šíření koronaviru.

„Předpokládaný růst tempa výrobní činnosti v průmys-
lu a především očekávané zlepšení poptávky a ekonomic-
ké situace podniků v odvětvích obchodu a služeb, motivo-
vané zřejmě avizovaným postupným rozvolňováním eko-
nomiky, byly zdaleka nejvýznamnějšími faktory růstu dub-
nové důvěry podnikatelů,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí odděle-

ní konjunkturálních průzkumů ČSÚ. Indikátor důvěry pod-
nikatelů se zvýšil proti březnu o 7,1 bodu na 94,8 bodu, 
pesimismus mezi podnikateli narostl jen ve stavebnictví. 
U spotřebitelů důvěra stoupla o 9,9 bodu na 93,9 bodu. 
Meziročně je vyšší, vrátila se na úroveň z loňského léta.

Obavy z růstu nezaměstnanosti sice poklesly, ale podíl 
spotřebitelů očekávajících její zvýšení zůstává vysoko nad-
průměrný. Obavy spotřebitelů ze zhoršení vlastní finanční 
situace se oproti březnu téměř nezměnily, vzrostl ale počet 
respondentů, kteří předpokládají, že během dvanácti mě-
síců uspoří nějaké peníze. Obavy lidí z růstu cen jsou stá-
le vysoké, uvedl ČSÚ.

Rekordní schodek českého rozpočtu
Státní rozpočet byl na konci dubna ve schodku 192 mi-
liard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Je to 
nejhorší výsledek od vzniku samostatného Česka. Loni na 
konci dubna byl schodek necelých 94 miliard. Prohloube-
ní deficitu je podle ministerstva financí výsledkem dopadů 
pandemie, což vedlo k poklesu daňových příjmů způso-
benému mimo jiné snížením daní a zrušením super hrubé 
mzdy, změnou rozpočtového určení daní ve prospěch kra-
jů a obcí a pokračující podporou ekonomiky.

Růst spotřebitelských cen v ČR
Služby a zboží v Česku dál zdražují. Ceny za spotřební zbo-
ží v dubnu meziročně vzrostly o 3,1 procenta. To je o osm 
desetin procentního bodu více než v březnu. Vyplývá to 
z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Ceny vzrost-
ly hlavně kvůli zdražení pohonných hmot, alkoholu a ta-
báku. Víc lidé zaplatili taky za maso, a to o pět procent, 
nebo za zeleninu, u které se cena zvedla o víc než dese-
tinu. Oproti loňskému roku naopak klesly ceny elektřiny 
a zemního plynu.

Česko se zaváže k udržení splavnosti Labe
Lodní dopravu na Labi mezi Českem a Německem by nově 
měla řídit společná dohoda obou států. Ta stanoví základ-
ní parametry pro fungování labské vodní cesty, které by 
měly zajistit oba státy. Vyplývá to z dokumentu minister-
stva dopravy.

Česko podle dohody bude muset zajistit plavební pa-
rametry pro úsek z Ústí nad Labem ke státním hranicím 
s Německem. Návazně na to pak mezi Ústím nad Labem 
a Týncem nad Labem a současně mezi Týncem nad La-
bem a Pardubicemi měla být možná plavba s hloubkou až 
230 centimetrů. Údržbu vodní cesty bude mít nadále na 
starosti Povodí Labe. Náklady na údržbu vyjdou na přibliž-
ně 150 miliónů korun ročně.

Zlepšující se podmínky v českém průmyslu
Podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v dubnu 
nadále zlepšovaly, index PMI stoupl z březnových 58 bodů 
na 58,9 bodu, tedy na nejvyšší hodnotu od ledna 2018. In-
formovala o tom společnost IHS Markit. Upozornila ale zá-
roveň, že výrobní kapacitu firem omezuje narušení doda-
vatelských řetězců. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem 
mezi růstem a poklesem. „Ze zpráv českých výrobců vy-
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plynulo, že výroba i nové zakázky v dubnu prudce vzrostly, 
když byly posíleny vytrvalou zákaznickou poptávkou. Po-
vzbudivý byl také nejrychlejší nárůst zaměstnanosti za více 
než tři roky. Ke zvýšení hlavního indexu ovšem zčásti při-
spělo bezprecedentní zhoršení výkonu dodavatelů, běžně 
spojované s lepšími provozními podmínkami,“ uvedla eko-
nomka společnosti IHS Markit Sian Jones.

Agentura Moody’s: Česko snižuje  
rozpočtové schodky a státní dluh pomalu
Ratingová agentura Moody’s kritizuje Česko za poma-
lé snižování schodků státního rozpočtu a státního dluhu. 
Moody’s podle agentury Reuters vládě vytýká, že si v tom-
to ohledu neklade významné cíle. Zadlužení Česka loni me-
ziročně narostlo o 410 miliard na víc než dva bilióny korun 
a podle predikcí ministerstva financí v příštích letech dál 
výrazně poroste. Podle hlavní ekonoma ING Bank a člena 
Výboru pro rozpočtové prognózy Jakuba Seidlera tak po-
stoj ratingové agentury není překvapením. Moody’s při-
tom začátkem února potvrdila hodnocení úvěrové spoleh-
livosti Česka na stupni Aa3 se stabilním výhledem.

Ženy (spolu)vlastní asi třetinu společností
Ženy vlastní nebo spoluvlastní asi třetinu českých společ-
ností, zbylé dvě třetiny jsou ve výlučném vlastnictví mužů. 
Z 461 tisíce firem, u kterých je vlastníkem fyzická osoba, 
jich 313 tisíc patří mužům, 80 tisíc ženám a 68 tisíc je v je-
jich společném vlastnictví. Podíl firem ve vlastnictví žen se 
v posledních letech mírně zvýšil. Vyplývá to z analýzy spo-
lečnosti CRIF. Na jedné straně roste zastoupení společnos-
tí ve výlučném vlastnictví žen, na druhé straně se snižu-
je počet společností vlastněných společně muži i ženami. 
„Během uplynulých dvou let se počet společností vlastně-
ných pouze ženami zvýšil o 7 000, tedy o desetinu. Počet 
mužských společností se zvýšil o 13 500, zatímco počet fi-
rem ve společném vlastnictví se snížil o 2 000,“ uvedla ana-
lytička CRIF Věra Kameníčková.

Zastoupení „ženských“ společností je nejvyšší u zdra-
votní a sociální péče a ostatních činnostech, kam se řadí 
i poskytování osobních služeb, nejnižší v informačních 
a komunikačních činnostech a ve stavebnictví.

Zastoupení žen v představenstvech klesá
Zastoupení žen v představenstvech českých firem se opět 
snížilo. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti PwC, 
podle které ženy tvoří 10,4 % jejich členů. Ještě v roce 2019 
ženy zaujímaly 13,3 % pozic v představenstvech. V žebříč-
ku třiatřiceti zemí tak obsazuje ČR osmadvacátou pozici. 
Nejvyšší zastoupení žen v představenstvech firem v zemích 
OECD má Island, kde tvoří více než 45 % vedení firem.

Češky přitom patří mezi nejvíce pracovité, alespoň do 
počtu plných úvazků. Z těch, které pracují, volí více než 
90 % plný úvazek. Častěji se kariéře naplno věnují už jen 
Slovenky a Maďarky.

Není to přitom koronavirová krize, která by aktuální vý-
sledky zhoršovala. V příštích letech by tomu tak ale pod-
le expertky PwC Andrey Palánové mohlo být. „U vrchol-
ných pozic se covid zatím pravděpodobně příliš projevovat 
nebude, pečovat o děti a domácnost odcházejí nejčastěji 

ženy na nižších nebo středních úrovních kariérního žebříč-
ku. Hrozí ale, že ty zaměstnankyně, které v důsledku pan-
demie kariéru na čas odstavily na druhou kolej a domácí 
výuku a péči o své blízké zajišťovat šly, se tím v mnoha fir-
mách diskvalifikují z rozhodovacích procesů a svoji pozici 
budou budovat takřka od nuly,“ uvedla.

Klesající počet bankrotů českých firem
V dubnu bylo v Česku vyhlášeno 53 bankrotů obchod-
ních společností, o čtrnáct méně než v březnu. Rovněž 
bylo vyhlášeno 532 bankrotů podnikatelů, o 72 méně 
než v předchozím měsíci. Vyplývá to ze studie společnos-
ti CRIF – Czech Credit Bureau, kterou firma poskytla ČTK. 
Zároveň bylo podáno 83 návrhů na bankrot obchodních 
společností, o 31 méně než v březnu, a 507 návrhů na ban-
krot podnikatelů. To bylo proti předchozímu měsíci o 133 
méně. „Počet bankrotů se v obou kategoriích snížil popr-
vé po třech měsících, během kterých postupně rostl. Dů-
vodem je hlavně vysoký březnový počet bankrotů i návr-
hů na bankrot ve všech kategoriích. Dubnová čísla se tak 
vracejí na úroveň těch únorových,“ uvedla analytička CRIF 
Věra Kameníčková. Nejvíce firemních bankrotů bylo v dub-
nu vyhlášeno v Praze (17) a v Moravskoslezském kraji (de-
vět). Naopak žádný bankrot nebyl vyhlášen v Olomouc-
kém kraji.

Insolvence ČSA
Zatím 2 487 věřitelů přihlásilo své pohledávky v insolvenč-
ním řízení s ČSA, řekl ČTK insolvenční správce Michael Še-
fčík ze společnosti Inskol. Očekává se přitom, že celkový 
počet věřitelů ještě vzroste o stovky až tisíc dalších. Vel-
kou část z nich tvoří cestující, kteří žádají vrácení platby za 
letenky zrušených letů. Řadu klientů hromadně zastupují 
některé společnosti nebo advokátní kanceláře, což zvyšu-
je náklady těchto zákazníků. Míra proplacení zakoupených 
letenek je však nejistá. Většina cestujících tak podle pro-
dejců využívá výměnou za zrušené letenky spíše náhradní 
vouchery. Vyplývá to z informací ČTK.

ČSA jsou v úpadku od března. Důvodem jsou nesplace-
né pohledávky, které podle údajů firmy dosahují přibližně 
1,8 miliardy korun. Asi miliardu korun z pohledávek tvo-
ří podle údajů společnosti v insolvenčním návrhu nepro-
placené nebo neprojeté letenky u zrušených letů. Cestující 
místo zrušených a neproplacených letenek ČSA mají v sou-
časnosti na výběr se buď přihlásit do insolvenčního řízení, 
nebo využít za letenku náhradní voucher.

Růst provozních zisků Škody Auto
Automobilka Škoda Auto v prvním čtvrtletí zvýšila provoz-
ní zisk o 46 % na 448 miliónů eur (zhruba 11,6 miliardy 
Kč) z 307 miliónů eur před rokem. Ve své výsledkové zprá-
vě to oznámil mateřský koncern Volkswagen. Tržby Škody 
Auto v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o zhruba 4 % na 
5,049 miliardy eur (130 miliard Kč). Automobilka dodala 
zákazníkům téměř 250 tisíc osobních vozů, tedy o 7,2 % 
více než před rokem.

Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní zá-
vody, vyrábí ale i v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 
většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále 
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a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními part-
nery. Působí na více než 100 trzích.

Výběr dopravního mýta roste
Dopravci v dubnu zaplatili na mýtném miliardu 180 milió-
nů korun. Informoval o tom správce mýtného systému, 
společnost Czech Toll. Jde o skokový meziroční nárůst 
o 58 procent. Loni totiž provoz výrazně utlumila korona-
virová krize. Letos už nejsou uzavřené velké podniky a do-
pravci mají taky jednodušší přejezd přes hranice. K růstu 
výběru poplatků letos přispívá i zavedení poplatku za hluk 
z provozu a za znečištění ovzduší.

Prognózy růstu české ekonomiky
Růst české ekonomiky bude po loňském rekordním pro-
padu v letošním roce mírně lepší, než se dosud očekávalo. 
Počítá s tím prognóza Evropské komise, podle níž hrubý 
domácí produkt vykáže růst o 3,4 procenta, zatímco před-
pověď z února uváděla vzestup o 3,2 procenta. Naopak 
výrazně pomalejší růst očekává komise v Česku v příštím 
roce, kdy původně předpovídala 5 procent. V nové pro-
gnóze už počítá s růstem o 4,4 procenta. Loni česká eko-
nomika kvůli restrikcím spojeným s pandemií klesla podle 
posledních údajů komise o rekordních 5,6 procenta.

„Česko tvrdě zasáhla druhá vlna pandemie,“ uvádí 
v hodnocení české ekonomiky unijní exekutiva. Oživení by 
podle komise měla zajistit především domácí a zahraniční 
poptávka, která díky postupnému uvolňování restrikcí po-
roste už od druhého čtvrtletí. Podílet by se na něm přitom 
měly i pokračující vládní podpůrné programy.

Česká národní banka naopak v nové prognóze zhorši-
la odhad letošního vývoje ekonomiky z dřívějších 2,2 % na 
1,2 procenta. Na příští rok pak odhad zlepšila z 3,8 % na 
4,3 procenta.

Přebytek rozpočtu obcí klesá
Přebytek obecních rozpočtů loni klesl o 7 % na 10,1 miliar-
dy korun. Obce vykázaly přebytek podesáté v řadě. Záro-
veň v loňském roce zvýšily objem svých investic na rekord-
ních 83,4 miliardy korun. Předloni to bylo 79,1 miliardy ko-
run. Zvýšil se také celkový dluh obcí, ale i jejich rezervy na 
bankovních účtech. Dluh loni vzrostl o 1,9 miliardy korun 
na 50,2 miliardy korun. Rezervy na bankovních účtech loni 
stouply o 12,6 miliardy na 150,5 miliardy korun. Zveřejně-
né údaje neobsahují data za Prahu. „To, že obce nerezig-
novaly na svůj rozvoj, ale pokračovaly v naplánovaných in-
vesticích, můžeme spolu s jejich přebytkovým hospodaře-
ním označit za největší úspěch loňského roku,“ uvedla ana-
lytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Rámcový úvěr Letiště Praha
Letiště Praha si plánuje otevřít rámcový úvěr ve výši až sed-
mi miliard korun. Financovat z něj bude své současné zá-
vazky a také další rozvoj. Společnost proto nyní zahájila vý-
běrové řízení na poskytovatele úvěru. Letiště o tom infor-
movalo ČTK. Provoz na letišti je už víc než rok kvůli pan-
demii koronaviru v útlumu. Letiště po většinu krize zatím 
fungovalo z vlastních zdrojů. Představitelé společnosti věří, 

že dosáhnou na výhodné podmínky financování, spoléha-
jí přitom na svou dlouhodobou finanční stabilitu, dřívější 
kroky managementu, svůj úvěrový rating a provozní i hos-
podářské výsledky z předchozích let, které před krizí vyka-
zovaly pravidelný růst. Letecký provoz už více než rok vý-
razně omezuje koronavirová krize. Pražské letiště kvůli ní 
loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících při-
šlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 % pasažérů. Celkem jich 
odbavilo 3,66 miliónu, což je nejméně za posledních pět-
advacet let. Útlum zatím pokračuje i letos, ve čtvrtletí či-
nil meziroční pokles 90 % na 251 000 odbavených cestu-
jících. Situace by se podle současných očekávání měla po-
stupně zlepšovat během léta.

Letadla Českých aerolinií začnou znovu létat do pěti 
evropských měst – už vypravily linku z Prahy do Kodaně, 
od začátku června se obnovila přímá linka do Oděsy, Ke-
flavíku, Amsterdamu a na Maltu. Postupně navýší počet 
letů i na současných linkách. V červnu aerolinky posílily 
také pravidelné lety do Paříže, Stockholmu, Kyjeva a Mosk-
vy. Další případné obnovování provozu bude závislé na 
vývoji pandemie koronaviru a podmínkách pro cestová-
ní. Společ nost je v současnosti v úpadku, provoz však ne-
zastavila.

Česká armáda ve Španělsku převzala 
první ze dvou nových letounů CASA
Zástupci české armády ve španělské Seville převzali nové 
dopravní letadlo CASA C-295MW. Do Česka byl první 
z dvojice nových transportních strojů přepraven 17. květ-
na. Ve Španělsku už se proto školí čeští piloti i technici. 
Slavnostního ceremoniálu se u výrobce zúčastnil za čes-
kou armádu například velitel vzdušných sil Petr Mikulenka. 
Nové stroje odlišují od dosud používaných letounů CASA 
například winglety, tedy malé plochy na konci křídel, kte-
ré snižují spotřebu paliva a zlepšují výkon. C-295MW jsou 
podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové 
vybaveny nejmodernějšími komunikačními, navigačními 
a řídícími systémy včetně satelitního a datového spojení. 
Schopné jsou přepravit až 66 cestujících anebo 46 výsad-
kářů. Při změně uspořádání je možné zajistit pro cestují-
cí vyšší standard. Naložit je také možné 24 ležících pacien-
tů nebo jednoho pacienta na lehátku intenzivní péče a až 
devět tun nákladu.

Armáda již stroje CASA používá pro výcvik, přepravu 
materiálu, vojáků i ústavních činitelů, jeden stroj také dlou-
hodobě slouží v pozorovací misi MFO na Sinajském polo-
ostrově. Vojáci mají nyní k dispozici čtyři tato letadla, letka 
se tak rozšíří na celkem šest kusů.

Analytici: Česko kvůli koronaviru 
zmizelo z turistické mapy světa
Turistický ruch se v Česku meziročně výrazně propadl. 
V prvním čtvrtletí roku se v hotelech, penziónech, případ-
ně kempech ubytovalo o 91 % turistů méně než loni. Srov-
nání zveřejnil Český statistický úřad.

Nejzásadněji pocítil propad Liberecký kraj. Tam se uby-
tovalo jen 7 tisíc lidí, tedy necelá 3,5 % loňské obsazenos-
ti. V Praze ubylo 93 % hostů. Celkem se v hotelích a pen-
ziónech v Česku ubytovalo 282 tisíc lidí. Loni jich byly víc 
než tři milióny. Zahraničních hostů za první tři měsíce roku 
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ubylo o víc než 96 procent. Ubytovací služby byly letos 
kvůli epidemii omezené po celé první čtvrtletí, loni začala 
platit opatření až v polovině března.

Záchranou pro hotely mohou být podle odborníků del-
ší rodinné pobyty, na které poskytnou výrazné slevy. „Na-
opak třeba kempy se o klientelu bát nemusí. Budou le-
tos praskat ve švech. Češi totiž budou dovolenou opět ve 
zvýšené míře trávit doma,“ podotkl hlavní ekonom Trinity 
Bank Lukáš Kovanda.

Příjmy většiny českých domácností 
během covidu zůstaly stejné, čtvrtině klesly
V době epidemie koronaviru se příjmy dvou třetin domác-
ností nezměnily, pokles zaznamenala zhruba čtvrtina lidí 
a osmi procentům Čechů se příjem zvýšil. Údaje se bě-
hem trvání protiepidemických omezení v zemi příliš ne-
mění, vyplývá z dubnového průzkumu Centra pro výzkum 
veřejného mínění. Největší propad příjmů pociťují osoby 
samostatně výdělečně činné a také nezaměstnaní. Po prv-
ní vlně epidemie v červnu, stejně jako v prosinci a únoru, 
byla situace obdobná, konstatovali autoři průzkumu. Té-
měř tři pětiny domácností by podle vyjádření respondentů 
za současné situace dovedly vycházet s financemi více než 
půl roku. Pět procent domácností už teď s financemi ne-
vychází a stejný podíl by vydržel nejdéle měsíc. Počet do-
mácností, kterým stabilně nestačí peníze na pokrytí výda-
jů, se podle CVVM stabilně pohybuje okolo pěti procent. 
Průzkum CVVM se uskutečnil na přelomu března a dubna 
a zúčastnilo se ho 1 025 lidí.

Pokračující růst nájemného za byty v Česku
Bytové nájemné v Česku na konci prvního čtvrtletí mezi-
kvartálně vzrostlo v průměru o 0,4 procenta na 238 ko-
run za 1 m2 měsíčně. Nejdražší byla Praha s 283 koruna-
mi, nejlevnější Ústí nad Labem s průměrným nájemným 
172 korun za 1 m2. Vyplývá to z údajů poradenské společ-
nosti Deloitte, které má ČTK k dispozici. Vzhledem k tomu, 
že Deloitte tato data eviduje teprve od začátku roku, mezi-
roční srovnání není k dispozici. Deloitte k výpočtu indexu 
sbírá data z realitních portálů. Za Prahou bylo nejvyšší ná-
jemné v Brně, Hradci Králové a Zlíně. Naopak po Ústí nad 
Labem byly nejlevnější Ostrava, Karlovy Vary a Liberec.

Nová mapa nezaměstnanosti v ČR
Údaje o podílu lidí bez práce v Česku a o vývoji v minulých 
letech nabízí mapa nezaměstnanosti. Popisuje stav v kra-
jích, okresech i obcích. Umožňuje také srovnání loňské si-
tuace za epidemie se stavem v minulé krizi či v letech po 
ní. Popisuje podrobně i procento obyvatel, kteří pobíra-
jí dávky. Projekt na tiskové konferenci představily jeho au-
torky. Mapu vypracovalo Centrum pro společenské otáz-
ky – SPOT ve spolupráci se Sociologickým ústavem Aka-
demie věd ČR.

„Dívali jsme se na nezaměstnanost ne jako na okamži-
tý stav, ale jako na změnu situace lidí. Dlouhodobě neza-
městnaní se točí v cyklu nejistých prací, evidence na úřa-
du práce, práce na černo. Cyklí se v pasti nízkých příjmů, 
což má dopady. Je potřeba mluvit o tom, že není problém 
nezaměstnanost jako taková, ale právě zacyklení v prekér-

ní, špatně hodnocené práci,“ uvedla vedoucí výzkumného 
týmu SPOT Lucie Trlifajová. Podle ní by se podpora státu 
měla zacílit tak, aby se lidé z této pasti vymanili.

Kvůli covidu se snížil počet důchodců
Růst počtu lidí, kteří pobírají starobní penze, se loni po 
dvou desetiletích zastavil. Vyplácených důchodů meziroč-
ně ubylo. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 
jich na konci prosince vyplatila 2,4 miliónu, tedy zhruba 
o 14 400 méně než v předchozím roce. Vyplývá to ze sta-
tistik ČSSZ. Podle nich se počet meziročně snížil naposledy 
v roce 2002. Podle předběžných údajů Českého statistic-
kého úřadu (ČSÚ) se loni výrazně zvýšil počet zemřelých, 
a to hlavně v podzimních měsících po nástupu dalších vln 
koronavirové epidemie.

V ČR klesla nezaměstnanost na 4,1 procenta
V Česku za poslední měsíc klesla nezaměstnanost ze 
4,2 procenta na 4,1. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil 
Úřad práce České republiky. Aktuálně se o práci uchází 
bezmála 300 tisíc lidí. Nezaměstnaných meziročně sko-
ro 44 tisíc přibylo. Loni v dubnu nezaměstnanost činila 
3,4 procenta. „S příchodem jarního období došlo k roz-
jezdu sezónních prací,“ řekl k meziměsíčnímu poklesu ne-
zaměstnanosti generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor 
Naj mon. Oproti loňskému dubnu přibylo volných míst – 
těch je přes 340 tisíc. Zaměstnavatelé hledají hlavně pra-
covníky do stavebnictví, zemědělství, lesnictví ale třeba 
i do e-shopů.

Nezaměstnanost poklesla v dubnu meziměsíčně ve 
všech krajích kromě Ústeckého, kde stagnovala. Právě 
v Ústeckém kraji a také v Karlovarském je nyní podíl neza-
městnaných nejvyšší z celého Česka, a to shodně šest pro-
cent. Nejnižší je naopak nadále nezaměstnanost v Pardu-
bickém kraji, kde v dubnu klesla na 2,8 procenta.

Nová pravidla kurzarbeitu v ČR
Sněmovna schválila nová pravidla takzvaného kurzarbei-
tu. Předloha předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pra-
covníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent 
jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této ná-
hrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné 
mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týd-
nu, nejvýše rok. Novelu o zaměstnanosti nyní dostane 
k posouzení Senát. Účinná by mohla být podle nynějších 
předpokladů od července. Na nových pravidlech zkráce-
né práce se koaliční ANO a ČSSD dlouho neshodovaly, ve 
hře byly různé konkurenční úpravy. Předloha se kvůli tomu 
ve Sněmovně vracela z finálního kola k dalšímu projedná-
ní. Dolní komora schválila podobu kurzarbeitu v podobě, 
jak ji předložily ANO, ČSSD a KSČM.

Kellner na videu: Češi jsou závistiví. 
Koho nebaví práce, ať jde do „mekáče“
Česká nátura je závist a ten, koho nebaví práce, ať si od-
počine při práci v McDonald’s. To říká zesnulý miliardář 
Petr Kellner na sestřihu videí, které zveřejnila na svém 
webu Kellnerova investiční skupina PPF k jeho nedožitým 
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a 57. narozeninám. Ředitel pro vztahy s veřejným sektorem 
ve firmě PPF Vladimír Mlynář uvedl na twitteru, že ten-
to sestřih ukazuje opravdového Kellnera. S médii Kellner 
komunikoval zřídka. Na videu také říká, že je podnikatel 
i otec, konzervativec i liberál. Třeba v roce 2019 ve výroční 
zprávě PPF uváděl, že Evropa je ovládána rovnostářstvím 
a relativizováním tradičních hodnot.

Kellner zahynul spolu s dalšími čtyřmi lidmi letos 
27. března při nehodě vrtulníku na Aljašce. „Doopravdy 
ho, bohužel, znalo jen málo lidí, ale existuje pár historic-
kých záznamů, kde je alespoň trochu vidět, jaký dooprav-
dy byl,“ uvedl Mlynář. Kellner na jednom ze záznamů na-
příklad říká, že se mu podařilo vybudovat firmu, která má 
ohlas ve světě. Nedaří se ale podle něj, aby Češi byli pyš-
ní na někoho, kdo uspěl ve světě. „Hodně to souvisí s tou 
českou náturou, a to je závist. To se asi neprolomí, to tak 
prostě je,“ řekl.

O sobě Kellner v sestřihu říká, že je podnikatel i táta. 
„Jsem introvert. Já vlastně nemám rád nějaké velké spo-
lečnosti, velká shromáždění. Ale hlavně chráním rodinu, 
soukromí,“ uvedl. K politickému zaměření prohlásil, že se 
pova žuje za pravicového člověka se silným sociálním cí-
těním.

osobnosTI českého průmyslu

František Janeček (23. 1. 1878 – 4. 6. 1941) 
František Janeček byl technik, průmyslník a vynálezce, mj. 
zakladatel továrny na výrobu motocyklů Jawa.

Továrna Jawa je nejstarší fungující československá fir-
ma na výrobu motocyklů. Její název vznikl z prvních pís-
mem zakladatele Františka Janečka a firmy Wanderer, od 
níž zakoupil licenci. Německá firma Wanderer se tehdy 
ocitla ve finančních nesnázích a prodej licence byl pro ni 
vítaným zdrojem příjmů.

Kdyby zakladatel firmy František Janeček neposlechl 
svého otce, byl by z něj nejspíš lékař. Otec, který pracoval 
jako rolník a byl starostou, však chtěl, aby se syn věnoval 
technice. A tak hned po základní škole odjel do Prahy, poz-
ději studoval v Berlíně. Když se vrátil, začal František Jane-
ček pracovat ve známé firmě Emila Kolbena.

Jeho kariéra začala stoupat. Kolben ho poslal do Ni-
zozemska řídit stavbu nové továrny. Janeček tam studoval 
i další vysokou školu a přihlásil svůj první patent. A také 
tam poznal svoji první ženu, dceru starosty, jehož auto ho 
srazilo. Po návratu domů šéfoval všechny Kolbenovy továr-
ní dílny, hodně cestoval a vynalézal.

V roce 1929 založil továrnu na výrobu motocyklů. 
Značka Jawa se stala úspěšnou. František Janeček chtěl vy-
rábět motocykly sériově, ale prvnímu modelu se moc ne-
dařilo. Byl příliš robustní, drahý a poruchový. Říkalo se mu 
Rumpál. Až Jawa 175 slavila úspěch. Její uvedení do prode-
je provázel slogan „Lepší stroj za méně peněz“.

Jawa se dnes vyrábí v Týnci nad Sázavou. Nablýskané 
motorky jsou vidět i v muzeu, kde je představili ředitel fir-
my František Hruška obchodní manažer Jiří Kraft.

„Nejstarším je hned první motocykl. Je to Jawa 500 
OHV, označovaná jako Rumpál. Vzhledem k roku výroby 
1929 už není v původním stavu, je repasovaný, aby nám 
dělal reprezentativní vzorek.“

„Motocyklů tu máme zhruba 120, automobily dva. Po-
řád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. 
Samozřejmě že se mění technická výbava, schopnosti mo-
tocyklu, jízdní vlastnosti.“

Na motocyklech Jawa jezdili i závodníci. A František Ja-
neček dokázal závody skvěle marketingově využít. Když se 
v roce 1929 jela v Pardubicích první Zlatá přilba, stala se 
vstupenka i losem pro první cenu – motocykl Jawa. Pozdě-
ji začal vydávat i vlastní firemní časopis.

Janečkův hlas se zachoval i na rozhlasové nahrávce 
z roku 1935, když jeho stánek navštívil reportér na Mezi-
národní automobilové výstavě v Praze.

Za druhé světové války obsadila závody německá ar-
máda. František Janeček ukryl tisíce náhradních dílů a se 
svými spolupracovníky pracoval na vývoji nové motorky 
ilegálně. Tak vznikl slavný Pérák, který vzbudil v roce 1946 
světovou senzaci, a Jawa na řadu let ovládla světový trh. 
Toho se však František Janeček už nedožil. Zemřel ve svém 
pražském závodě 4. června 1941 na zápal pohrudnice.

Slavná značka však slavila úspěchy dál. Využívala ji 
i švédská armáda, jejíž motocykl je v muzeu. „Ano, je to vo-
jenský motocykl, který Jawa vyráběla na přelomu padesá-
tých a šedesátých let pro švédskou armádu. Vychází z pů-
vodních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák. Je to 
stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze-Libni. 
Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, 
o čemž máme doklad na známce z technické kontroly. Vo-
jenský model se lišil především motorem, byl použit hliní-
kový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. Lišil se i vý-
bavou, byl vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupa-
ček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech ly-
žích balancoval při jízdě v zasněženém terénu.“

Technický vývoj však po znárodnění firmy upadal. Slav-
ný Pérák byl exportován do 112 států. Neprobíhala však 
modernizace. Sportovní stroje se udržely na špičce do 
osmdesátých let. Pro Jawu vybojovali v šedesátých letech 
20. století mnoho titulů v silničních závodech legendární 
František Šťastný, Václav Parus a Gustav Havel.

Stroje se prohání hlavně v Latinské a Jižní Americe. Slá-
vu Jawy oživuje také indický koncern Mahindra. Když se 
totiž před pár lety rozhodl pro rozjezd retro značky, byla 
Jawa jasná volba. Jawy se totiž v Indii v licenci vyráběly již 
od šedesátých let pod značkou Yezdi (název je údajně od-
vozen od českého slova „jezdí“). A novinkou je cestovní en-
duro ve spolupráci s RVM Argentina. 

Zdeňka Kuchyňová, radio.cz

František Janeček (vpravo v klobouku) se svým týmem,
vlevo jeho syn Karel Janeček
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Jindřich Waldes
V galerii vynikajících českých průmyslových a samozřejmě 
i obchodních podnikatelů má své čestné místo muž, kte-
rý si jistě plným právem vysloužil přezdívku „král knoflíků“. 
Jmenoval se Jindřich Waldes.

Jindřich Waldes se narodil 29. června 1878 v Nemyšlu 
u Tábora v rodině hostinského, který ještě vlastnil malý krá-
mek s galanterním zbožím. Po absolvování obchodní školy 
a vzhledem ke svým kvalitám, které se během studií na plno 
projevily, včetně toho, že uměl tři řeči (německy, anglicky 
a francouzsky), se již v sedmnácti letech stal obchodním 
zástupcem Lokeschovy firmy na kovové zboží. V červen-
ci 1902 založil s mechanikem Hynkem Pucem společnost 
Waldes a spol. na výrobu drobného kovového zboží, když 
se mu předtím podařilo přemluvit jistého Eduarda Merzin-
gera, aby svou čerstvou výhru z loterie (20 000 rakouských 
korun) vložil do této firmy.

Malá dílna, kde oba zakladatelé začínali výrobu se šla-
pacím soustruhem a s jedním dělníkem a jedním učněm, se 
brzy rozrostla. Už roce 1907 se ve Vršovicích objevila sku-
tečná továrna, která zaměstnávala 300 lidí a brzy se stala 
největší svého druhu v celém rakouském mocnářství. Když 
Jindřich Waldes v roce 1909 odkoupil podnik svého konku-
renta, kterým byla firma Lokesch a spol. – tedy stejná spo-
lečnost, kde se vyučil a pro kterou jistý čas pracoval –, zcela 
suverénně ovládl celý domácí trh a vytvořil si zároveň příz-
nivé podmínky k expanzi do světa.

O dynamice růstu Waldesovy firmy jistě nejlépe vypo-
vídá skutečnost, že v této době měla také první zahraniční 
filiálku v Drážďanech, jejíhož vedení se ujal bratr Sigmund 
Waldes jako čtvrtý společník a prokurista firmy, a že její 
obchodní jmění v roce 1912 již představovalo úctyhodnou 
sumu 200 000 korun. Ještě před vypuknutím první světo-
vé války Waldes založil další zahraniční pobočky, a sice ve 
Varšavě, Paříži a New Yorku a ve dvacátých letech minulé-
ho století ještě v New Yorku a Barceloně.

Zajímavý je jistě příběh nejprodávanějšího a také vůbec 
nejslavnějšího Waldesova produktu. Šlo o stiskací knoflík, 
zvaný patentka. Podstatou vynálezu bylo nahrazení ruční 
montáže stiskacího knoflíku strojním vkládáním pružiny do 
pérové části knoflíku. Jeho známým reklamním symbolem 
se stala dívka s patentkou v oku. Nápad tohoto firemního 
loga údajně vznikl na palubě zaoceánského parníku plující-
ho roku 1912 do Spojených států. Tehdy si prý Waldesova 
společnice – slečna Elisabeth Coyensová – jen tak ze žer-
tu vložila patentku do oka a Waldesův přítel, slavný malíř 
František Kupka, ji v této póze zachytil na svém plátně. Tím 
to ovšem neskončilo, protože právě z Kupkovy abstrak-
ce vytvořil grafik Vojtěch Preissig firemní logo Koh-i-noor, 
nazvané podle největšího jihoafrického diamantu na svě-
tě se 186 karáty.

Jindřich Waldes měl různé přezdívky, které vyvěraly 
z jeho obrovské vitality zúročené v podnikatelských ná-
padech a hospodářských výsledcích. Říkali mu například 
„světový král knoflíků“. A také si vysloužil přezdívku „Baťa 
knoflíků“. Mimochodem, právě s firmou Baťa se Waldeso-
vi dařilo dobře obchodovat. Do Zlína totiž dodával na boty 
stiskací knoflíčky, kterým se říkalo „tlačky“. Také Waldesův 
nejstarší syn Jiří působil u Bati na praxi.

Na počátku dvacátých let 20. století přišel Waldes na 
trh se zipem. Podobně jako Baťa, i Waldes pochopil, že 
úspěch mu zaručí jen automatizace produkce a neustálá 

konstrukční inovace včetně vlastní výroby speciálních stro-
jů k výrobě. Prostě to, čemu se dnes říká vědecká organiza-
ce práce a racionalizace produkce. Stačí uvést, že firma re-
gistrovala stovky patentů (35 tuzemských a 800 zahranič-
ních) a 120 ochranných známek po celém světě.

A rovněž nelze zapomínat, že Waldes říkal, že za mno-
hé vděčí svým zaměstnancům. O tom, že si vážil jejich prá-
ce, svědčí například fakt, že z jeho podpůrného fondu byly 
zaměstnancům vypláceny příspěvky při narození dítěte, 
v mateřství, při úmrtí v rodině, na otop, na stěhování, za 
věrnost firmě, za zlepšovací návrhy i půjčky. Za vylepšení 
neboli inovaci, jak se dnes říká, dokázal zaměstnanci po-
skytnout odměnu třeba i ve formě dvoutýdenního zájez-
du do Francie.

Žel, osud Waldesovi v závěru jeho života nepřál. Stačil 
sice včas poslat rodinu do Spojených států, ale sám skon-
čil v nacistickém koncentračním táboře, nejdříve v Dachau 
a pak v Buchenwaldu. V září 1939 byl totiž uvězněn v rám-
ci hromadného zatýkání významných osobností českého 
národa. Nacisté mu samozřejmě „připočetli“ také skuteč-
nost, že finančně podporoval vydávání odbojového listu 
V boj. Jindřich Waldes zemřel za nevyjasněných okolností 
2. července 1941 během plavby do Ameriky, když se před-
tím rodině podařilo vyplatit ho z vězení.

Po jeho smrti se šéfem firmy Waldes & Co. ve Spoje-
ných státech stal jeho bratr Sigmund Waldes, který v této 
době vedl filiálky v Německu a USA. V roce 1961 se šéfem 
společnosti stal zakladatelův syn Jiří Waldes, jenž se naro-
dil roku 1917 v Praze.

Waldesův podnik byl v roce 1946 znárodněn. Na kon-
ci čtyřicátých let měl jako národní podnik Koh-i-noor již 
45 závodů, zabývajících se výrobou širokého sortimentu 
od knoflíků a krátkého zboží až po hroty do plnicích per. 
V lednu 1994 byl podnik zprivatizován a v současné po-
době jako Koh-i-noor, a. s., produkuje na 750 druhů zbo-
ží – zejména špendlíky, zapínadla, sponky do vlasů, zipy, 
džínové knoflíky i stroje pro jejich výrobu a řadu dalších 
zajímavých produktů. Výrobky společnosti Koh-i-noor 
dnes putují do šedesáti zemí světa. Zákazníci je již nespo-
jují s jménem největšího jihoafrického diamantu, nýbrž s fi-
remním sloganem: „Zapínáme celý svět.“ Na zahraniční 
trhy odchází 52 % z celkové produkce, nejvíce do Němec-
ka, Francie, Polska, Velké Británie, Nizozemska a Polska. 
V této souvislosti je jistě zajímavé, že největší zájem je stá-
le o zboží, se kterým začínal Jindřich Waldes – o tradiční 
stiskací knoflíky.

Závěrem nutno zdůraznit, že zakladatel firmy Jin-
dřich Waldes slouží dodnes i jako vzor všem podnikate-
lům, protože byl nejen bohatým mužem, nýbrž i štědrým 
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a mecenášem sportovců a umělců. Vytvořil rovněž velmi 
cennou sbírku uměleckých děl, poskytoval dary pražské-
mu muzeu a také se hodně angažoval ve prospěch Umě-
leckoprůmyslového musea. Jistě není bez zajímavosti, že 
sám založil také Muzeum knoflíku. Ve své knížce o něm 
mimo jiné napsal: „Knoflík, lépe řečeno spínání oděvu, je 
v pravém slova smyslu měřítkem národní kultury. A často 
dokladem a formou, v nichž se projevuje kultura národů. 
Knoflík byl, jest a bude vždy věrným průvodcem člověka 
v nejrůznějších formách, přizpůsobených ovšem rozmani-
tým životním požadavkům a potřebám. Novodobý pozna-
tek, že jen věda a umění mají naději na trvalé úspěchy, pro-
niká i do průmyslu knoflíkářského.“

www.mmspektrum.com

Waldes jako sběratel umění
Waldes se během několika let stal největším soukromým 
sběratelem v bývalém Československu. Svůj plán – zřídit 
Obrazárnu Jindřicha Waldese – sice nikdy neuskutečnil, 
ovšem od začátku se choval naprosto profesionálně: najal 
si správce a konzervátora Rudolfa Kuchynku, z jehož peč-
livě vedených záznamů víme, že do roku 1938 nashromáž-
dil 7 257 uměleckých děl (2 331 obrazů a 4 764 grafik).

Sbírky umění byly za první republiky prestižní záleži-
tostí, známkou úspěchu, vlastenectví a dobrého vychová-
ní. A zdaleka se to netýkalo jen těch nejbohatších, Walde-
se či ředitele Živnobanky Jaroslava Preisse, ale stejně tak 
některých politiků či dnes již takřka zapomenutých lokál-
ních podnikatelů. Například jindřichohradecký právník Ka-

rel Mert rozšířil na své náklady městské muzeum a po své 
smrti mu odkázal rozsáhlou sbírku obrazů. August Švag-
rov ský zase dlouhodobě podporoval Antonína Slavíčka 
a základ roudnické galerie dodnes tvoří šedesátka obrazů 
tohoto impresionisty.

Waldes nakupoval za velkorysé ceny (díky tomu si na 
druhé straně mohl často vybrat jako první), řadu součas-
ných umělců finančně podporoval a s některými z nich – 
například s Kupkou a Preissigem – ho pojilo nefalšované 
přátelství. Kupkových děl shromáždil Waldes celkem 289 
a mezi nimi i zásadní kusy: Kosmické jaro I, Tvar modré 
(na jaře 2012 se vydražil za 57,4 miliónu korun) či Balady 
(Radosti). Oba muži se občas (Kupka žil v Paříži) navště-
vovali, čile obchodovali a neustále si psali. Waldes napří-
klad nikdy neopomněl Kupku s nadšením informovat, kam 
si pověsil jeho nový obraz.

Sbírka Jindřicha Waldese vznikala v průběhu dvaceti 
let mezi dvěma světovými válkami. Průmyslník Waldes v ní 
shromáždil na osm tisíc obrazů, grafik, kreseb i knih pře-
devším od moderních českých autorů. Základ sbírky tvoří 
díla malíře Františka Kupky, s nímž se Waldes úzce přáte-
lil. Vzhledem k Waldesovu židovskému původu byla sbírka 
v roce 1939 zabavena nacisty a po druhé světové válce již 
zůstala v majetku Národní galerie. Teprve po roce 1996, na 
základě zákona o zmírnění křivd způsobených holocaus-
tem, dostala rodina Jindřicha Waldese většinu výtvarných 
děl zpět. Nejvýznamnější části sbírky, především obrazy 
Františka Kupky, přitom Národní galerie vykoupila zpátky 
za zhruba 100 miliónů korun.

Nový unikátní reaktor v Řeži u Prahy
Ve společnosti ÚJV Řež vzniká nový reaktor chlazený he-
liem, který si v palivu bude štěpný materiál sám generovat. 
Je prvním konceptem svého druhu v Evropě. Bude ho mož-
né využít především jako zdroj tepla pro efektivní výrobu 
vodíku a chemický průmysl, případně i pro zpracování vy-
hořelého paliva z klasických jaderných bloků. V komerční 
sféře by mohl začít sloužit výhledově po roce 2040, uved-
la v tiskové zprávě za ÚJV Řež Alena Rosáková.

Zásadní výhodou reaktoru oproti vodou chlazeným za-
řízením je to, že díky uzavřenému palivovému cyklu gene-
ruje minimum jaderného odpadu. Většina částí pro reak-
tor bude vyráběna v továrně, což sníží investiční náklady. 
Další výhodou bude podle Rosákové i vysoká bezpečnost.

Český pavilón na Expo 2020 v Dubaji
Český pavilón na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji by 
mohlo navštívit několik miliónů návštěvníků. Na tiskové 
konferenci to řekl generální komisař účasti ČR na Vše-
obecné světové výstavě Expo Jiří František Potužník. Ex-
pozice v českém pavilónu představí deset stálých exponá-
tů a deset tematických výstav, které se po dobu trvání svě-
tové výstavy vystřídají. Rotační výstavy se budou dotýkat 
témat voda, design, technologie a univerzity. Výstava Expo 
2020 byla kvůli koronavirové epidemii odložena a bude se 
konat od letošního 1. října do 31. března 2022.

Česko nabídne mezi svými projekty, které budou k vi-
dění po celou dobu konání výstavy, systém Solar Air Water 
Earth Resource (S.A.W.E.R.), který za využití solární ener-

gie vyrábí ze vzduchu vodu. Voda, kterou systém vyrobí, 
se bude používat na závlahu zahrady kolem národního pa-
vilónu. Mezi stálé exponáty bude patřit také robotické ra-
meno, které využívá pro 3D tisk písek a degradovatelný 
bio plast z odpadních tuků, nebo robotická linka, která do-
káže přečíst, jak rostliny reagují na různé podmínky a na 
základě zjištěných dat navrhnout vhodnou péči o ně.

Tým z ČVUT získal robota, který zvládne 
schody, nyní mu vylepšují vnímání
Čtyřnohého robota, který bezpečně zvládne zdolat schody 
i další překážky v náročném terénu, nedávno získal tým ro-
botiků na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL). Samostat-
ně kráčející robot SPOT od společnosti Boston Dynamics 
posílil skupinu kolových, létajících i pásových robotů, kte-
rá se v září zúčastní finále soutěže v americkém Ken tucky. 
Vědci nyní pracují na zlepšení senzorických schopností ro-
bota a na tom, aby dovedl s dalšími roboty spolehlivě spo-
lupracovat.

Přírůstek výzkumníci představili v areálu fakulty na Kar-
lově náměstí v Praze. „Je to první komerčně dostupný krá-
čející robot. A tu největší unikátnost vidím v tom, že umí 
zdolávat prostředí, která jsou normálně obývaná lidmi,“ 
řekl ČTK Jan Faigl, který vede laboratoř výpočetní robo-
tiky Centra umělé inteligence FEL. „Umí zdolat schodiště, 
prahy a obrubníky mu také nevadí. To sice do nějaké míry 
zvládnou také jiné platformy jako třeba pásové i kolové, ale 
toto je první robot, který opravdu míří dál na to komerční 
nasazení,“ zdůraznil vědec.
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Vědci z Brna s japonskými kolegy přišli 
na to, jak zabránit poruchám růstu
Vědci z Brna ve spolupráci s japonskými kolegy přišli na to, 
jak zabránit poruchám růstu. Popsali, jak zamezit aktivaci 
buněčného receptoru, který zpomaluje růst a způsobuje 
achondroplázii, tedy genetickou formu trpasličího vzrůstu. 
Klíčová látka vstupuje do první fáze klinických zkoušek a je 
testovaná u japonských pacientů, uvedl v tiskové zprávě 
mluvčí Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakult-
ní nemocnice u svaté Anny v Brně Jiří Erlebach.

Achondroplázie je genetická forma trpasličího vzrůs-
tu. Výška u lidí s touto nemocí je v dospělosti průměrně 
125 centimetrů. V České republice se ročně rodí čtyři až 
pět dětí s touto poruchou, uvedl Erlebach. Před čtyřmi lety 
založili vědci ze svatoanenského centra jejich registr, díky 
němuž sbírají data o jejich zdravotním stavu.

Druhá fáze testů léku proti rakovině Mitotam
Vědci z Biotechnologického ústavu akademie věd připra-
vují druhou fázi klinických testů léku proti rakovině Mito-
tam. Při svém výzkumu se odborníci snaží najít ve zhoub-
ných buňkách slabá místa a právě na ně léčbu zacílit. Prv-
ní část klinické studie dopadla nadějně. Zatím lék pomo-
hl zhruba deseti českým pacientům. V aktuálně připravo-
vané druhé fázi už by mohly být stovky lidí. Zaměřená by 
měla být především na nádory ledvin, u kterých zatím věd-
ci zaznamenali nejlepší výsledky. „Rozhodně to není otáz-
ka týdnů či měsíců. Podle toho, jak se to vyvíjí, je otázka, 
jestli to bude v letošním roce,“ uvedl k výzkumu šéf vědec-
kého týmu biochemik Jiří Neužil.

Akreditace všeobecného lékařství pro Ostravu
Lékařská fakulta Ostravské univerzity znovu získá akredi-
taci pro otevření programu Všeobecného lékařství. Udělí 
ji Národní akreditační úřad, prozatím na pět let. O akredi-
taci Lékařská fakulta dříve přišla kvůli dlouhodobým pro-
blémům. Úřad na ní v minulosti prověřoval pochybení při 
přijímání studentů, nelíbilo se mu ani nedostatečné per-
sonální obsazení. Potíže a nezískání akreditace vedly k re-
zignaci někdejšího děkana Arnošta Martínka, kterého na-
hradil epidemiolog Rastislav Maďar. „Rozhodnutí Národ-
ního akreditačního úřadu vítáme. Je to skvělá zpráva nejen 
pro fakultu, univerzitu a fakultní nemocnici, ale pro celý 
moravskoslezský region. Co nejdříve začneme pracovat na 
přijímacím řízení pro nové mediky. Uskutečnit by se moh-
lo během prázdnin tak, aby k nám studenti mohli nejpoz-
ději v září nastoupit,“ uvedl Maďar. Rektor univerzity Jan 
Lata uvedl, že si lékařská fakulta zvolila nového děkana, 
který se svým týmem nastolil úplně nové směřování fakul-
ty. „A v úzké spolupráci s univerzitou a ostravskou fakult-
ní nemocnicí systematicky pracuje na jejím rozvoji. Jsem 
přesvědčen, že tyto změny zajistí nejen její další rozvoj, ale 
také to, že se fakulta do podobných problémů, jaké měla 
v minulosti, již nikdy nedostane,“ řekl.

Nové poznatky o chování virů
Vědci z Brna odhalili způsob, kterým rhinoviry způsobu-
jící nachlazení přebírají v lidském těle kontrolu nad buň-

kou. V důsledku toho pak zajišťují produkci nových viro-
vých částí. Objev by mohl vést k novým antivirovým tera-
piím založeným na principu blokování tvorby viru, uved-
la v tiskové zprávě mluvčí Středoevropského technologic-
kého institutu (CEITEC) Ester Jarour. Dosud vědci věděli, 
že se rhinovirus naváže na lidský protein a přichytí se na 
povrchu buňky. Protein poté vyšle do buňky signál, kte-
rý způsobí, že buňka virus pohltí. Uvnitř buňky virus vy-
pustí svůj genom s geneticky uloženou informací a převez-
me kontrolu nad buňkou, aby zajistil produkci nových vi-
rových částic. Nebylo jasné, co způsobuje uvolnění geno-
mu z viru, což ale tým okolo doktoranda Dominika Hre-
bíka zjistil. Zjistil, že genom se uvolňuje reakci s kyselým 
prostředím těla až ve chvíli, kdy se virus navázal na lidský 
protein buňky, přičemž právě tento protein hraje zásadní 
roli. Objev by mohl vést k novým antivirovým terapiím za-
loženým na principu blokování tvorby komplexu viru s re-
ceptory nebo blokování uvolňování genomu uvnitř buň-
ky,“ dodala mluvčí.

První záchytka slaví sedmdesátiny
Před 70 lety byla otevřena první záchytka. Zasloužil se o to 
nejslavnější český bojovník proti alkoholismu Jaroslav Ská-
la. V roce 1948 nejdříve založil protialkoholní léčebnu. Za-
čal si však dělat starost s opilci, kteří jsou po flámu vydá-
ni napospas ulici. A tak ho napadlo zřídit záchytnou stani-
ci, kde by se opilci nechali vystřízlivět a pak je jim případ-
ně doporučena léčba.

První záchytka byla otevřena 15. května 1951 v Praze 
u Apolináře. Podle některých zdrojů se jednalo o první od-
borné zařízení na světě. 

„Žít trvale střízlivý není lehký chlebíček,“ řekl v jednom 
z rozhovorů Jaroslav Skála, který se narodil v roce 1916 
Plzni a zemřel v jednadevadesáti letech v roce 2007.

Ambulance se osvědčila a po jejím vzoru poté vznikala 
podobná zařízení v celém Československu i ve světě, napří-
klad záchytka v americkém St. Louis to má napsáno v za-
kládací listině.

V České republice je osmnáct záchytných stanic. Se 
čtyřmi záchytnými stanicemi je na prvním místě Moravsko-
slezský kraj, Středočeský kraj spravuje dvě a hlavní měs-
to Praha má například jednu. Na místě původní záchytky 
u Apolináře se nyní nachází Klinika adiktologie.

První automobil s logem Škoda
Před pětadevadesáti lety, 10. května 1926, byl v Plzni po 
spojení automobilky Laurin & Klement s plzeňskou Ško-
dou vyroben první automobil s logem Škoda. Jednalo se 
o luxusní limuzínu Škoda Hispano-Suiza, kterou převzal 
československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Cena 
této limuzíny byla 280 000 Kč a prezidentu Masarykovi 
tento vůz sloužil až do poloviny roku 1935.

Netypické pojmenování nesl automobil kvůli licenci, 
kterou pro výrobu limuzíny koupil plzeňský průmyslový 
koncern v roce 1924 od španělské firmy Hispano-Suiza. 
Výroba vozů byla zahájena na jaře 1925, celkem jich auto-
mobilka do roku 1929 vyrobila sto. Model Hispano-Suiza 
byl ve své době považován za jedno z nejlepších aut světa. 
Podle dostupných údajů se do dneška zachovalo jen ně-
kolik málo kusů.
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S vyhledáváním a záchranou osob by v budoucnu mohly 
pomoci drony, které vyvíjí tým vědců z ČVUT. Roj nízkole-
tících autonomních vícerotorových helikoptér vědci testo-
vali v poušti ve Spojených arabských emirátech. Při práci 
na dronech se inspirovali komunikací hejn ptáků za letu či 
plovoucích velryb. Vědci zvažují, že by se tyto drony moh-
ly zapojit i do hašení požárů. Skupina se tématu rojování 
a stabilizace nízkoletících robotů věnuje dlouhodobě. Pod-
le vědců je nicméně projekt zatím ve fázi základního výzku-
mu – vědci ověřují principy technologie. K rozšíření a ná-
sledné aplikaci by pomohlo přistoupení dalších firemních 
partnerů. Zatím na projektu tým spolupracoval s Techno-
logickým inovačním institutem v Abú Zabí.

Ocenění pro vědce a popularizátory vědy
Vědci a popularizátoři dostali ocenění Učené společnos-
ti za rozvoj vědy a významné výsledky ve výzkumu. Za ten 
jsou ocenění například genetik Michal Macek nebo che-
mička Mariya Shamzhy, která zkoumá nové a perspektiv-
ní materiály. Mezi oceněnými laureáty jsou i dramaturgyně 
vědecké redakce České televize Gabriela Cihlářová nebo 
moderátor Daniel Stach. Tomu organizace udělila cenu 
mimo jiné za to, jak srozumitelně v posledním roce infor-
muje o pandemii koronaviru. Cenu od Učené společnos-
ti, která se vyhlašovala on-line, dostala i desítka studentek 
a studentů.

Reforma výuky moderních dějin na ZŠ
Ministerstvo školství bude v příštích dvou letech v základ-
ních školách pilotně ověřovat nový způsob výuky dějin 
20. století. V projektu s názvem Dějepis+ se vytvoří v růz-
ných regionech skupiny učitelů dějepisu, kteří budou sdí-
let své zkušenosti s inovacemi ve výuce. Pracovat budou 
mimo jiné s aplikací HistoryLab.cz. Pokud se model spolu-
práce pedagogů ve skupinách osvědčí, chtělo by ho minis-
terstvo využít v budoucnu i pro modernizaci výuky v dal-
ších předmětech. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou ČTK 
poskytla mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Projekt Dějepis+ má přispět k tomu, aby žáci díky vý uce 
moderních dějin lépe chápali souvislosti nedávné historie 
se současností. Program se plánuje na příští a přespříští 
školní rok. Učitelé z blízkých škol vytvoří skupinu, která se 
bude pravidelně scházet, připravovat a vyhodnocovat vý-
ukové lekce. Moderní výuka 20. století by podle minister-
stva neměla být zaměřená primárně na učení faktů. Spíš by 
měla žáky vést k poznání, že historie není uzavřenou minu-
lostí, ale má vliv na přítomnost i budoucnost. Dějepis by 
tak měl podle autorů pilotního projektu vést hlavně k roz-
voji kritického myšlení a práci se zdroji informací, měl by 
zahrnovat prvky mediální výchovy a výchovy k občanství.

Nový způsob detekce koronavirové nákazy
Odborníci z olomoucké firmy mySASY vyvinuli mobil-
ní aplikaci vyhodnocující parametry srdečního tepu, kte-
rá může několik dní před propuknutím prvních příznaků 
upozornit na možnou nákazu novým koronavirem. Urče-
na byla pro profesionální sportovce. Tvůrci chtějí v létě uži-

vatelům z řad veřejnosti nabídnout novou verzi aplikace, 
která pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekven-
ce dokáže avizovat nákazu koronavirem.

IKEM staví nové pavilóny
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM slavnost-
ně zahájil stavbu dvou nových pavilónů. Přístavba umož-
ní rozšíření kardiovaskulárních a transplantačních progra-
mů, bude tam také nový urgentní příjem. Náklady na stav-
bu budou přes jednu miliardu korun. Z toho více než po-
lovinou přispěje stát prostřednictvím strategických vlád-
ních investic.

Nové pavilóny by měly být hotové za dva a půl roku. 
Jeden pavilón bude mít čtyři patra a druhý sedm. Celkově 
v nich vznikne třiaosmdesát nových lůžek, kapacita IKEM 
se tak zvýší asi o čtvrtinu.

IKEM ročně transplantuje téměř 500 orgánů, kromě 
toho se stará i o pacienty, kteří už transplantovaný orgán 
mají. Těch je přes pět tisíc. V ambulancích IKEM ročně 
ošetří asi 162 500 lidí, každoročně je v tomto centru hos-
pitalizováno kolem 11 500 pacientů.

Zemřel chirurg Vladimír Kořístek
Zemřel chirurg Vladimír Kořístek, který s kolegy provedl 
první úspěšnou klinickou transplantaci jater v tehdejším 
Československu. Bylo mu třiadevadesát let. O úmrtí vý-
znamné osobnosti české cévní, srdeční a transplantační 
chirurgie informoval předseda České chirurgické společ-
nosti České lékařské společnosti Zdeněk Kala. Většinu své 
profesionální dráhy pracoval Kořístek ve Fakultní nemoc-
nici u svaté Anny v Brně, kde byl více než dvacet let před-
nostou II. chirurgické kliniky.

Patřil k progresivním odborníkům, zasloužil se o rozvoj 
chlopenní chirurgie a chirurgické léčby ischemické choro-
by srdeční nebo zavádění podpůrných srdečních mecha-
nismů. Po dosažení důchodového věku se chirurgii aktiv-
ně věnoval v nemocnicích v Hustopečích, Blansku a Polič-
ce, kde pracoval až do svých osmdesáti let.

osobnosTI české věDy

Pavol Jozef Šafárik (česky Pavel Josef Šafařík, němec-
ky Paul Joseph Schaffarik, latinský Paulus Josephus Schaf-
farik, maďarsky Pál József Safarik) byl slovenský spisova-
tel, slavista, literární historik, etnograf a významný jazy-
kovědec píšící česky a německy. Pracoval jako vychovatel, 
ředitel gymnázia a později vedl univerzitní knihovnu. Na-
rodil se 13. května 1795 v obci Kobeliarovo na Sloven-
sku do rodiny evangelického faráře jako Pavol Jozef Šafá-
rik. Prvního vzdělání se Pavlovi dostalo od jeho otce. V le-
tech 1805-1808 studoval v Rožnavě. Poté dva roky studo-
val v Dobšiné, kde bydlel u své sestry Marie. Naučil se la-
tinu, maďarštinu i němčinu. V roce 1810 se přesunul do 
Kežmarku, kde studoval na evangelickém lyceu rétoriku, fi-
lozofii, politiku nebo teologii. Univerzitu navštěvoval v ně-
mecké Jeně, a to dva roky. Poté pracoval jako vychovatel 
v Bratislavě a od roku 1819 jako ředitel srbského gymná-
zia ve městě Novi Sad.
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V roce 1822 se oženil s Julií Ambróziovou a měli spolu 
několik dětí. Rodina se dostala do finanční tísně a přesu-
nula se v roce 1833 do Prahy, kde se Šafařík snažil zajistit 
živobytí. Redigoval Časopis Českého musea a časopis Svě-
tozor, což mu zařídil František Palacký.

V roce 1848 mu stabilní příjem zajistilo místo ředite-
le univerzitní knihovny. V témže roce se stal profesorem 
nově vzniklé katedry slovanské filologie, ale místo přene-
chal Františku Ladislavu Čelakovskému. V roce 1860 opus-
til své místo v knihovně. Jeho zdraví se zhoršovalo, trpěl 
psychickými problémy.

Během života navázal styky s Janem Kollárem a další-
mi obrozenci. Intenzivně se zabýval slavistikou a jazykově-
dou. Ve Vídni přednesl požadavek na vyučování v českém 
jazyce. Politickým výstupům se vyhýbal, Bachův absolutis-
mus však nesl těžce.

Zemřel 6. července 1861, jeho hrob je na Olšanských 
hřbitovech. Je po něm pojmenováno slovenské gymná-
zium a univerzita.

Šafařík přeložil několik děl antické a německé literatu-
ry. Sbíral lidové písně, které pak vydával. Psal také verše 
a v roce 1814 vydal sbírku poezie Tatranská múza s lý-
rou slovanskou.

žIvoTní prosTřeDí

Obnova meteorologických stanic v Krkonoších
Správa Krkonošského národního parku na podzim in-

stalovala na hřebenech Krkonoš dvě automatické meteo-
rologické stanice a další dvě přibudou letos na jaře. Mo-
dernizace sítě meteorologických stanic umožní pokračo-
vání dlouhodobého sledování klimatu, jehož aktuální změ-
ny působí i na přírodu vzácné krkonošské tundry. KRNAP 
o tom informoval v tiskové zprávě. Hřebenové partie Krko-
noš jsou v kontextu Česka i širšího území střední Evropy 
klimaticky mimořádně extrémní. Obnova technologií je 
součástí projektu podpořeného z Operačního programu 
Životní prostředí, který je zaměřený na vegetaci krkonoš-
ské tundry. „Krkonoše a zejména pak jejich nejcennější, ale 
zároveň i nejcitlivější část, krkonošská tundra, jsou pod vý-
znamným vlivem klimatických změn. V rámci projektu pro-
běhne široký monitoring, který poskytne klíčové informace 
pro pochopení změn a odhad dalšího vývoje vegetace kr-
konošské tundry,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böh-
nisch. Měření stanic zahrnuje klasické veličiny, stanice jsou 
vybaveny dálkovým přenosem dat i telemetrií umožňující 
jejich vzdálenou správu.

Petice za vyhlášení Chráněné 
krajinné oblasti Krušné hory
Lidé nejen z Ústeckého kraje podepisují petici za vyhlá-
šení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory (CHKO). Na 
stránkách chkokrusnehory.cz ji dosud podepsalo zhruba 
1 400 lidí, zjistila ČTK. „Vznik CHKO je především věcí po-
litické vůle a konečné rozhodnutí je na vládě. Chceme dát 
najevo, že vyšší ochrana Krušnohoří má podporu obyvatel. 
Každý podpis na petici posílí naši pozici při jednání s mi-
nisterstvem životního prostředí a vládou,“ uvedl za petič-
ní výbor radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a ze-

mědělství Michal Kučera (TOP 09), který vyhlášení chráně-
né oblast řadí ke svým hlavním politickým cílům. „Jedineč-
nost přírodní i kulturní krajiny Krušných hor je třeba chrá-
nit. Zvýšený zájem turistů o Krušnohoří během pandemie 
ukázal, že je před námi hodně práce na budování turistické 
infrastruktury. CHKO pomůže tomu, aby rozvoj hor probí-
hal udržitelně a v souladu s krajinným rázem,“ doplnil se-
nátor za Chomutovsko Přemysl Rabas (SEN 21).

Krušné hory jsou územím o rozloze 6 000 kilometrů 
čtverečných podél hranice s Německem, na české stra-
ně hranice je zhruba čtvrtina. Česko má v současné době 
šestadvacet chráněných krajinných oblastí, které pokrýva-
jí 15 procent rozlohy země.

Kelímek od kávy už nemusíte vyhazovat, 
můžete ho sníst!
Kávu s sebou si mnoho lidí kupuje pravidelně každý den. 
Dva čeští studenti vynalezli nový druh kelímků, které jsou 
jedlé. Jsou úžasným pokrokem v rámci boje proti zbyteč-
nému plýtvání a znečišťování životního prostředí.

Do oceánů se každoročně dostane na osm miliónů tun 
plastů. Když je mořští živočichové sní, mohou uhynout. 
Nebo se plasty při jejich konzumaci dostanou v jejich těle 
až k nám. Kelímky jsou symbolem rychlého stravování. 
A vyhazujeme je stejně rychle, jako pijeme jejich obsah. 
Proces jejich výroby i likvidace má devastující vliv na život-
ní prostředí. Vzhledem ke svým vlastním zkušenostem se 
proto před dvěma lety dva studenti Newton College, kon-
krétně Zuzana Zvěřová Miroslav Myrončuk, rozhodli, že 
s tímto plýtváním něco udělají. Jejich cílem bylo navrhnout 
kelímky, které by nezatěžovaly životní prostředí.

S podporou svého zázemí, Výzkumného ústavu potra-
vinářského Praha a ČVUT, tak oba studenti vytvořili návrh 
na přípravu kelímku, který se skládá pouze z přírodních in-
grediencí, a je tudíž i jedlý. 

K uspokojivému výsledku se ale propracovávali přes 
několik neúspěšných pokusů. Jedlý kelímek neboli edible 
cup odolává teplotě až 85 °C a udržuje nápoj teplý po dva-
náct hodin. Obsahuje pouze 56 kalorií. Je vhodný i pro 
konzumaci zmrzliny. Je jednoduše dokonalým řešením, 
pokud máte hlad i žízeň.

Zuzana Zvěřová a Miroslav Myrončuk s tímto neočeká-
vaným a překvapujícím nápadem zvítězili i na soutěži UP 
Business Camp, která podporuje slibné start-upy.

Kelímek lze zakoupit ve zhruba třiceti českých městech, 
kromě Prahy i například v Brně nebo Českých Budějovi-
cích. Prozatím je k dispozici pouze jedna velikost (110 ml), 
studenti by ale chtěli nabídku rozšířit.

Jedlé kelímky se už dostaly i do dalších evropských 
zemí, například do Španělska, Velké Británie či Německa. 

Opatovický kanál překlene kamenný most 
podle návrhu Leonarda da Vinci
Přes Opatovický kanál u Lázní Bohdaneč povede most, 
do července vznikne dřevěný, později je v plánu kamen-
ná stavba. Bude podle návrhu renesančního malíře a vy-
nálezce Leonarda da Vinci. Opatovický kanál existuje pět 
století, dokončen byl v roce 1521, dnes je technickou pa-
mátkou. Přírodně a historicky zajímavou lokalitu také pro-
pojí naučná stezka.
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„Opatovickému kanálu by se měla věnovat větší po-
zornost, je nejstarší technickou památkou ve východních 
Čechách. Naučná stezka bude přes da Vinciho most, lidé 
dojdou k ptačí rezervaci,“ řekl podnikatel Radek Macha-
la z Golf clubu Pardubice, který provozuje u lázeňského 
města golfové středisko. V místě naučné stezky se nachá-
zela chata plukovníka Karla Tillera. V Bohdanči měla rodi-
na vilu, dnes je tam penzión. Chatu Tiller využíval k odbo-
jové činnosti za druhé světové války. V chatě chvíli přecho-
vával zbraně a výbušniny, které měly poškodit firmu Explo-
sia. Němci ji využívali pro válečnou výrobu. A v chatě také 
Tiller nějakou dobu schovával československé parašutisty 
z výsadku Silver A.

Nový rozlehlý dóm v Moravském krasu
Jeskyňáři objevili v Moravském krasu rozlehlý dóm. Je 
zhruba 30 × 30 metrů velký a bohatě zdobený všemi dru-
hy krápníků. Oznámil to Jan Flek ze základní organizace 
Myotis České speleologické společnosti. Odborníci se do 
prostoru dostali po dvouletém úsilí – museli se prokopá-
vat, poradit si s bahnem i zaplavenými přístupovými pro-
story. Některé úseky byly průlezné, někdy ale měly třeba 
jen 20 centimetrů. Návštěvníci se do dómu ale nepodívají 
právě kvůli špatné přístupnosti.

Objevy takového rozsahu jsou v Moravském krasu již 
výjimečné, protože je hodně probádaný. Jeskyně zatím 
nemá jméno – speleologové ji budou dál prozkoumávat. 
Už teď je podle nich evidentní, že prostora má pokračová-
ní. Má jít o takzvané trativody, které můžou jít podle odha-
du až do stometrové hloubky.

Stádo zubrů v Ralsku má téměř 40 kusů
Ohroženým zubrům evropským se v bývalém vojenském 
prostoru Ralsko na Českolipsku daří. Původně sem bylo 
před deseti lety dovezeno pět kusů, nyní stádo největší-
ho obratlovce evropského kontinentu čítá téměř čtyřicet 
kusů těchto přežvýkavců. Zvířata v oboře v bývalém vojen-
ském prostoru mohou vidět i pěší turisté nebo cyklisté. Zu-
bři jsou největší volně žijící přežvýkavci v Evropě, takřka tři 
metry dlouhé zvíře váží až tunu. Ve volné přírodě byli vy-
hubeni asi před sto lety kvůli rozsáhlému kácení lesů. Pře-
žilo několik posledních kusů chovaných v zajetí, většinou 
v oborách a zoo. Jedním z míst, kde kdysi žili, je i okolí Ral-
ska. Nyní v Ralsku zubři žijí v jedné z největších středoev-
ropských obor na Židlově.

Vědci vytvořili další 4 embrya 
ohrožených nosorožců, celkem jich mají 9
Mezinárodnímu vědeckému týmu se na přelomu března 
a dubna podařilo vytvořit další čtyři embrya nosorožců bí-
lých severních ohrožených vyhynutím. Vědci tak mají de-
vět zmrazených embryí. Odebírání vajíček a vytváření em-
bryí je součástí projektu záchrany nosorožců bílých sever-
ních umělou reprodukcí. Poslední dvě samice tohoto dru-
hu na planetě Fatu a Nájin žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni. 
Obě patří ZOO Dvůr Králové, ale žádná ze samic v Ol Pe-
jetě už není schopná mládě odnosit. Vědci proto chtějí em-
brya vložit do samic příbuzných nosorožců bílých jižních. 

Oblíbenost ZOO ve Dvoře Králové trvá
Zoologická zahrada ve východočeském Dvoře Králové nad 
Labem patří k nejoblíbenějším českým institucím svého 
druhu, i díky zdejšímu safari, na němž se mohou návštěv-
níci pohybovat přímo mezi divokými zvířaty. Zahrada, je-
jímž základem byl malý zookoutek, otevřený královédvor-
skou radnicí 9. května 1946 v parku s kopií renesančního 
zámku, je známá také díky svému chovu afrických zvířat, 
který uznávají odborníci po celém světě. Ke zdejším uniká-
tům patří chovy ohrožených nosorožců nebo vzácné pra-
lesní žirafy okapi. V posledním roce ale ZOO ekonomicky 
strádá kvůli omezením spojeným s koronavirem.

archeoloGIe

„Řbitov zviřátek“ v Mutěnicích na Hodonínsku
Pracovníci brněnského Ústavu archeologické památkové 
péče, kteří se od počátku března podílejí na rozsáhlém ar-
cheologickém výzkumu před výstavbou plynovodu Mora-
via, odkryli v katastru Mutěnic na Hodonínsku část velkomo-
ravské vesnice. Kromě bývalého obydlí tam našli také kost-
ry zvířat, uvedl na webu za archeology Michal Přichystal.

Nejzajímavější nálezy objevili archeologové ve dvou 
hlubokých jámách, umístěných stranou od vesnice. „Připo-
mínají známý hororový román Řbitov zviřátek od Stephe-
na Kinga. V zásypu první z nich byla objevena lidská kostra 
v nepietní poloze, na níž spočíval ještě celý psí skelet. Dru-
há zásobní jáma pak obsahovala pozůstatky hned několi-
ka dospělých psů i štěňat, pod nimiž ležela ještě kompletní 
kostra husy. Podobné jámy se zvířecími, vzácněji i lidskými 
ostatky se občas vyskytly i na jiných soudobých sídlištích 
na Moravě,“ dodal Přichystal.

Nové nálezy na trase D3
Groše z časů Václava IV., keramické zlomky i snímky jan-
tarových korálků nabízí výstava Co přinesla dálnice, kte-
rou otevřelo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 
Přibližuje archeologický průzkum v jihočeské trase dálni-
ce D3 a navazující dálnice S10 v Horním Rakousku. Z vý-
zkumů vyplývá, že jižní Čechy byly významnou obchodní 
křižovatkou. ČTK to řekl archeolog muzea Ondřej Chvoj-
ka. Místa, jimiž vede D3, zkoumají archeologové dvacet let. 
„Dálnice je pro nás obrovskou sondou. Je to největší stav-
ba, prořízla celý kraj. Nálezy z dálnice nám jasně ukazují, 
že jižní Čechy byly vždy napojené na dálkové obchodní tra-
sy. Nebyly jsme žádnou periferií, ale spíš křižovatkou kul-
tur, lidí,“ řekl Chvojka.

Vykopávky odhalily sídliště z doby kamenné i bronzo-
vé, z doby železné sídliště Keltů a Germánů i raně stře-
dověké lokality. Archeologové dokumentovali i novověkou 
Eliášovu štolu u Úsilného. Díky dálnici se dostali do míst, 
kam dosud nemohli. Zjistili, že na severním Táborsku žili 
lidé dřív než ve středověku a těžilo se tam zlato. U Horusic 
objevili neolitické sídliště prvních zemědělců v jižních Če-
chách, z poloviny 6. tisíciletí před Kristem. Na Českobudě-
jovicku patří k zajímavostem sídliště ze starší doby bron-
zové v Borku. Archeology překvapilo, že se tam prokázal 
výskyt jantarových korálků. „Víme, že pocházejí z Pobaltí. 
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Do nedávné doby jsme si mysleli, že jantarové korálky jsou 
omezené zejména na elity, a teď je máme i na běžném ze-
mědělském sídlišti. Ukazuje se, jak byly jižní Čechy napo-
jené na dálkový obchod, že sem šla nejenom měď z Alp, 
z jihu, ale ze severu třeba jantar a jak i běžní obyvatelé měli 
jantar,“ řekl Chvojka.

Doprava

Vysokorychlostní trať Praha – Liberce
Pražský magistrát se připojí k iniciativě, která plánuje vy-
zvat český stát k vybudování vysokorychlostní železniční 
trati propojující Prahu, Mladou Boleslav, Liberec a němec-
ký Zhořelec (Görlitz). Pražští radní schválili návrh společ-
ného memoranda mezi kraji a samosprávami v Česku, Ně-
mecku a Polsku. Ještě o něm budou hlasovat zastupitelé.

Snaha o prosazení stavby vysokorychlostní železnice, 
která by kopírovala dálnici D10, vznikla zejména z iniciati-
vy Libereckého kraje, Saska a polského Dolnoslezské voj-
vodství. Je podle nich zásadní, aby mezi Prahou, Libercem 
a rozhraním Německa a Polska vzniklo železniční spojení, 
které bude rychlejší než cesta autem po dálnici. K iniciati-
vě se nyní připojilo i vedení hlavního města.

Opravená Slovenská strela v Kopřivnici
Legendární železniční vůz Slovenská strela se po více než 
dvou letech oprav vrátil do Kopřivnice na Novojičínsku. 
Zatímco před odjezdem na renovaci stál vůz venku před 
Technickým muzeem Tatra, kde léta chátral, nyní bude vy-
staven nedaleko odtud ve speciálně postaveném proskle-
ném depozitáři u nového Muzea nákladních automobilů 
Tatra. Na opravu v roce 2018 vůz odjel po silnici nalože-
ný na speciálním návěsu, do Kopřivnice pak přijel po vlast-
ní ose po kolejích. V Kopřivnici na vlak čekaly podél trati 
desítky lidí. Slovenskou strelu Tatra vyrobila v roce 1936 
a vlak bude jedním z největších lákadel nového muzea, kte-
ré by se návštěvníkům mělo otevřít na podzim. Tatra má 
navíc v plánu při zvláštních příležitostech se Strelou vy-
jíždět po kolejích ven. Jaroslav Martínek za Tatru Trucks 
uvedl, že celkové náklady na renovaci vlaku včetně výstav-
by depozitáře byly vyčísleny na 118 miliónů korun. Téměř 
80 miliónů z toho pokryjí dotace z Evropské unie, zbývají-
cí část poskytla společnost Tatra Trucks.

Podzemní tramvaj místo metra v Praze?
Sestoupat po eskalátoru do podzemí a rychle se přepra-
vit po celém městě je dnes pro Pražany samozřejmostí. Je 
možné k tomu využít 65 kilometrů a 61 stanic metra. Při-
tom původně měla pod městem vést jen tramvajová trať. 
Poprvé se lidé mohli metrem svézt v roce 1974. V roce 
2028 přijde další milník: nová linka D a první automatic-
ké vlaky bez řidiče.

První myšlenky na stavbu podzemní dráhy se objevi-
ly už v 19. století, výrazný posun ale přišel až v šedesátých 
letech 20. století, kdy se zrodila myšlenka podpovrchové 
tramvaje. S její stavbou se začalo v lednu 1966, teprve poz-
ději bylo rozhodnuto o tom, že pražským podzemím po-
vede metro. „V tu dobu už ale stála stanice Hlavní nádraží. 

To, že byla původně určená pro tramvaje, je vidět na uspo-
řádání nástupišť, která počítají s pravostranným otevírá-
ním dveří,“ říká David Krása, generální ředitel společnosti 
Metro projekt. Brzy bylo jasné, že příprava metra potřebuje 
centrální odborné vedení. Proto 1. května 1971 vznikl Pro-
jektový ústav Metroprojekt. „Na začátku sedmdesátých let 
bylo na přípravě metra enormní množství práce. Stavěl se 
první úsek linky C, na kterém za pochodu vznikala ucelená 
koncepce zcela nového dopravního systému, od provoz-
ního uspořádání až po architektonické řešení stanic,“ říká 
David Krása. Ke zprovoznění prvního úseku metra došlo 
v roce 1974. Šlo o část trasy linky C mezi stanicemi Soko-
lovská (Florenc) a Kačerov. O čtyři roky později byla zpro-
vozněna linka A v úseku Dejvická – Náměstí Míru. V osm-
desátých letech pak byla dokončena řada dalších úseků 
včetně části metra B Smíchovské nádraží – Florenc.

Po listopadové revoluci došlo nejprve k prodloužení lin-
ky B na Černý most a Zličín, následovala linka C směrem 
do Letňan a v roce 2015 byla zprovozněna část linky A do 
Motola. Pražské metro tak dnes má 61 stanic a 65 kilo-
metrů tratí. Ještě letos by se měla začít stavět linka D, kte-
rá bude zprovozněna v roce 2028. Půjde o první linku, na 
které budou jezdit vlaky bez řidiče. Déčko bude zajímavé 
i výtvarným řešením jednotlivých stanic. V každé z nich za-
nechá otisk jiný významný umělec. Garantem tohoto pro-
cesu je pražská Národní galerie a architekt David Vávra.

Společnost Metroprojekt tak připravuje celou řadu vel-
kých projektů, od nové železnice mezi centrem Prahy, le-
tištěm a Kladnem až po novou linku metra v bulharské 
Sofii. (mk)

Smartwings obnovily letecké linky z ČR
Letecký dopravce Smartwings obnovil další lety, např. 
z Prahy do Chorvatska nebo také první linky z regionál-
ních letišť v Brně a Ostravě do Egypta. Smartwings a dce-
řiné ČSA plánují během léta pravidelné lety do šestasedm-
desáti destinací. Z Brna chtějí nabízet pravidelné lety do 
jedenácti destinací a dalších deset z Ostravy. Většina by 
měla mířit do dovolenkových přímořských destinací, napří-
klad v Řecku, Turecku, Bulharsku, Egyptě nebo Itálii. Vedle 
toho jsou v plánu charterové lety pro cestovní kanceláře.

Pražské přívozy
V Praze můžete po zimní přestávce opět využívat všechny 
přívozy přes Vltavu. Přívozy mají sedm tras a platí na nich 
běžný tarif MHD. Loni přívozy přeplavily 694 000 cestují-
cích a 154 000 jízdních kol. 

Historická data
11. 6. 1871 byl založen vzájemně se podporující spolek 
plavců, rybářů a pobřežných vltavan.
18. 7. 1891 byla zahájena pravidelná doprava na první 
pražské trati elektrické dráhy, která byla 800 m dlouhá 
a vedla z Letné ke vchodu do Královské obory.
25. 7. 1891 byl zahájen provoz lanové dráhy na Petřín.
20. 8. 1891 byla slavnostně otevřena rozhledna na Pet-
říně.
29. 8. 1936 byl v Praze zahájen provoz první trolejbuso-
vé linky Sv. Matěj – Bořislavka.
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Prezidentka Čaputová sa stretla 
s korunným princom Frederikom
Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa 10. mája stretla v Pa-
láci Frederika VIII. v Kodani s dánskym korunným prin-
com Frederikom. Čaputová v rámci návštevy Dánska vy-
stúpila s prejavom na konferencii Copenhagen Democracy 
Summit, následne navštívila spolu s delegáciou sídlo en-
viromentálnej agentúry State of Green rovnako ako Európ-
sku environmentálnu agentúru a tiež dánsky Štátny sérolo-
gický ústav. V utorok 11. mája bolo naplánované stretnu-
tie s predsedníčkou dánskej vlády Mette Frederiksenovou. 
Dánsko naposledy navštívil pred necelými deviatimi rok-
mi bývalý prezident Ivan Gašparovič, ktorého v roku 2012 
pozvala kráľovná Margaréta II. a jej manžel princ Henrik. 
Návšteva bola predovšetkým zameraná na posilnenie ďal-
šej spolupráce medzi krajinami na ekonomickom poli.

Návrh na referendum je na Ústavnom súde
Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok 13. mája dostal od pre-
zidentky SR Zuzany Čaputovej podanie, v ktorom žiada 
o posúdenie ústavnosti predmetu navrhovaného referen-
da o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR. „Plé-
num Ústavného súdu rozhodne o danej veci v zákonnej le-
hote 60 dní,“ informovala TASR hovorkyňa súdu Martina 
Ferencová. Prezidentka Čaputová sa obrátila na ÚS v sú-
vislosti s petíciou za vyhlásenie referenda iniciovanou opo-
zičnými stranami. Zaujímala sa o to, či predmet navrhova-
ného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, 
ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom 
referende. Oznámila to v stredu 12. mája. Podmienka mi-
nimálneho počtu podpisov bola splnená a kancelária pre-
zidentky podpisy riadne overila.

„Úlohou prezidentky je urobiť rozhodnutie, ktoré za-
bezpečí ústavnosť referenda a ktoré nebude sprevádzané 
žiadnymi ústavnými pochybnosťami. Považujem preto za 
správne všetky sporné otázky vyriešiť ešte pred vyhláse-
ním referenda, aby neskôr nemohol byť spochybnený ani 
jeho priebeh a ani jeho výsledok,“ uviedla prezidentka pre 
tlač. Petíciu za referendum o predčasných voľbách pod-
písalo viac ako 585 000 ľudí. Otázkou referenda má byť: 
„Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo 
dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“ Lídri opozič-
ných strán Hlas a Smer-SD, ktoré petíciu iniciovali, avizo-
vali úspešnosť kampane už v apríli.

Matovič sa vyhrážal demisiou
Minister financií a bývalý predseda vlády Igor Matovič 
(OĽANO) opäť narazil na nevôľu zo strany lídra SaS Ri-
charda Sulíka, s ktorým má konflikty už od začiatku koalí-
cie. Predseda SaS médiám potvrdil, že mu Matovič osob-
ne povedal, že zvažuje zvýšiť DPH na 25 percent. Matovič 
druhý májový týždeň predstavoval ním navrhnutú pláno-
vanú daňovo-odvodovú reformu a vyhlásil, že je priprave-
ný spolupracovať v krajnom prípade aj s opozíciou. „A keď 

kvôli tomuto budem mať odísť z koalície, tak odídem z tejto 
koalície alebo z tohto postu,“ vyjadril sa Matovič.

„Fakt je ten, že ak by Igor Matovič odišiel z vlády, vláda 
by fungovala menej konfliktne, to je holý fakt,“ komento-
val vyjadrenie expremiéra Sulík v televíznej relácii Na telo 
v sobotu 8. mája. „A keď sa Matovič týmto vyhráža, možno 
to myslí vážne, keď mu neprejdú výmysly s daňami, možno 
to naozaj spraví a bude po kríze,“ dodal.

Jedným z Matovičových kľúčových opatrení je, aby pra-
cujúci rodič dostal na každé jedno dieťa o 200 eur naviac. 
Ako a z akých rezerv tento plán mieni financovať, však do-
teraz neobjasnil. Ako jediný spôsob sa podľa analytikov 
javí zvyšovanie daní, ktoré však nechcú podporiť koaliční 
partneri. Na verejnosť sa dostali nepotvrdené fámy o tom, 
že zvýšenie by malo byť až na hodnotu 25 percent DPH, 
no Matovič tieto fámy vyvrátil s tým, že sa jedná o výmy-
sel Richarda Sulíka. „So žiadnym politikom SaS som sa ne-
rozprával o konkrétnom percente DPH. Bol to sprostý vý-
mysel z ich strany,“ povedal Matovič. Predseda SaS trvá 
na tom, že má informáciu priamo od Matoviča. Sulík zá-
roveň prízvukoval, že strana zvyšovanie daní odmieta. „Je 
to pre nás červená čiara,“ uviedol. Podporu nenašiel ani 
v opozícii. Strana Hlas zaujala stanovisko, v ktorom pova-
žuje spoluprácu s Matovičom za nezlučiteľnú s jeho zotr-
vaním vo vláde.

Začína sa reforma polície
Plánovaná reforma polície sa bude realizovať v dvoch eta-
pách. V prvej sa upravia útvary v pôsobnosti Prezídia Po-
licajného zboru (PZ). Zmeny majú za cieľ predovšetkým 
posilnenie finančného vyšetrovania a analytickej činnosti. 
Má sa taktiež uľahčiť práca a zabezpečiť väčšia bezpečnosť 
na cestách. Za týmto účelom budú nasadené nové sys-
témy na pokutovanie prostredníctvom objektívnej zodpo-
vednosti. Druhá fáza reformy bude riešiť územné členenie 
polície. V rozhovore pre TASR to povedal policajný prezi-
dent Peter Kovařík.

Na prevedenie reformy budú však potrebné aj legisla-
tívne zmeny. Návrhy novely zákonov o Policajnom zbore 
i štátnej službe príslušníkov PZ už prešli vnútrorezortným 
pripomienkovým konaním. Vláda o nich bude rozhodovať 
v auguste tohto roku. Zároveň sa pripravuje aj plán rozvo-
ja Policajného zboru. Policajný prezident potvrdil, že sú-
časťou legislatívnych zmien bude aj znižovanie veku vstupu 
do polície z aktuálnych 21 na 18 rokov. Možné sú aj zmeny 
v obsadzovaní najvyšších riadiacich funkcií v zbore vráta-
ne policajného prezidenta. V hre je aj zrušenie povinných 
menoviek na uniformách. Podľa Kovaříka je návrh usporia-
dania prezídia už pripravený. „Najväčšie zmeny sa týkajú 
útvarov, kde sme ako Policajný zbor neefektívni,“ uviedol.

Na národnej úrovni vznikne jeden silný útvar zamera-
ný na finančné vyšetrovanie. V pláne obnovy je nazvaný 
ako Národná centrála osobitných druhov kriminality. Tak-
tiež bude posilnené finančné vyšetrovanie aj na úrovni Ná-
rodnej kriminálnej agentúry. Cieľom zmien je tiež zefektív-
niť analytickú činnosť. Analýzy sú nápomocné napríklad pri 
vyšetrovaní ekonomickej trestnej činnosti, keď treba zhr-
núť informácie o pohyboch na účtoch, vystavovaní faktúr, 
osobách či telekomunikačnej prevádzke. „Ak sú desiatky fi-
riem a miliónové škody, vyšetrovateľ musí vidieť schému fi-
nancií,“ upresnil Kovařík.
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Reformovaný bude aj princíp objektívnej zodpovednos-
ti na cestách. „Nestačí nám dať systémy, ktoré budú merať 
rýchlosť alebo porušenie prevádzky, ale potrebujeme systém 
napojiť tak, aby automaticky hľadal vlastníka vozidla, nasta-
voval pravidlá na to, ako bude prebiehať sank cio novanie,“ 
upresnil policajný prezident. Nahadzova nie do systému, 
lustrovanie a vydávanie rozhodnutí sa mo mentálne robí 
manuálne a ide o pracný a časovo náročný proces.

Financovanie reformy bude pochádzať čiastočne z fon-
du obnovy. Policajný prezident dodal, že na zmeny v prvej 
fáze nadviaže diskusia o územnom členení. V hre je ruše-
nie krajských riaditeľstiev a ich nahradenie tromi oblastný-
mi útvarmi a metropolitnou políciou hlavného mesta. Pod-
ľa Kovaříka je v prvom rade nutné zachovať základné útva-
ry. „Neplánujeme znižovať výkon ani prepúšťať,“ upresnil.

Elektricky riadené výhybky v Bratislave
Dopravný podnik Bratislava avizoval prestavbu trolejo-
vého vedenia v niekoľkých častiach Bratislavy. Jednou zo 
zmien bude aj zavedenie nových elektricky riadených vý-
hybiek. Podnik túto informáciu zverejnil na sociálnej sie-
ti s tým, že projekt bude financovaný z eurofondov a jeho 
cieľom je rýchlejšia preprava trolejbusmi. Najväčšie zme-
ny sa budú týkať sústavy trolejových križovatiek Miletičo-
va – Jelačičova – Žellova, kde jazdia najviac vyťažené linky 
201 a 209. Následne bude vybudovaný aj bezpečnostný 
výjazd z obratiska. „Miletičovu ulicu tiež pripravíme na pre-
mávku megatrolejbusov,“ uviedol podnik. Modernizáciou 
má prejsť aj trasa linky 210 v úseku Záhradnícka – Karadži-
čova. „Po dodaní nových vozidiel začneme na trasu nasa-
dzovať nové kĺbové hybridné trolejbusy, ktoré sa tu budú 
počas jazdy nabíjať z trolejového vedenia a v ďalších úse-
koch budú môcť jazdiť na batériu bez pripojenia na drô-
ty,“ spresnili. V pláne je zahrnutá aj modernizácia trolejo-
vého vedenia v úseku Hlavná stanica – Pražská – Kramá-
re – Patrónka, „po ktorej začnú premávať ďalšie dve linky, 
kde nahradíme autobusy trolejbusmi“.

Ministerka Kolíková pri odvolávaní obstála
Koalícia v uplynulých týždňoch riešila opozičný návrh stra-
ny Smer-SD na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie 
Kolíkovej (Za ľudí). Kolíková mala byť podľa Smeru v kon-
flikte záujmov, pretože firma jej brata uzavrela v roku 2020 
zmluvy s RTVS vo výške 1,5 milióna eur. Smer taktiež ini-
cioval mimoriadnu schôdzu. Druhé obvinenie súviselo so 
spoločnosťou MK Real, v ktorej je spoločníčkou. Kona-
teľkou firmy bola Kolíkovej nevlastná sestra. V roku 2019 
spreneverila 16 tisíc eur vlastníkov spravovaných bytov, za 
čo bola právoplatne odsúdená. Strana Smer je presvedče-
ná, že ministerka klamala, keď tvrdila, že o situácii nevede-
la. Koalícia si nechala od Kolíkovej vysvetliť zákulisia tých-
to prípadov a deklarovala, že na základe toho sa bude roz-
hodovať pri hlasovaní.

Zmluvné vzťahy medzi RTVS a spoločnosťou Elektroni-
ka má preveriť aj Rada RTVS. Rokovania s Kolíkovou pre-
biehali medzi ňou a jednotlivými koaličnými stranami. Po 
rokovaniach jej podporu deklarovali poslanci Za ľudí, SaS 
aj Sme rodina, ktorých stanovisko sa javilo ako čiastočne 
nerozhodné. Hnutie OĽANO uviedlo, že bude o všetkých 
závažných zisteniach informovať premiéra Eduarda He-

gera. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) videl prob-
lém aj v možnom konflikte záujmov pri prenájme súčas-
nej sídelnej budovy rezortu spravodlivosti. Šéfka rezortu 
spravodlivosti však povedala, že v tejto veci nenesie žiad-
nu zodpovednosť. Bránila sa tým, že prenájom podpísal 
vtedajší minister Gábor Gál potom, čo odišla z kresla štát-
nej tajomníčky. Tvrdí, že dôvodom boli aj napäté vzťahy 
medzi nimi oboma.

Kolíková na odstúpenie nevidela žiaden dôvod. Parla-
ment o vyslovení nedôvery rokoval v pondelok 10. mája. 
Väčšina prítomných koaličných poslancov nepodporila ná-
vrh Smeru a Mária Kolíková zostala aj naďalej ministerkou 
spravodlivosti. Veľká časť hlasujúcich však šéfku rezortu 
spravodlivosti nepodporila. Proti vysloveniu nedôvery hla-
sovalo len 61 z 93 koaličných zákonodarcov. Až 28 z nich 
sa hlasovania nezúčastnilo. Poslanec OĽaNO Martin Čep-
ček návrh Smeru dokonca podporil. Na vyslovenie nedô-
very by opozícia potrebovala najmenej 76 hlasov. Opo-
zičných poslancov je dnes celkovo 57, medzi nimi aj dvaja 
bývalí koaliční, Miroslav Kollár a Tomáš Valášek. Obaja sa 
do Národnej rady dostali so stranou Za ľudí, teda spoloč-
ne s ministerkou Kolíkovou. Dvojica poslancov hlasovala 
proti jej odvolaniu.

Letanovská vystúpila zo strany Za ľudí
Kríza v strane sa prehlbuje. Ako ďalšia odišla zo strany 
práve Letanovská. Pridala sa tak k nedávno odídeným po-
slancom Miroslavovi Kollárovi a Tomášovi Valáškovi. Dô-
vodom jej odchodu je podľa vlastných slov konanie pred-
sedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej. Nesúhlasí so spôso-
bom, akým Remišová stranu vedie. Letanovská o tom in-
formovala na sociálnej sieti. Strana podľa nej nenaplnila 
potenciál na to, aby bola reprezentantom slušnosti, od-
bornosti a kultivovanej politiky.

Remišová podľa Letanovskej nedokázala uchopiť a roz-
víjať odkaz zakladateľa strany. „V celom jej pôsobení bolo 
mnoho zaváhaní a neschopnosť zaujať jasný, zrozumiteľ-
ný a zásadový postoj, ktorý by reprezentoval postoje väč-
šiny kľúčových osobností poslaneckého klubu a predsed-
níctva,“ uviedla. Exposlankyňa a doterajšia členka predsed-
níctva strany kritizuje Remišovú aj za jej postoj pri aktuál-
nej kauze ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorú 
vyvolala opozícia. Tá obvinila Kolíkovú z korupcie a rodin-
kárstva. Kolíkovej nevlastná sestra bola totiž odsúdená za 
spreneveru vo forme, v ktorej figurovala aj sama Kolíková. 
Predsedníčka strany sa Kolíkovej podľa Letanovskej zasta-
la „veľmi vlažne, neskoro, akoby nútene, a tým ju nemilo-
srdne predhodila nielen opozícii, ale aj krvilačným koalič-
ným partnerom“. Remišovej reakciu označila za „posled-
nú kvapku“. „Môj pohár schopnosti akceptácie absurdity 
a nečistoty politiky pretiekol a už ďalej nebude Veronika 
Remišová a zvyšok vlády jednať aj v mojom mene,“ dodala.

Vakcíny Pfizer a Moderna aj pre 45-ročných
Veková hranica pre očkovanie vakcínami od spoločností 
Pfizer/BioNTech a Moderna bola po novom znížená na 
45 rokov. Záujemcovia o očkovanie vo veku 45 a viac ro-
kov, ktorí sú zaregistrovaní na očkovanie prostredníctvom 
portálu a ešte nemajú termín, budú presunutí do zozna-
mov čakateľov na vakcíny Pfizer a Moderna. TASR o tom 
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zana Eliášová. „Naďalej však platí, že termíny očkovania 
budú po otvorení kapacít prideľované striktne podľa veku 
a diagnóz,“ uviedla hovorkyňa. Upozornila, že v prvom 
kole sa prideľujú termíny seniorom starším ako 70 rokov, 
následne pacientom s vážnymi chronickými ochorenia-
mi. V treťom kroku sa očkujú osoby staršie ako 60 rokov 
a pacienti so stredne závažnými chronickými ochoreniami. 
Chronicky chorým pacientom systém prideľuje termíny na 
základe potvrdenia o diagnóze od zdravotných poisťovní. 
Podmienkou je, aby údaje záujemcu o očkovanie neboli vi-
diteľné v zoznamoch chronicky chorých pacientov. Voľné 
očkovacie termíny vo vakcinačných centrách sa postupne, 
od najstaršieho po najmladšieho, obsadzujú zá ujemcami 
pod 60 rokov.

76. výročie ukončenia druhej svetovej vojny 
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Sloven-
skej republiky Ivan Korčok spolu veľvyslancom Ruskej fe-
derácie na Slovensku Igorom Bratčikovom a primátorom 
hlavného mesta Matúšom Vallom položili 7. mája kytice 
kvetov k pomníku dvoch mladých vojakov Ivana Gorjono-
va a Nikolaja Finuškina na Malom Slavíne. TASR o tom in-
formoval komunikačný odbor ministerstva. „Dňa 8. mája 
2021 si pripomíname 76. výročie ukončenia druhej sveto-
vej vojny v Európe – najničivejšieho konfliktu v dejinách 
ľudstva. Tak ako si ctíme hrdinov Slovenského národné-
ho povstania, nášho domáceho i zahraničného odboja, 
1. česko-slovenského armádneho zboru, nezabúdame ani 
na príslušníkov všetkých národov, ktorí bojovali v radoch 
sovietskej armády a rumunskej armády, a pri oslobodzo-
vaní nášho územia položili svoje životy. Spolu s primáto-
rom Bratislavy a ruským veľvyslancom sme sa dohodli, že 
si takto symbolicky uctíme pamiatku dvoch mladých voja-
kov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní nášho hlavného mes-
ta,“ uviedol Korčok. Pomník sa nachádza v lesnom areáli 
nad Račou a miesto je nazvané Malý Slavín.

V súčasnosti prebieha renovácia a rekonštrukcia objek-
tu vrátane pomníka v spolupráci s veľvyslanectvom Ruskej 
federácie v Bratislave. Miesto je obľúbeným voľnočasovým 
cieľom Bratislavčanov. Táto spolupráca vyplýva z medzi-
štátnej dohody o starostlivosti o pamätníky a vojnové hro-
by. „Je našou morálnou povinnosťou zachovávať pamiat-
ku na tých, ktorí položili svoje životy za oslobodenie našej 
vlasti v roku 1945,“ dodal komunikačný odbor minister-
stva zahraničných vecí.

Pandemická krízová linka
Na krízovej linke pomoci, ktorú pre pandémiu nového ko-
ronavírusu minulý rok zariadilo občianske združenie IPčko, 
poskytli psychológovia takmer 30 000 poradenstiev. Ľudia 
sa na linku obracali pri pocitoch osamelosti, strachu, myš-
lienkach či pokusoch o samovraždu, pri domácom i sexuál-
nom násilí alebo keď potrebovali akútnu pomoci pri úmrtí 
blízkeho. Medzi volajúcimi boli aj zdravotníci z prvej línie. 
Na tlačovej konferencii to 7. mája uviedol programový ria-
diteľ združenia IPčko Marek Madro.

S príchodom nového koronavírusu na Slovensko sa 
podľa Madra veľký počet ľudí ocitol v situácii, ktorej če-
lil prvýkrát a ktorá so sebou zároveň prináša mnohé stra-

ty, náročné a stresujúce situácie plné neistoty. Linka za-
znamenala 6 567 kontaktov, keď ľudia trpeli pocitmi osa-
melosti či strachu. Bezprostredne s následkami pandémie 
ochorenia covid-19 súviselo 4 717 kontaktov. Krízovú linku 
pomoci o pomoc požiadalo 689 ľudí v súvislosti s úmrtím 
blízkych na ochorenie covid-19, 476 kontaktov bolo spoje-
né so zhoršenou sociálno-ekonomickou situáciou vplyvom 
pandémie a 329 ľudí hovorilo o svojich pocitoch a strachu 
z testovania, očkovania a bezpečnostných opatrení. „Pri 
3 075 pomáhajúcich rozhovoroch s psychológmi sa ľudia 
zdôverili s myšlienkami na samovraždu, 2 216 rozhovo-
rov bolo priamo pri samovražednom pokuse a 2 158 roz-
hovorov s témami domáceho a sexuálneho násilia,“ uvie-
dol Madro.

V súvislosti s témou ochorenia covid-19 sa na krízo-
vú linku pomoci intenzívne obracali aj zdravotníci (2 178) 
a pracovníci v prvej línii. Špecifickou skupinou počas prvej 
vlny pandémie boli repatrianti v štátnych karanténach. 
Dlho dobý akútny stres poznačil podľa združenia na lin-
ku pomoci ľudí, ktorí boli a sú obeťami či svedkami nási-
lia v domácnostiach. Taktiež ľudia, ktorí pociťujú úzkosť, 
strach, obavy, ktorí sú zúfalí, bezmocní či vykazujú depre-
sívne symptómy. „Nie raz sme pomáhali ľuďom aj pri pre-
konávaní tých najťažších chvíľ života – pri úmrtí členov ro-
diny, priateľov a kolegov, ale výrazný bol aj počet kontak-
tov, ktoré súviseli so sebapoškodením, samovražednými 
myšlienkami a tendenciami,“ spresnil programový riaditeľ.

Obvinený Trnka skrýval 
nahrávku Gorila sedem rokov
Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka podľa ob-
žaloby neodovzdal inkriminujúcu nahrávku polícií, čím za-
medzil jej vyšetrovaniu. Trnka a jeho komplici, medzi nimi 
aj starosta obce Dolný Bar Oskár Bereczk, dokonca po-
núkli nahrávku za päť miliónov eur podnikateľovi Jarosla-
vovi Haščákovi z finančnej skupiny Penta, ktorý je jedným 
z hlavných aktérov na nahrávke a súčasne čelí obvineniam. 
Na nahrávke sú zaznamenané jeho rozhovory s politikmi 
či inak vplyvnými ľuďmi.

Kauza Gorila je jedným z najväčších korupčných škan-
dálov v histórii Slovenska. Jej obsahom sú okrem iného aj 
delenie provízií pri privatizácii či pochybné financovanie 
politických strán za druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Na-
hrávka sa na verejnosť však dostala až v roku 2011, a to vo 
forme spisu zverejneného na internete. Zo záznamu vy-
plýva jasné podozrenie z viacerých trestných činov a pre-
pojenia súkromných firiem na politikov. Zverejnenie spô-
sobilo demonštrácie desiatok tisíc občanov. Vyšetrovanie 
však objasnilo fakt, že vtedajší generálny prokurátor Dob-
roslav Trnka obdržal zvukovú nahrávku Gorily od dnes vä-
zobne stíhaného Mariana Kočnera už päť rokov predtým, 
v roku 2007. I po zverejnení na internete si nahrávku pone-
chal. A to až do roku 2014, kedy ju vrátil Kočnerovi naspäť. 
Musel tak urobiť po tom, čo sa Kočner dozvedel o Trnko-
vej snahe nahrávku speňažiť u Haščáka. Vyplýva to z obža-
lobného návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratú-
ry Rastislava Hrušku, ktorý v máji tohto roku podal na Trn-
ku v tomto súvise obžalobu na Okresný súd v Bratislave.

V návrhu je uvedené, že Trnka vedome nepodstúpil na-
hrávku svojim podriadeným z Policajného zboru, ako bolo 
jeho zákonnou povinnosťou, a teda účelovo bránil začatiu 
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Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevní-
kom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umelecké-
ho odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované 
mario netami významných bábkarských rodín – Dubských, 
Stražanovcov, Anderlovcov, Košťálovcov, Sajkovcov. Sú-
časťou zbierky je aj originálna mobilná kočovná scéna – 
maringotka Jána Dubského z Piešťan, ktorá je inštalovaná 
na nádvorí kaštieľa. Pôvodné zariadenie maringotky s ruč-
ne maľovanou veľkorozmernou divadelnou oponou, kuli-
sami, sufitmi, bohatou zbierkou originálnych tradičných 
marionet, technickým vybavením maringotky, ako je osvet-
lenie, gramofóny, literatúra s pôvodnými divadelnými hra-
mi, sú najhodnotnejšou časťou stálej bábkarskej expozície.

Prezentované je aj tradičné ľudové divadlo tretej vet-
vy rodiny Dubských z Košíc v podobe pôvodnej divadel-
nej scény s originálnymi maľovanými sufitami od akade-
mického maliara Bošku z Prahy a súboru klasických dre-
vených marionet od viacerých rezbárov z druhej polovice 
19. storočia. Originálne divadelné dekorácie významných 
českých umelcov (Štapfer, Christán, Engelmüller atď.) 
a ma rio nety podľa návrhov M. Aleša od firmy Münzberg 
a Stroch dopĺňajú ukážku rodinného a spolkového bábko-
vého divadla v prvej polovici 20. storočia.

Spolkové bábkové divadlá reprezentuje aj tvorba 
prof. M. Fikariho a bábky bábkarského súboru Radosť. 
Ďalšiu skupinu exponátov tvoria artefakty z profesionál-
nych slovenských bábkových divadiel – Bábkového diva-
dla Žilina, Bratislavského bábkového divadla, Starého di-
vadla Nitra, Bábkového divadla Košice a Bábkového di-
vadla na Rázcestí Banská Bystrica. Každé divadlo ponúka 
prierez svojou tvorbou od obdobia vzniku po roku 1950 
až po súčasnosť. Súčasťou expozície je aj prezentácia tvor-
by významných výtvarníkov pôsobiacich v týchto profesio-
nálnych bábkových divadlách. 

Havarijný stav Historickej budovy SND
Historickú budovu Slovenského národného divadla (SND) 
na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uzatvoria. Dô-
vodom je havarijný technický stav budovy, ktorý znemož-
ňuje bezpečnú divadelnú prevádzku. Informovalo o tom 
SND. Podľa hovorkyne SND Izabely Pažítkovej bolo uza-
tvorenie historickej budovy jedným z bodov ozdravného 
plánu, ktorý vedenie divadla predstavilo rezortu kultúry 
v apríli. „Rozsah problémov je od »kozmetických«, ako 
napríklad poškodená fasáda alebo zlý stav poťahov seda-
diel pre divákov, až po zásadné problémy technického cha-
rakteru, ako napríklad nefunkčná transformačná stanica 
či elektrická požiarna signalizácia,“ upresnila hovorkyňa. 
„Napriek snahe dodržať všetky zákonné povinnosti nepre-
šli viaceré zariadenia príslušnými úradnými skúškami a re-
víznymi kontrolami, čo pre zamestnancov predstavuje vy-
soké bezpečnostné riziko,“ dodala.

Odborná verejnosť už niekoľko rokov upozorňovala na 
nevyhnutnosť obnovy celej budovy a všetkých technologic-
kých zariadení. Naposledy rozsiahla rekonštrukcia prebeh-
la pred viac ako štyridsiatimi rokmi, a to v roku 1972. Plá-
novaná rekonštrukcia v roku 2017 bola napokon posunu-
tá, nakoľko sa vyčlenené prostriedky alokovali na iný pro-
jekt. V roku 2020 predložilo SND zámer obnovy budovy 
Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave. Úrad zámer 
odobril so stanovením podmienok pre jeho vykonanie. Tie 

vyšetrovania. „Najprv ako generálny prokurátor Sloven-
skej republiky v priestoroch budovy Generálnej prokura-
túry Slovenskej republiky na Štúrovej ulici 2 v Bratislave, 
následne ako námestník generálneho prokurátora Sloven-
skej republiky pre trestný úsek a ako prokurátor služob-
ne zaradený na organizačno-kontrolnom oddelení Gene-
rálnej prokuratúry Slovenskej republiky v notárskej úscho-
ve u bližšie nestotožneného notára v Maďarsku a tiež v ro-
dinnom dome,“ píše navrhujúci prokurátor. O tejto sku-
točnosti sa vyšetrovatelia dozvedeli z inej nahrávky z roku 
2014, zachytávajúcej rozhovor Trnku s Kočnerom, ktorá 
sa našla u Kočnera v roku 2019 v súvislosti s vyšetrovaním 
úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. Na zázname sa dozvedáme, že Kočner 
v minulosti nahrávku predal Haščákovi z finančnej skupiny 
Penta za milión eur a ubezpečil ho, že v prípade trestného 
stíhania bude vedieť veci ovplyvniť v jeho prospech. Jednu 
kópiu však vlastnil Trnka, ktorý ju so svojím priateľom Os-
károm Bereczkom rozmnožili a ponúkli Haščákovi. Podľa 
Trnkových slov na nahrávke to bol Bereczkov návrh. „Nav-
štívili sme pred niekoľkými týždňami v nedeľu, keď si ne-
bol tuná, s pánom Oskárom sme navštívili Jaroslava Haš-
čáka, ktorý si nás zavolal. Kde ja som teda zobral tie dis-
kety, ktoré boli stále u mňa, preto ja si stále môžem dovo-
liť, že je to tá jediná nahrávka, ktoré som rozlámal,“ hovo-
rí Trnka na nahrávke.

Druhým Trnkovým komplicom bol advokát Loránt 
Kósa, ktorý Haščákovi predostrel podrobnosti z nahrávky 
a údajne bol finančne kompenzovaný. Podľa záznamu to 
bol práve Bereczk, ktorý navrhol vydierať Haščáka. Trnka 
peniaze údajne nechcel a ponechal potencionálny profit 
Bereczkovi a Kósovi. Na stretnutí s Haščákom boli zničené 
všetky kópie, no Bereczk si dve kópie ponechal. Na nahráv-
ke je zrejmá Kočnerova nevôľa ku kšeftu i k dodatočným 
kópiám: „Chcem vedieť, kto nakopíroval tie vzorky, ktoré 
ste poslali Haščákovi. Chcem vedieť, koľko kópií je z toho 
urobených, okrem tej, ktorú som ti zobral. Chcem vedieť, 
prečo si to urobil a prečo si ma potom klamal. Takže spusť. 
[...] A hovor teraz len pravdu. Lebo len pravda ťa zachráni 
a možno zachráni aj tvojho syna, ktorý si to takisto ods*rie. 
Lebo si to ods*rieš ty, prehráš súd, odj**ú ťa, pôjdeš do 
basy a tvojmu synovi zničia život. Tak rozprávaj a prestaň 
ma klamať, lebo keď ma budeš klamať, tak uvidíš, čo po-
tom spravím s tebou.“ Trnkovi za prečin zneužívania prá-
vomoci verejného činiteľa hrozí až desať rokov vo väzbe. 

kulTúra

Na Modrom Kameni je múzeum bábok 
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň 
je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, 
zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového 
divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regió-
nu, v ktorom sa múzeum nachádza. Svoje brány návštevní-
kom otvorilo 15. mája. Kultúrno-umelecké, historické, ar-
cheologické a národopisné zbierky, ktoré múzeum v rám-
ci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracováva 
a ochraňuje, sú sprístupnené verejnosti formou stálych ex-
pozícií, výstav a rôznorodých kultúrnych aktivít, ktoré sa 
tešia veľkej obľube najmä u detí a mládeže.
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a sú v štádiu integrovania do plánu. Prostriedky na aktuál-

nu rekonštrukciu budú čerpané z eurofondov. Reštruktu-
ralizácia sa udeje na personálnej úrovni. Dlhodobo poddi-
menzovaný tím novej budovy získa pracovníkov zo starej 
budovy, čím sa dosiahne želaný kapacitný stav.

SND zahajuje prevádzku
Po už druhej nedobrovoľnej pandemickej prestávke diva-
dlo avizovalo otváranie sál v priebehu mája. Počas prestáv-
ky boli divákom predstavenia k dispozícii pomocou strea-
mingového servisu. V tejto službe chce vedenie pokračo-
vať paralelne s živými vystúpeniami. Tvorcovský tím, ako 
aj herci, sa počas prestávky sústredili na skúšky nových ti-
tulov. Činohra tieto plánuje uviesť do konca júna. Otvára-
nie divadelných sál pre divákov prebehlo súčasne s roko-
vaniami na Ministerstve kultúry SR o nevyhnutnom dofi-
nancovaní SND, bez ktorého nebolo možné v septembri 
začať 102. divadelnú sezónu.

Prvým živým predstavením pred divákmi bola operná 
monodráma Denník Anny Frankovej v pondelok 10. mája 
v Štúdiu v novej budove SND. SND tým chcelo vzdať poc-
tu obetiam 2. svetovej vojny: „Premiéru mala len v decem-
bri 2020, a tak toto dielo nemalo doteraz možnosť vidieť 
veľa divákov,“ uviedla hovorkyňa SND Izabela Pažítková. 
Prostredníctvom streamovacieho portálu uviedla Ope-
ra SND dva projekty. Prvým bol záznam barokovej ope-
ry Antonia Vivaldiho Arsilda 16. mája. Inscenácia získala 
za rok 2017 niekoľko ocenení Dosky, medzi inými ako Mi-
moriadny počin v oblasti operného divadla. Za réžiu a scé-
nografiu dostal ocenenie David Radok. „Bola uvedená len 
dvakrát a na javisko SND sa, bohužiaľ, už nevráti. Mož-
nosť pozrieť si dielo on-line je tak jedinečnou šancou, ako 
vidieť tento opus výnimočných kvalít,“ upresnila Pažítková. 
Z novej produkcie Opery SND boli na programe záznam 
piesní Antonína Dvořáka v podaní sólistov Opery SND Evy 
Hornyákovej a Petra Mikuláša v režijnej koncepcii Samue-
la Spišáka, a to od 23. mája.

Činohra SND privítala divákov v hľadisku v druhej 
polovici mája uvedením komédií Skrotenie zlej ženy 14. 
a 15. mája a Tak sa na mňa prilepila 22. a 23. mája. V Štú-
diu uviedla komédiu Chaos 19. a 20. mája a drámu Ba-
čova žena 25. a 26. mája. Cez portál navstevnik.sk bude 
k zhliadnutiu sprístupnených dodatočných šesť titulov. 
„Symbolicky sa on-line a off-line svet v činohre spojí živým 
prenosom obľúbenej rozprávky Ako sa Lomidrevo stal krá-
ľom (29. mája), ktorá sa nakrúcala za účasti divákov,“ uvie-
dla hovorkyňa. Pred každým predstavením i počas neho 
budú do držané prísne hygienické podmienky a obmedze-
nie počtu divákov. Situácia sa bude adaptovať podľa aktu-
álnej fázy kultúrneho semafora. Bude potrebné preukázať 
sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 ho-
dín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín. Povin-
nosť testu neplatí pre divákov, ktorí prekonali ochorenie 
covid-19 v uplynulých 180 dňoch, alebo sú zaočkovaní. 
Deti do desať rokov taktiež nebudú potrebovať žiaden test.

Zomrel Braňo Alex zo Slobodnej Európy
Braňo Alex bol spoluzakladateľom dnes už legendárnych 
punkových kapiel Zóna A (1984) a Slobodná Európa 
(1989). Vo veku 55 rokov náhle zomrel. Úmrtie basgita-

ristu, textára, speváka a „priateľa a celoživotného »súpút-
nika«“ oznámila na sociálnej sieti kapela Slobodná Európa. 
Najznámejší slovenský punkrocker spomedzi hudobníkov 
bol jedným z nestorov vôbec celej česko-slovenskej pun-
kovej scény. Zo zdravotných dôvodov skončil hudobnú ka-
riéru v roku 2012, nakoľko mal problémy so šľachami v ru-
kách a nebol už ďalej schopný hrať v Slobodnej Európe. 
Na pódiá sa mu podarilo vrátiť ako spevákovi v roku 2016 
so svojím programom This is punkrock from Transylvania. 
To bol zároveň aj názov jeho sólového albumu, ktorý vy-
dal ešte v roku 1999.

Zomrel Viliam Turčány
Vo veku 93 rokov zomrel básnik, prekladateľ a literárny ve-
dec Viliam Turčány, ktorý bol známi najmä tým, že do mo-
dernej slovenčiny prebásnil Proglas, čitateľom sprístupnil 
antickú literatúru a preložil tvorbu talianskych renesanč-
ných básnikov. Vo veku 93 rokov zomrel v Dome seniorov 
sv. Jána v Šelpiciach pri Trnave. Bol to výnimočný básnik, 
prekladateľ a literárny vedec. Patril medzi najvýznamnej-
ších slovenských odborníkov.

Bohaté dielo a prácu Viliama Turčányho viackrát oceni-
li. V januári 2002 mu prezident udelil za prínos v literárnej 
vede a prekladateľstve vysoké štátne vyznamenanie Pribi-
nov kríž I. triedy. „Jeho poézia napĺňa čitateľa povznášajú-
cim pocitom, spôsobuje mu radosť z krásy slova a upria-
muje pozornosť na duchovno,“ povedal o ňom básnik Mi-
chal Chuda. Posledná rozlúčka s Turčánym bola v piatok 
14. mája v rodnej Suchej nad Parnou.

viliam turčány: Báseň 
Priateľ má krásnu báseň o záhrade.
Záhrada rada pripomína raj.
Starenka skromná kráčavala tade
a vraj mu priala: „Pán Boh pomáhaj!“

Tá záhrada... – Ach, všetko tvár si mení?
Prudko sa rútia deje, teda čas.
Iba sad básne skvie sa nezmenený,
zatiaľ čo starne každý jeden z nás.

Sad básne stále dáva vzácne plody.
Štedro ich rozdá nezriedka i tým,
z nich nejeden tu záhradníkom škodí,
hoci sa sýti rád ich ovocím. 

Tá záhrada už asi vyťatá je.
Ale jej obraz ďalej opája.
A kde raz boli v našich dušiach raje,
človek vždy túži zas prísť do raja.

Kto veľmi túži, netúžieva márne.
A prianie skromných nie je planý zdaj.
Raj tým je bližšie, čím viac človek starne?
A tak nám všetkým Pán Boh pomáhaj!

knIžné TIpy

Patrik števík: Zamyslenia (Enribook, 2021)
Autor Patrik Števík v knihe Zamyslenia prometheovsky 
vzdoruje duchovnému úpadku dnešnej európskej spo-
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ločnosti a kladie silný akcent na proeurópske smerovanie. 
S čitateľom vedie dialóg, ktorý má však limity vymedzené 
bazálnymi hodnotami, na ktorých stojí európanstvo – prav-
da, dobro, múdrosť, spravodlivosť, viera či krása. Autor ne-
vyžaduje od čitateľa súhlas, pozýva ho na diskusiu. Preve-
die vás dejinami s presahom do súčasnosti, pričom sa za-
meriava na rôzne nadčasové fenomény. Vychádzajúc z an-
ticko-kresťanských základov Európy sa venuje problémom 
poznania, človeku, slobode, kráse alebo rodine. Ako sud-
ca pozornosť upriamuje na otázky svojho stavu, či už ide 
o postavenie súdnej moci, právny štát, spravodlivosť a úlo-
hu sudcu v súčasnosti. 

Pavol „škorpo“ škorpík: Motosprievodca po Slovensku 
(Skorpio group s. r. o., 2021)
Kniha Motosprievodca po Slovensku vás prevedie naj-
krajšími cestami a zároveň ponúkne cestovateľské zaují-
mavosti, ktoré odporúčam navštíviť. Poradí pri rozmýšľa-
ní, kam sa vydať na najbližší výlet. Je vhodnou inšpiráciou, 
ak chcete stráviť dovolenku jazdou po Slovensku. Ukáže 
vám tie najlepšie trasy cez celú krajinu hlavne po cestách 
II. a III. triedy. V knihe nájdete 15 trás po Slovensku, od-
porúčania na najlepšie úseky ako aj zaujímavé miesta, kto-
ré môžete navštíviť aj s popisom, web stránkou s bližšími 
info a GPS súradnicami. Kniha prináša aj praktické rady, 
ako sa zbaliť na motocykel, ale aj užitočné aplikácie, ktoré 
nesmú chýbať žiadnemu modernému cestovateľovi. Kaž-
dá trasa obsahuje odkaz na stiahnutie do navigácie, aby 
ste nemuseli trasu manuálne vytvárať. Taktiež si môžete 
vytvoriť obraz o danej ceste množstvom fotografií priamo 
z miest, ktoré popisujem. Spoznajte Slovensko a presvedč-
te sa sami, že je veľa nespoznaných miest, ktoré určite stoja 
za to prejazdiť na vašom najbližšom motovýlete.

Marianna oravcová: Akcia B (Ústav pamäti národa, 2021)
Publikácia sa venuje v slovenskej historiografii doteraz prí-
liš nepovšimnutej problematike vysťahovania komunistic-
kému režimu nepohodlných osôb z veľkých miest, osobit-
ne z Bratislavy. Najznámejšia z akcií je v tomto smere Ak-
cia B, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1952 a 1953 a kto-
rej obeťou sa stalo len v Bratislave takmer 700 rodín. Na 
základe straníckeho rozhodnutia sa museli neraz z večera 
na ráno vysťahovať na pre nich dovtedy neznáme miesta, 
kde boli nasadení na ťažké manuálne práce. Autorka za-
sadzuje priebeh a dôsledky Akcie B do širšieho dobového 
kontextu, v rámci ktorého opisuje persekučné mechaniz-
my komunistického režimu v bývalom Československu aj 
v širšom stredoeurópskom priestore, charakter legislatívy 
smerujúci k porušovaniu ľudských práv, mimosúdne per-
zekúcie predchádzajúce samotnej Akcii B, ako aj rehabilitá-
cie obetí postihnutých vysťahovaním. Popri podrobnej his-
torickej rekonštrukcii priebehu a dôsledkov Akcie B kniha 
tiež prináša pohľad na problematiku snahy a rehabilitáciu 
jej obetí, a to tak v roku 1968, ako aj po páde komunistic-
kého režimu v roku 1989.

Martin kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie a iné po-
viedky (Ikar, 2021)
Edícia slovenskej klasiky Zlatým písmom prináša výber naj-
známejších poviedok majstra literárneho realizmu Martina 
Kukučína – Keď báčik z Chochoľova umrie (1890), Dies 
irae (1893) a Neprebudený (1886). Všetky tri poviedky 

čerpajú námet zo života prostého slovenského ľudu, vy-
nikajú bravúrnym opisom ľudského charakteru aj rázovi-
tej slovenskej dediny konca devätnásteho storočia. V po-
viedke Keď báčik z Chochoľova umrie Kukučín cez posta-
vy hlavných hrdinov – Aduša Domanického, neschopného 
chválenkárskeho zemana, ktorý žije na úver, a prefíkaného 
kupca Ondreja Trávu, ktorý zanechal gazdovstvo a stal sa 
obchodníkom – „vychováva“ čitateľa a poukazuje na mo-
rálne poklesky obyčajných ľudí. Autor precízne vykresľu-
je ich povahové črty a so zhovievavou satirou prostredníc-
tvom nich zobrazuje úpadok zemianstva a mravov.

Jana Micenková: Krv je len voda (Marenčin PT, 2021)
„V istom zmysle sme všetci len obete obetí...“ Klára chce 
matku. Matka chce slávu. Otec chce, aby všetci boli šťast-
ní... Román je analýzou rozkladu dysfunkčnej rodiny, a zá-
roveň sa snaží sa vysledovať z čoho pramenia príčiny nási-
lia. Avšak nie v globálnom merítku, ale na malej vzťahovej 
ploche jednej rodiny. Pretože korene všetkého zla začína-
jú v rodinách a vzťahoch medzi ich členmi. 

Daniel Silva: Špiónka (Slovenský spisovateľ, 2021)
Mocenské kuloáre Washingtonu, honosné aukčné siene 
New Yorku a Londýna, vysvietené ulice Paríža, ale aj ne-
hostinná saudskoarabská púšť – všade tam sa odohráva 
strhujúci dej románu Daniela Silvu Špiónka, ktorý vám pri-
nášame v novom vydaní. Pokojný víkend v Londýne sa pre 
Gabriela Allona a jeho ženu Chiaru náhle skončí vo chví-
li, keď na rušnej ulici agent vycvičeným okom spozoruje 
samovražedného útočníka. Sleduje ho, no keď vytiahne 
zbraň a chce ho zneškodniť, zrazia ho k zemi dvaja poli-
cajti. Allon, zdrvený z krviprelievania, ktoré sa mu nepo-
darilo odvrátiť, sa utiahne do ústrania v Cornwalle. Dlho 
tam však nezostane.

eva Dedinská: Hanino tajomstvo (Bestseller, 2021)
Alica spoznáva to písmo, jeho sklon, tie výrazné slučky. 
Niet pochýb, že listy písala jej stará mama. Ale prečo? Pre-
čo jej celé tie roky nič nepovedala? Nikdy nerozprávala 
o svojom živote slúžky v dome nemeckého generála. O za-
kázanej láske. O úteku z Nemecka. Hana zriedka hovorila 
o 2. svetovej vojne. Keď sa konečne rozhodla zveriť svojej 
vnučke, Alica pri nej nebola. Starká jej zanechala truhlicu 
plnú spomienok, kôpku listov, v ktorých postupne odha-
ľuje svoje tajomstvo. Minulosť, ktorá Alicou poriadne otra-
sie. Alica sa po desiatich rokoch vracia do rodnej obce, od-
kiaľ po smrti svojho jediného syna zbabelo utiekla. Stretá-
va bývalého manžela, s ktorým ju viažu nielen smutné spo-
mienky, ale aj čaro prvej lásky. Jej pôvodný plán predať Ha-
nin starý dom a vrátiť sa späť do Bratislavy sa rúca v zákla-
doch. Musí si poradiť nielen s rodiacimi sa citmi k Matú-
šovi, ale aj s novými poznatkami o svojom pôvode. Pus-
tí si lásku opäť do srdca? Odpustí sama sebe a uverí, že 
i ona má nárok na druhú šancu? Unesie pravdu o Hani-
nej minulosti a dokáže si usporiadať život? Aké je Hani-
no tajomstvo? 

Mirka Manáková: V tieni arabskej lásky (Marenčin PT, 2021)
Stefanie Meyerová odchádza na misiu do Iraku pomáhať 
utečencom, ktorí počas vojny prišli o svoje domovy. Ne-
raz sa stáva svedkom nebezpečných situácii, stojí opro-
ti džihádistom, krutým bojovníkom Islamského štátu. Vo 
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a svete poznačenom strachom a vojnou stretáva Ahmeda. 

Stefanie sa bráni citom, ktoré v nej voči príťažlivému Ara-
bovi vzplanú. Netuší, že život pre ňu pripravil ešte nejed-
no prekvapenie.

Barbora Zezulová: Kúsok z teba (Marenčin PT, 2021)
Michaela pracuje ako čašníčka. Bezhlavo sa zamiluje do 
sexy potetovaného mladíka Daniela. Osud jej však nepra-
je. Rozhodne sa ujsť do zahraničia hľadať šťastie. Nájde 
tam lásku svojho života? Alebo sa vráti späť na Slovensko 
k Danielovi? Je im dvom súdené byť spolu? Čo všetko jej 
prinesie osud do cesty?

Monika Hodásová: Vedomá cesta za zdravím (Grada, 
2021)
Skúmala mnohé odborné štúdiá v oblasti zdravej výživy, 
liečivých pohybových aktivít a práce s telom, ale aj starost-
livosti o emočné a duševné zdravie. Všetky techniky najprv 
vyskúšala na sebe a postupne si vytvorila celostný prístup, 
o ktorý sa dnes s láskou delí s klientmi nielen vo svojej in-
dividuálnej praxi, ale aj na rôznych prednáškach, seminá-
roch či festivaloch. V knihe, ktorú práve držíte v rukách, 
vám poodkrýva rúško svojho života, no aj poznanie, ktoré 
rokmi nadobudla. Vďaka jej jednoduchým, no efektívnym 
radám, ktoré zbytočne neprevetrajú vašu peňaženku, aj vy 
budete môcť upraviť svoj životný štýl tak, aby vám prinášal 
oveľa viac harmónie, pokoja a zdravia.

karel šťastný – anton krištín: Vtáky Česka a Slovenska 
(Ottovo nakladateľstvo, 2021)
Výnimočná publikácia predstavuje celkom 240 druhov vtá-
kov hniezdiacich v Českej a Slovenskej republike, z toho 
228 druhov na Slovensku a 226 druhov v Česku. Zarade-
né sú v nej druhy, ktoré ako hniezdiace už vymizli, a sú 
v nej zaradené tiež druhy, ktoré sú nepôvodné a rozšíri-
li sa k nám introdukciou, vypustením v iných európskych 
krajinách. Nie sú zaradené druhy, ktoré zahniezdili po úni-
ku zo zajatia a druhy chované prevažne v oborách. Pri kaž-
dom druhu je zaradených 5-8 fotografií, podľa možnos-
ti samcov aj samíc, s mláďatami a v niektorých prípadoch 
aj hniezd s vajcami. Pre určovanie zblízka sú pripojené 
aj čiernobiele kresby, napr. krídla, nohy a iné. Pripojené 
sú mapky rozšírenia v oboch krajinách v dvoch kategóri-
ách, teda ako hniezdenie dokázané a pravdepodobné. Pri 
druhoch, ktoré už vymizli, sú v mapkách prázdne krúžky 
v miestach pôvodného hniezdenia. Všeobecné úvodné ka-
pitoly sa zaoberajú históriou vzniku vtákov so zdôvodne-
ním zmien v súčasnej systematike vtákov, vtáčími migrácia-
mi a tajomstvami ich navigácie. Ďalej nasleduje časť venu-
júca sa stavbe vtáčieho tela, vrátane operenia a farby pier, 
rozmnožovaním a ďalšími zaujímavosťami, ktoré sa týka-
jú hniezd, vajec a mláďat. Na konci každého druhu je pre-
hľadná tabuľka o každom druhu. Zaujímavú publikáciu do-
pĺňajú zvukové záznamy hlasov všetkých druhov, ktorých 
autorom je popredný francúzsky ornitológ Jean Roché.

Jana šimkovičová: Hokejové rýchlovky (Supershape, 
2021)
Viete, ako sa stravujú známe hokejové osobnosti? Teraz ich 
môžete mať aj vo vašej kuchyni. Inšpirujte sa ich obľúbený-
mi receptmi na rýchle a výživné jedlá a presvedčte sa, že 
aj zdravá strava chutí výborne. V knihe Hokejové rýchlov-

ky nájdete: 52 chutných, jednoduchých a rýchlych fit re-
ceptov z bežne dostupných surovín, hodnotné profily zná-
mych hokejových osobností, archívne fotografie z význam-
ných hokejových momentov, užitočné rozhovory s uznáva-
nými odborníkmi ohľadom zdravej stravy a pohybu, ozna-
čenia receptov pre ľudí s intoleranciami na lepok či laktózu 
a ďalšími obmedzeniami a čas prípravy, počet porcií a vý-
živové hodnoty pri každom recepte.

Janette šimková: Takto sa to podarí (Slovart, 2021)
Ako veriť svojim schopnostiam a rozvíjať si intuíciu? Ako 
nepodliehať úzkosti a negativite, vymotať sa z pocitu sta-
rých krívd, nenechať sa rozhodiť tým, čo nedokážeme 
ovplyvniť? Kniha skúsenej koučky Janette Šimkovej sa za-
meriava na témy, ktoré narúšajú našu duševnú pohodu, 
a ponúka osvedčené riešenia, ako dostať veci pod kontro-
lu. Písaná je formou receptov, ktoré si môžete vyberať v ľu-
bovoľnom poradí. Aktivujú odhodlanie a chuť nazrieť do 
svojho vnútra, zanalyzovať, čo sa v ňom deje, a zaktivovať 
vnútorné zdroje. Kniha tiež ponúka praktické cvičenia, ku 
ktorým sa môžete podľa potreby vracať, napríklad tréning 
predstavivosti, cvičenie na vizualizáciu či rozvíjanie emoč-
nej inteligencie. Janette Šimková je priekopníčkou life kou-
čingu na Slovensku a počas svojej praxe zahŕňajúcej tri ti-
sícky odkoučovaných hodín pomohla mnohým klientom 
a klientkam na ich ceste za zmenou.

Norbert Žilka: Alzheimer. Malý sprievodca Alzheimero-
vou chorobou (Marenčin PT, 2021)
Malý sprievodca Alzheimerovou chorobou prináša uce-
lený pohľad na tajomný svet ľudského mozgu, ktorý je 
zasiahnutý neurodegeneráciou. Kniha mapuje históriu 
ochorenia, prináša najnovšie poznatky z oblasti moleku-
lovej medicíny a zároveň vysvetľuje príčiny vzniku demen-
cie. Mnohé informácie sú prekvapivo odvážne, podložené 
osobnou skúsenosťou z výskumu. Alzheimerova choroba 
dnes reprezentuje najčastejšiu formu demencie. Predpo-
kladá sa, že na Slovensku žije až 80 000 pacientov s rôz-
nymi formami demencie a za dvadsať rokov sa toto číslo 
zdvojnásobí. Malý sprievodca Alzheimerovou chorobou 
prináša množstvo poznatkov pre trpiace rodiny, príbuz-
ných, ale aj pre odborníkov a pre každého kto sa zaujíma 
o fungovanie ľudskému mozgu.

kol. aut.: Bing – Rozprávky na dobrú noc (Egmond SK, 
2021)
Poznávať všetko nové, to je Bingov svet! Bing sa chystá 
do postieľky rovnako ako vy, milé deti. A čo je lepšie, ako 
si pred spaním vypočuť niekoľko príbehov, ktoré zažil so 
svojimi kamarátmi? Každý deň predsa so sebou prináša 
niečo nové!

Martina Badstuber: 100 prvých slovíčok s  myšiakom 
Miškom (Ikar, 2021)
Utešené leporelo obsahuje základné slovíčka doplnené 
o ilustrácie a bežné situácie, v ktorých sa deti ocitnú spolu 
s myšiakom Miškom. Myšiak Miško sa v pondelok o seba 
stará a umýva sa. Uhádnite, čo si rád oblieka? A aké pred-
mety sú v kúpeľni? V stredu ide na prechádzku, v sobotu 
varí. Čo sa nachádza v kuchyni? Každý deň v týždni je je-
dinečný. Malí čitatelia sa ani nenazdajú a spoznajú sto naj-
dôležitejších výrazov z každodenného života!
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Župní družstvo volejbalu (vedoucí odboru Anton Florián, tel. 01/586 86 86)
23, anton-baumgartner-strasse – kulatá hala alt-erlaa

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

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

 Středa 19:00 – 21:00 stolní tenis

Župní zdravotní cvičení
17, steinergasse 7 – sokolovna

 Úterý 16:00 – 17:30 ženy a muži

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

 Úterý 19:30 –  rekreační volejbal

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

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

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

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

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

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

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

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

Sokol Vídeň XVI/XVIII
17, steinergasse 7 – sokolovna, tel. 01/480 14 55

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

Sokolská župa rakouská
1010 Wien, Drachengasse 3/5

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

Starosta: 
dr. Thomas FREY-MATERNA

E-mail: materna@aon.at

Tel./fax: ++43 1 604 87 04

Sokol informuje
Jako tělovýchovný spolek 
s dlouholetou tradicí Vám 

Sokol nabízí sportovní hodiny 
vedené školenými vedoucími 

s velkou praktickou zkušeností. 
Přijďte se podívat, 

srdečně Vás zveme!

náčelnictvo a cvičitelé 
sokolské župy rakouské

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

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

Sokolský adresář:
www.sokol-wien.com

Česká obec sokolská
Tyršův dům – Újezd 450,

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

www.sokol.eu

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičíme 

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

Mag. I. MüHLBERGEROVÁ
tel.: 480 49 14
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Covid-19 preventivní koncept v tělocvičnách Sokola 
(Steinergasse 7 a Angeligasse 21) platný od 26. května 2021:
1. všeobecná doporučení
Zdraví každého jednotlivce má přednost před jakoukoliv 
sportovní aktivitou.

Aktivně cvičícím a sportovcům se doporučuje provozo-
vat sportovní aktivity venku, je-li to možné. To se týká zvlášť 
rizikových skupin. 
2. Důkaz k přístupu do tělocvičen
Před vstupem do budovy za účelem sportovního výkonu 
musí být vedoucímu skupiny předložen důkaz k přístupu. 

Jako důkaz k přístupu je platný (variantně):
– 1. negativní SARS-Covid-2 test;
– 2. osvědčení o očkování k plné imunizaci;
– 3. pozitivní protilátkový test.

Negativní SARS-Covid-2 test se považuje za základní 
důkaz k přístupu pro všechny členy. Je akceptován:
– negativní antigenní test provedený oprávněným subjek-

tem, ne starší než 24 hodin před vstupem do budovy;
– negativní molekulární PCR test provedený oprávněným 

subjektem, ne starší než 72 hodin před vstupem do bu-
dovy.

Jako důkaz k přístupu pro děti do 14 let je dodatečně 
akceptován:
– jakýkoli negativní SARS-Covid-2 test používaný v povin-

ných školách v souladu s jejich předpisy, který veřejnost 
uznává jako důkaz k přístupu. 

Povinnost testování odpadá při předložení příslušných 
dokumentů pro plně imunizované osoby, tj. ty:
– které jsou 22 dní po očkování plně imunizovány. Plná 

imunizace se docílí buď očkováním jednorázovou vakcí-
nou (Johnson & Johnson), nebo po druhé dávce vakcí-
ny (Biontech/Pfizer, Moderna, ...). Výjimka od testová-
ní je platná po dobu 6 měsíců po očkováním k plné imu-
nizaci. Další prodloužení od výjimky od testování lze zís-
kat předložením pozitivního testu na protilátky. Výjimka 
od testování je platná po dobu dalších 3 měsíců po pro-
vedení testu na protilátky. Další prodloužení výjimky od 
testování lze získat předložením oživení očkování. Výjim-
ka od testování je platná dalších 6 měsíců po podání oži-
vení očkování.

– které překonaly koronavirovou infekci a mají pozitivní 
test na protilátky. Výjimka od testování je platná po dobu 
3 měsíců po provedení testu na protilátky. Další prodlou-
žení od výjimky od testování lze získat předložením dal-
šího pozitivního testu na protilátky. Výjimka od testová-
ní je platná po dobu dalších 3 měsíců po provedení no-
vého testu na protilátky. Další prodloužení výjimky z tes-
tování lze získat předložením očkování k plné imuniza-
ci, nebo oživení očkování. Výjimka od testování je plat-
ná dalších 6 měsíců po podání očkování k plné imuniza-
ci, nebo po podání oživení očkování. Všechna nařízení 
uvedená v tomto bodě podléhají současným výsledkům 
výzkumu a budou přizpůsobeny budoucím poznatkům.

3. Hygienická pravidla v budově
Každý si musí dezinfikovat ruce u vchodu. V celé budo-
vě je nutné nosit roušku (FFP2 masku). FFP2 roušku není 
nutné používat: 
– během sportovní činnosti;
– při sprchování;

– během sokolských schůzí, po zasednutí účastníků a do-
držení odstupu. Odstup mezi osobami v celé budově je 
nejméně 2 metry. Doporučujeme dodržování odstupu 
také během sportovních aktivit.

Ruce si je nutné umýt před vchodem a po opuštění tě-
locvičny. Ruce je nutné mýt nebo dezinfikovat před návště-
vou a po opuštění toalety.
• Angeligasse: 
– v celé budově se může pohybovat max. 20 osob ve stej-

nou dobu, ale za předpokladu, že tělocvična a víceúče-
lová místnost jsou využívány současně s maximálním po-
čtem aktivních sportovců; 

– v šatnách se můžou pohybovat max. 2 osoby ve stej-
nou dobu;

– ve sprše může být max. 1 osoba;
– na toaletě může být jen 1 osoba.
• Steinergasse:
– v celé budově se může pohybovat max. 10 osob ve stej-

nou dobu, ale za předpokladu, že tělocvična se používá 
s maximálním počtem aktivních sportovců;

– v šatně se můžou pohybovat max. 4 osoby ve stejnou 
dobu;

– ve sprše může být jen 1 osoba;
– na toaletě může být jen 1 osoba.
4. Pravidla pro použití budovy
Všichni uživatelé tělocvičen a zařízení v budově jednají na 
vlastní zodpovědnost. V případě příznaků koronavirové 
infekce je nutné okamžitě upozornit vedoucího cvičitele 
nebo trenéra. Ten musí okamžitě informovat župní náčel-
nictvo e-mailem (materna@aon.at, sterba.st@gmail.com).

Okna tělocvičny by měla být otevřena přibližně 15 mi-
nut před použitím a zavřena přibližně 15 minut po použi-
tí. Doporučuje se nepřetržité větrání, pokud je hala v pro-
vozu. Mezi jednotlivými sportovními jednotkami je nut-
né dodržet k větrání přestávku 20 minut. Přestávka pla-
tí od opuštění posledního účastníka předchozího cvičení 
do vstupu prvního účastníka dalšího cvičení do tělocvičny.

Sokolské zasedání musí být nahlášeno správci haly nej-
méně 1 týden před schůzi. Při stanovování termínu je tře-
ba vzít v úvahu využití víceúčelové místnosti pro sportovní 
aktivity, jakož i maximální povolený počet v celé budově. 
Sokolská schůze se koná ve víceúčelové místnosti v sou-
ladu s hygienickými pravidly. Maximální počet účastníků 
je 10 osob. Během schůzí by měla být otevřené okna. Na 
konci schůze je nutné očistit a dezinfikovat použité židle 
a stoly. Veškeré další společenské aktivity jsou v celé bu-
dově zakázány.
5. Provoz v tělocvičnách
Veškeré sportovní aktivity v tělocvičnách probíhají na vlast-
ní riziko v souvislosti s možným nakažením koronavirem. 
Od všech uživatelů tělocvičen a zařízení budov se vyžadu-
je písemný souhlas. Svým podpisem se všichni uživatelé 
tělocvičen zavazují dodržovat pravidla používání budovy 
a hygienické předpisy. 

Tělocvičny se používají s určeným maximálním počtem 
účastníků na skupinu / jednotku. Použití sportovního vyba-
vení je omezené a výslovně uvedeno pro příslušný sport. 
Účastníkům je doporučeno být co nejkratší dobu v šatnách 
a do budovy vstoupit, je-li možno, již ve sportovním odě-
vu. V současné době se v tělocvičnách provozují tato cvi-
čení a sporty: 
– cvičení dětí:
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• Steinergasse: max. 6 dětí + 2 cvičitelé + 1 rodič
• Angeligasse: max. 9 dětí + 3 cvičitelé + 1 rodič
 potřeby: vybavení (neomezené) dle potřeby
– cvičení seniorů:
• Steinergasse: max. 8 osob + 1 cvičitel
 potřeby: 1 žíněnka (podložka) + náčiní 
– gymnastika / aerobik:
• Steinergasse: max. 8 osob + 1 cvičitel
• Angeligasse: max. 12 osob + 1 cvičitel v tělocvičně
 + max. 6 osob ve víceúčelové místnosti
 potřeby: 1 žíněnka (podložka) + náčiní + 1 vlastní ručník
– jóga:
• Angeligasse: max. 12 osob + 1 cvičitel v tělocvičně
 + max. 6 osob ve víceúčelové místnosti
 potřeby: 1 žíněnka (podložka) + 1 vlastní ručník
– stolní tenis:
• Steinergasse: max. 8 osob
 potřeby: max. 4 stoly + vlastní pálky a míčky
• Angeligasse: max. 6 osob ve víceúčelové místnosti
 potřeby: max. 2 stoly + vlastní pálky a míčky
 hra: max. 6 aktivních hráčů (= max. 4 hráči na jednom 

stole) 
– nohejbal:
• Steinergasse: max. 8 hráčů 
• Angeligasse: max. 12 hráčů
 potřeby: síť a zařízení, fotbalové míče
– volejbal:
 max. 12 hráčů + 1 trenér
 potřeby: síť a zařízení, volejbalové míče
– florbal:
 max. 12 hráčů
 potřeby: branky a zařízení + vlastní hokejky a míčky
– fotbal:
 max. 12 hráčů
 potřeby: brány, fotbalové míče

Před začátkem cvičební hodiny a po jejím ukončení 
musí každý účastník použité náčiní dezinfikovat. Vedoucí 
každé jednotlivé skupiny zodpovídá za provedení. Vedou-
cí (cvičitel, trenér) je povinen po skončení sportovní akti-
vity poslat župnímu náčelnictvu SOKOLA zprávu e-mai-
lem (materna@aon.at, sterba.st@gmail.com) s následu-
jícími informacemi:
– udání místa tréninku (tj. Angeligasse X. nebo Steiner-

gasse XVI);
– datum tréninku;
– udání času (15 min. příprava, doba použití tělocvičny – 

čistý čas, 15 min. po ukončení tréninku);
– seznam jmen všech účastníků cvičení / tréninku.

Kromě toho je vedoucí (trenér) týmu, který se účast-
ní mistrovské soutěže 2020/2021 (volejbal + florbal), po-
vinen zaslat seznam jmen družstva 2020/2021 příslušné-
ho týmu na župní náčelnictvo SOKOLA (materna@aon.
at, sterba.st@gmail.com). Provoz v tělocvičnách končí nej-
později ve 22:00 hodin.

Tato pravidla jsou v souladu s právními požadavky a lé-
kařskými doporučeními.

Počet případů onemocnění v jednotlivých jednotách: 
v jednotách III/XI, XII/XV a XVI/XVIII se vyskytlo po jed-
nom případu. 

sporT

Tenistka Strýcová ukončila kariéru
Vítězka čtyřhry ve Wimbledonu Barbora Strýcová je těhot-
ná a po narození prvního potomka už neplánuje vrátit se 
na turnaje. Ráda by se ale ještě rozloučila s fanoušky v po-
sledním utkání, nejlépe ve Wimbledonu. „Sama pro sebe si 
chci zahrát ještě jeden zápas s diváky. Loučím se s ka rié rou 
a nepředpokládám, že se vrátím na okruh, ale chtěla bych 
mít rozlučku s fanoušky,“ řekla Strýcová novinářům v síd-
le Českého olympijského výboru. Poslední zápas odehraje 
až po narození syna. „Vysněný by byl Wimbledon, ale když 
to nevyjde, tak udělám něco tady v Česku.“

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu
Kajakář Vít Přindiš je podruhé mistrem Evropy ve vodním 
slalomu. V italské Ivreji čistou jízdou navázal na titul z roku 
2019. Na evropském trůnu vystřídal krajana Jiřího Prskav-
ce, který po velké chybě ve finále skončil sedmý. Vavřinec 
Hradilek byl čtvrtý s více než třísekundovou ztrátou na 
bronzového Slovince Petera Kauzera.

Dvaatřicetiletý Přindiš měl v cíli ohromnou radost 
z času 81,90 sekundy. Rychlejší byl do té doby jen Felix 
Oschmautz v semifinále. Nikdo ze šesti dalších soupeřů 
se před českého reprezentanta nedostal. Mladý rakous-
ký vítěz semifinále finálovou jízdu pokazil a skončil šestý. 
Přindiš vyhrál o tři čtvrtě sekundy před domácím Giovan-
nim de Gennarem. V kategorii kajakářek vystřídala Kateři-
nu Minařík Kudějovou na evropském trůnu Rakušanka Co-
rinna Kuhnleová. Mistryně světa z let 2010 a 2011 získala 
po čtyřech letech druhý evropský titul. 

Kanoistka Tereza Fišerová je stejně jako loni a v roce 
2017 stříbrná na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. 
V italské Ivreji ve finále předvedla svou nejpovedenější jíz-
du a získala pátou medaili z velké akce. Zlato jí ale stále 
uniká. Letos prohrála o 36 setin se Španělkou Miren Laz-
kanovou. Třiadvacetiletá kanoistka, jež bude Česko v létě 
reprezentovat na olympijských hrách v Tokiu, se v kvalifi-
kaci i v semifinále trápila. Jen těsně postupovala. Finálová 
jízda ale byla jiná. Fišerová se postarala o druhou českou 
individuální medaili na tomto šampionátu po titulu kaja-
káře Víta Přindiše.

Češky vyhrály čtyřhru v Madridu
Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhrá-
ly čtyřhru na antuce v Madridu. Turnajové dvojky ve finále 
porazily třetí nasazené Kanaďanku Gabrielu Dabrowskou 
a Demi Schuursovou z Nizozemska ve dvou setech 6 : 4 
a 6 : 3. Společně se Siniaková a Krejčíková dočkaly sedmé-
ho deblového triumfu v kariéře a druhého v sezóně. „Díky 
za atmosféru, je fajn hrát zase před publikem. Je parádní, 
že to skončilo trofejí. Jsem šťastná,“ doplnila Krejčíková.

Plavkyně Seemanová má zlato z ME
Plavkyně Barbora Seemanová dotáhla své tažení evrop-
ským šampionátem v Budapešti až k titulu na 200 m vol-
ný způsob. Po nejrychlejších časech v rozplavbách i semi-



90

So
ko

l &
 s

po
rt finále vylepšila ve finále vlastní český rekord o 69 setin na 

1:56,27 a v těsném závěru porazila o dvě setiny úřadující 
mistryni světa a světovou rekordmanku Federicu Pellegri-
niovou z Itálie. Jednadvacetiletá Seemanová se postarala 
o první český titul z dlouhého bazénu po devíti letech, kdy 
v maďarském Debrecínu triumfovala prsařka Petra Cho-
cová na padesátce. Nikdo jiný z českých plavců v padesát-
ce na kontinentálním šampionátu v historii samostatné re-
publiky titul nezískal.

Šťastná šampiónka Barbora Seemanová nechápala, jak 
se jí podařilo dvoustovku na plaveckém mistrovství Evro-
py vyhrát. Majitelka pěti medailí z juniorských ME v letech 
2016 a 2017 a dvojnásobná vítězka mládežnické olympiá-
dy 2018 získala první cenný kov mezi dospělými. A hned 
ten nejcennější, když měla nejvíce sil ve finiši čtveřice elit-
ních kraulařek.

Ogrodníková druhá na Zlaté tretře
Zlatá tretra na jubilejním 60. ročníku znovu lákala na at-
letické hvězdy. Po éře Usaina Bolta a loňské účasti dvoj-
násobného mistra světa na 400 metrů překážek Karste-
na Warholma tentokrát vévodil startovním listinám světo-
vý rekordman ve skoku o tyči a loňský nejlepší atlet svě-
ta Armand Duplantis. Rychlost si přijel do Ostravy otesto-
vat běžecký rekordman na dráze i na silnici Joshua Chep-
tegei z Ugandy.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková obsadila na mítin-
ku Zlatá tretra druhé místo ve svém letošním maximu 
65,13 metru. Současná česká jednička podlehla při jubilej-
ním 60. ročníku v Ostravě jen Němce Christin Hussongo-
vé, jež se výkonem 66,56 zařadila na druhé místo letošních 
tabulek. Světová rekordmanka Barbora Špotáková nepře-
hodila 60 metrů a skončila čtvrtá. Průměrný výkon 762 cm 
stačil na třetí místo dálkaři Radku Juškovi. Na medailové 
umístění nedosáhl halový mistr Evropy ve vrhu koulí a jis-
tý olympionik Tomáš Staněk, který výkonem 20,11 skon-
čil čtvrtý. Hned pod stupni se umístil i oštěpař Jakub Vad-
lejch, který splněním svazového limitu potvrdil účast v To-
kiu. Závod vyhrál ve výkonu roku 94,20 m hned z první sé-
rie německý favorit Johannes Vetter.

Milan Hnilička rezignoval
Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilič-
ka rezignoval. Důvodem jeho odchodu bylo enormní pra-
covní vytížení, které už nehodlal dál podstupovat. S výsled-
ky kontroly ministerstva financí odchod nijak nesouvisel, 
řekl Hnilička novinářům.

Někdejší hokejový brankář Hnilička byl pod tlakem od 
ledna, kdy se navzdory vládním opatřením proti koronavi-
ru zúčastnil oslavy v Teplicích. Server Seznam Zprávy také 
upozornil, že agentura pro schvalování dotací angažova-
la externí firmu. V agentuře proto byla kontrola minister-
stva financí, která zjistila i další nedostatky. Opoziční poli-
tici odstoupení Hniličky uvítali.

Hnilička nechtěl odstupovat dříve, než jeho úřad podá 
proti zjištění kontrolorů námitky. „Podali jsme námitky ke 
všem nálezům. Moje rezignace s tím vůbec nesouvisí. Ten 
proces není ukončen, dělat teď závěry je předčasné. Co 
můžu říct, že z auditu vyplynulo, že se žádné peníze ne-
ztratily. Některé procesy už byly napraveny. Udělali jsme 

po cestě spoustu chyb stejně jako každý jiný úřad,“ vysvět-
loval. Kvůli koronavirové krizi vedle standardní činnosti 
agentury musel řešit také finanční kompenzace za vládní 
opatření kvůli koronaviru, podmínky pro fungování profe-
sionálního sportu a snahu o obnovení toho amatérského.

JubIleum

Jan Železný (* 16. 6. 1966, Mladá Boleslav)
Spolu s Věrou Čáslavskou 
a Emilem Zátopkem je Jan 
Železný nejúspěšnějším čes-
kým olympionikem. Jen hrst-
ka sportovců v historii olym-
pijských her dokázala získat 
zlato na třech po sobě jdou-
cích hrách ve stejné disci-
plíně. Jan Železný kraloval 
v Barceloně 1992, Atlantě 
1996 a Sydney 2000. Kro-
mě toho má na kontě stří-
brnou medaili z olympiády 
1988 v Soulu.

Jan Železný měl odmalička k oštěpu velice blízko, oba 
rodiče totiž provozovali stejnou disciplínu. Na mezinárod-
ní scénu vstoupil Jan Železný v roce 1983, když jako sedm-
náctiletý vybojoval pěkné šesté místo na mistrovství Evro-
py juniorů. Tento výsledek ze Schwechatu mu dal zásad-
ní impuls do dalšího závodění. Záhy přišla vojenská služ-
ba v Dukle Banská Bystrica, kde se Železný pod vedením 
Jaroslava Halvy stával předním světovým oštěpařem. Při 
své premiéře mezi dospělými, na ME 1986 ve Stuttgartu, 
ale zaplatil nováčkovskou daň, když neprošel sítem kvalifi-
kace. Zato v následující sezóně o sobě mladý oštěpař dal 
pořádně vědět. V květnu v Nitře překonal světový rekord 
novým typem oštěpu hodem dlouhým 87,66 m. V Římě 
pak úspěšně bojoval na mistrovství světa, odkud si odve-
zl bronzovou medaili. Na sklonku sezóny se mu však po-
prvé vážně ozvaly bolesti zad, které ho už neopustily po 
celý zbytek kariéry.

V roce 1992 Železný v Oslu vylepšil světové maximum 
na fantastických 94,74 m, i když jeho výkon nebyl uznán 
pro nepovolený typ náčiní. Při vrcholu sezóny v Barceloně 
potom hned v první sérii posunul hodnotu olympijského 
rekordu na 89,66 m. Po olympiádě vyhrál v dresu Evropy 
také Světový pohár v Havaně. Ve Stuttgartu se stal poprvé 
mistrem světa, když pár měsíců před šampionátem vytvo-
řil další světový rekord. V dubnu 1993 v jihoafrickém Pie-
tersburgu totiž dosáhl výkonu 95,54 m. Tento velehod ješ-
tě o 12 centimetrů vylepšil v srpnu v Sheffieldu. Obhájit ti-
tul světového šampióna se Železnému podařilo s napro-
stou suverenitou. Na MS v Göteborgu 1995 předvedl tři 
nejdelší hody finálového závodu a získal zlato za 89,58 m. 
Mezitím uspěl i na mistrovství Evropy.

V kariéře Jana Železného však měly přijít ještě úspěš-
nější sezóny. Tři týdny před svými třicátými narozeninami 
startoval na mítinku v německé Jeně. Nebylo pochyb, že 
zvítězí, ale způsob, jakým toho docílil, je vlastní právě jen 
Janu Železnému. Český oštěpař poslal náčiní na značku 
98,48 m a tento výkon platí za nejdelší hod historie dodnes. 
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Jednička světového oštěpu si poradila i s obhajobou olym-
pijského zlata v Atlantě 1996. Železný si druhým pokusem 
do vzdálenosti 88,16 zajistil titul olympijského vítěze. Za 
úspěšnou sezónu byl oceněn jako nejlepší atlet Evropy.

Na mistrovství světa v Aténách 1997 měl ve finále vý-
padek a skončil devátý. Následující sezónu musel celou vy-
nechat kvůli přetrhaným vazům v rameni. Z těchto závaž-
ných komplikací se postupně dostal díky své železné vůli 
a dokázal se vrátit zpět k atletice. Startoval už v roce 1999 
na MS v Seville, kam ale zdaleka neodjížděl v roli favorita. 
Jeho vynikající bronzová medaile také byla nečekaným vý-
sledkem. Další úspěch zaznamenal Železný i na diploma-
tickém poli, když byl zvolen do nově ustavené komise spor-
tovců v rámci MOV.

Čtvrtá olympiáda v kariéře znamenala pro Železného 
další zlatou medaili. Trojnásobný olympijský vítěz se za se-
zónu 2000 stal nejlepším atletem Evropy i světa.

Ve zlatém tažení pokračoval Železný i v dalším roce, 
kdy dominoval světovému šampionátu v Edmontonu. Ces-
ta za třetím titulem mistra světa však nebyla snadná, ob-
hájce prvenství Aki Parviainen začal zostra, nejdelším ho-
dem historie MS 91,31 m. Sám ale věděl, jaká osobnost zá-
vodníka přebývá v Janu Železném, jeho největším soupeři. 
Český závodník odpověděl výkonem 92,80 metru!

V roce 2006 Jan Železný oznámil ukončení své dlouhé 
a bohaté kariéry. A rozlučkový rok to byl nádherný. Na ME 
v Göteborgu získal ve svých čtyřiceti letech druhou medai-
li, po dvanácti letech opět bronzovou. Při posledním star-
tu na velké akci podlehl jen dvěma největším favoritům. 

Dne 19. září 2006 se na stadionu v Mladé Boleslavi 
zhluboka nadechl, popadl oštěp a vydal se na začátek roz-
běžiště do sektoru, kde takřka před třiceti lety začínal. Na-
posledy v kariéře si Jan Železný roztleskal publikum, při-
vřel oči a rozběhl se. Oštěp trefil, letěl daleko. Rozhodčí 
naměřili 82,19 m. Takový byl poslední hod kariéry legen-
dárního oštěpaře. Na domácí půdě. Na místě, kde udělal 
první „oštěpařské krůčky“. „V Mladé Boleslavi jsem začínal, 
takže jsem tady chtěl také skončit,“ prohlásil po závodě. 

Záhy po závodění se vrhnul do trenérské práce. Díky 
výsledkům svých svěřenců, především Barbory Špotákové 
a Vítězslava Veselého, patřil i mezi úspěšné trenéry – v le-
tech 2011, 2012 a 2014 byl zvolen trenérem roku v pres-
tižní anketě Českého atletického svazu.
Světové rekordy Jana Železného:
31. 5. 1987, Nitra: 87,66 m,
14. 7. 1990, Oslo: 89,66 m,
4. 7. 1992, Oslo: 94,74 m, později neuznaný,
6. 4. 1993, Pietersburg: 95,54 m,
29. 8. 1993, Sheffield: 95,66 m,
25. 5. 1996, Jena: 98,48 m.
ocenění:
2000 nejlepší atlet světa,
1996, 2000 nejlepší atlet Evropy.

vZpomínka

Věra Čáslavská (* 3. 5. 1942 – 30. 8. 2016)
Nejúspěšnější česká sportovkyně, sportovní gymnastka 
a sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská zemře-
la před pěti lety ve věku čtyřiasedmdesáti let. Na olympij-

ských hrách v Tokiu a v Mexiku získala celkem sedm zla-
tých medailí, čtyřikrát se stala mistryní světa. Je nejúspěš-
nější českou olympioničkou historie. Nejslavnější chvíle její 
sportovní kariéry jsou spojeny s olympijskými hrami 1964 
a 1968.

„Pro Japonce je Věra Čáslavská dodnes symbolem to-
kijské olympiády v roce 1964. A tokijská olympiáda se pro 
ně stala symbolem poválečného návratu Japonska do svě-
tové společnosti. Proto Věru dodnes tolik velebí,“ říkal Jiří 
Zedníček, bývalý místopředseda Českého olympijského vý-
boru. 

Po srpnových událostech 1968 podepsala manifest 
Dva tisíce slov, před odletem na olympiádu vyhlásila: 
„Obětovala bych všechny své dosavadní medaile za letoš-
ní vítězství. Protože nebojuji za sebe, ale za nás všechny. 
A naši lidé si zaslouží vítězství.“ Vrcholem pak byla velkole-
pá svatba s atletem Josefem Odložilem, stříbrným medai-
listou v běhu na 1 500 metrů na olympiádě v Tokiu 1964. 
Na náměstí Zócalo v Mexico City přišlo před největší ba-
rokní katedrálu v zemi sto tisíc lidí. Po návratu však doma 
trpěla. Ani po sérii intervencí a výslechů svůj podpis pod 
Dvěma tisíci slov neodvolala. Komunisté Čáslavské nepo-
volili dokončit životopisný film v japonsko-americké kopro-
dukci, nesměla vycestovat, byla vyloučena ze všech spor-
tovních oddílů v zemi. Teprve v roce 1974, kdy dálkově 
dostudovala FTVS, jí povolili trénovat na Spartě Praha. 
A v roce 1979 mohla odletět na dvouletou trenérskou stáž 
do Mexika. Narodily se jí dvě děti, manželství s atletem Jo-
sefem Odložilem nakonec ale nevydrželo a rozpadlo se. Po 
listopadu 1989 se dočkala satisfakce, stala se poradkyní 
prezidenta Václava Havla a předsedkyní Československé-
ho olympijského výboru. 

Od roku 1996 se však začala stahovat do ústraní, de-
set let se nechtěla takřka s nikým stýkat, nevystupovala na 
veřejnosti. Mezi osmnáctiletým synem a čtyřiapadesátile-
tým otcem Odložilovými došlo k potyčce, na jejíž násled-
ky otec zemřel. Syn Martin byl za nevyjasněných okolnos-
tí, kdy svědci měnili výpovědi, odsouzen na čtyři roky vě-
zení a záhy omilostněn prezidentem Havlem. V mladé po-
revoluční republice to byla jedna z největších mediálních 
kauz. Věra se nervově zhroutila a na dlouhých šestnáct let 
se s těžkými depresemi uzavřela před světem. V roce 2007 
toto období skončilo a Věra Čáslavská se vrátila na scé-
nu s obrovskou životní vervou, najednou byla všude vidět, 
chtěla pomáhat všem českým sportovcům. Těžká nemoc jí 
však nedovolila, aby svůj elán rozdávala i v letech příštích.
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Štvanici. 
Na pražském vltavském ostrově Štvanice se hraje tenis již 
od počátku uplynulého století. Český Lawn-Tennisový Klub 
(1. ČLTK) se sem nastěhoval již před 120 lety. Před pěta-
třiceti lety, 16. června 1986, zde byl otevřen nejmodernější 
tenisový areál v tehdejším Československu. Štvanické kur-
ty se staly legendou, hrály zde hvězdy československého 
i světového tenisu. Štvanický tenisový areál slouží vrcholo-
vému tenisu dodnes.

Původní dominantou tenisového areálu na Štvanici byl 
dřevěný centrkurt z roku 1927, který měl s provizorně při-
stavovanými tribunami neopakovatelnou atmosféru. Za-
čátek konce této tradiční tenisové oázy nastal v roce 1983, 
kdy současně se stavbou metra pod Vltavou začala demo-
lice starého areálu. Na jeho místě pak v roce 1986 vyrostl 
nový moderní antukový dvorec s kapacitou 8 000 diváků. 
Později byla antuka vyměněna za tvrdý povrch.

Nová podoba Štvanice se představila v roce 1986 při 
Poháru federace a hned při své premiéře stadion zažil asi 
nejemotivnější chvíle ve své historii. Československo tehdy 
sice podlehlo USA 0 : 3, avšak daleko více se zapsal do po-
vědomí nejen tenisových fanoušků návrat Martiny Navrá-
tilové. Ta se jako reprezentantka USA objevila na kurtech 
v rodné zemi poprvé od emigrace. V následujících letech 
se zde konalo několik ročníků turnaje série Grand Prix či 
ATP Tour, které přilákaly řadu hráčů z předních míst svě-
tového žebříčku.

Zajímavostí je, že na výstavbě tenisového areálu se po-
dílel i vystudovaný inženýr Jan Kodeš, vítěz tří grandsla-
mových turnajů.

Tenistům na Štvanici původně sloužilo pět kurtů, dře-
věná klubovna 1. ČLTK, ale například i restaurace s roz-
sáhlými verandami. Nyní se v areálu nachází sedmnáct an-
tukových venkovních kurtů, jeden dvorec s tvrdým povr-
chem a dva kurty v hale. V zimě pak deset krytých dvorců. 
Kromě toho je členům tenisového klubu k dispozici ven-
kovní bazén, posilovna, regenerační jednotka se saunou, 
vířivkou a masážemi a funguje zde také restaurace. Cent-
rální dvorec patří Českému tenisovému svazu, ostatní kur-
ty vlastní 1. ČLTK.

Atmosféru stadionu vždy umocňovaly houkající (a dří-
ve i notně kouřící) vlaky projíždějící po nedalekém Negrel-
liho viaduktu. 

30. července 1971 František Venclovský (25. 4. 1932, 
Lipník nad Bečvou – 13. 12. 1996, Přerov) jako první čes-
ký sportovec přeplaval kanál La Manche. 
Venclovský byl český těžký atlet, proslul ale především jako 
otužilec a tím, že na druhý pokus s časem 15 hodin 26 mi-
nut přeplaval jako první Čech kanál La Manche.

Jméno Františka Venclovského milovníci sportu určitě 
znají. Už v padesátých letech patřil mezi nejtalentovanější 
atlety a vynikal hlavně v boxu, ale těžké zranění krční pá-
teře překazily jeho další sportovní kariéru. Plavání a otužo-
vání mu daly nový smysl života. Díky nim je navěky vepsán 
v historii, ale také mu byly osudnými na konci životní cesty.

Venclovský se k plavání dostal přes rehabilitace, které 
musel podstoupit po zmíněném těžkém úrazu krční páte-
ře, kdy mu hrozilo ochrnutí horní poloviny těla. Když se 
však věci dávaly do pořádku, naplno se vrhnul do plavání.

O překonání La Manche údajně začal uvažovat už 
v roce 1964, kdy každý den trénoval téměř čtyři hodiny 
v českých řekách, jezerech a na koupalištích. Háček však 
nebyl ve fyzické připravenosti, ale v boji s československý-
mi úřady. Ty se snažil šest let přesvědčit, že výlet na Západ 
s cílem překonat La Manche má opravdu vyšší smysl. Až se 
obrátil přímo na Gustáva Husáka, což nakonec vyšlo. Prv-
ní pokus se nezdařil, druhý už dopadl mnohem lépe. Sta-
lo se tak 30. července 1971. Trasu dlouhou 56,5 kilomet-
rů absolvoval po 15 hodinách a 26 minutách. Když dopla-
val k břehu Anglie, pronesl legendární a upřímnou hlášku: 
„Já su tak šťastné.“ V roce 1975 se mu podařilo La Manche 
překonat podruhé a dokonce ve třetím nejrychlejším čase 
své věkové kategorie.

První Čech, který tuto metu překonal, však zemřel tra-
gicky. Osudná mu byla řeka Bečva. V roce 1996 se na-
posledy vrhl do ledové vody své milované Bečvy. Když 
vy lezl na břeh, celé tělo mu ztuhlo. Skončil v nemocnici, 
kde mu doktoři zjistili krevní sraženinu, která vznikla prá-
vě podchlazením ve studené vodě. Den po operaci Franti-
šek Venclovský zemřel.

Sto let totalitní KSČ 
Před sto lety, 20. května 1921, se od Československé so-
ciálně demokratické strany dělnické její již odtržená část 
po svém neúspěšném pokusu o státní převrat z počátku 
prosince 1920 ustavila jako Komunistická strana Česko-
slovenska, hlásící se ke Komunistické internacionále řízené 
totalitní Komunistickou stranou Ruska (bolševiků). Od té 
doby jí byla takto mimostátně podřízena a stala se totalit-
ní politickou stranou zastoupenou v parlamentu první Čes-
koslovenské republiky. Její souvislá existence a struktura 
představovala zárodek pozdějšího nastolení více než čty-
řicetileté komunistické totalitní diktatury v Československé 
republice, tedy faktické likvidace československého demo-
kratického právního státu a počátku dlouhodobého, pruž-
ně se vyvíjejícího masového totalitního teroru. 

Ve dvacetiletém období první, masarykovské Česko-
slovenské republiky se Komunistická strana Českosloven-
ska na tehdejší politické scéně od svého vzniku soustavně 

projevovala jako cizorodý totalitní prvek, souvisle zamě-
řený proti existenci samostatného Československa a proti 
jeho demokratickým základům. KSČ podléhala vnějšímu, 
exteritoriálnímu řízení totalitní komunistickou diktaturou 
Sovětského Ruska, později přejmenovaného na Sovětský 
svaz (celým názvem Svaz sovětských socialistických repu-
blik, tj. SSSR). KSČ tedy v zásadě věrně kopírovala pruž-
ný pohyb a postupné obraty totalitní Komunistické strany 
Sovětského svazu, tedy jí totalitně řízené ruské komunis-
tické velmoci.

Totalitní Komunistická strana Československa si bě-
hem své dlouholeté legální existence v období první Čes-
koslovenské republiky vybudovala silný a dobře fungující 
organizační aparát, jenž se po druhé světové válce po pří-
livu nových členů stal základem jejích aktivit namířených 
proti totalitním Sovětským svazem již průběžně omezova-
né státní samostatnosti a závažně limitovaným demokra-
tickým principům poválečné ČSR. Po komunistickém puči 
z 25. února 1948 dynamicky postupujícím, masovým to-
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talitním terorem na více než čtyřicet let totalitně sevřela 
Československo, všechna odvětví jeho dosavadního státu 
a společnosti. Celá země se tak dostala pod nekompromis-
ně zničující a totalitně přetvářející nadvládu KSČ. 

Komunistická strana Československa legálně zavedla 
systém koncentračních táborů, kde věznila a zabíjela de-
mokratické odpůrce své totalitní diktatury. Kvůli zastraše-
ní většiny obyvatelstva pořádala okázalé soudní procesy, 
v nichž jí zmanipulovaná a znetvořená justice exemplárně 
odsuzovala aktivní demokraty k smrti a dlouhodobým tres-
tům odnětí svobody. Ve školství, na všech pracovištích, na 
veřejných místech a vůbec v obytných aglomeracích zřídi-
la systém soustavného udávání a totalitního dohledu nad 
chováním a životem obyvatel. Postupně zlikvidovala veške-
ré soukromé vlastnictví ve prospěch jí nařízeného a vede-
ného tzv. státního anebo družstevního. Odpůrce svého li-
kvidačního postupu věznila a jejich rodiny násilně přesíd-
lovala. Veškerý život společnosti se tak po generace dostal 
pod její značně účinnou totalitní kontrolu. 

Po mocenském převratu v Československu 25. února 
1948 Komunistická strana Československa okamžitě od-
stranila limitovanou demokracii třetí republiky a likvidova-
la její právní stát. V nastolené komunistické totalitní dikta-
tuře se i totalitně komunistická verze tradiční ruské impe-
riální propagandy stala součástí povinné a soustavně vnu-
cované ideologie pro všechny. Komunistická strana Čes-
koslovenska jako tradiční pátá kolona Kremlu začala fun-
govat jako oficiální totalitní mocenské centrum země. Tak 
rovněž započala éra téměř dvaačtyřicet let trvajícího ob-
dobí soustavného, vícegeneračně souvislého vymývání 
mozků komunisticky natřenou a zarámovanou propagan-
dou ruského, tradičně protidemokratického imperialismu. 
Pro ni charakteristické vykreslování demokratického Zá-
padu, a to zejména USA a NATO, jako takřka ďábelské-
ho kapitalistického imperialisty a agresora se v důsledku 
jejího soustavného působení účinně zahnízdilo i ve mno-
ha jinak vnějškově demokraticky, liberálně a příznačně i li-
berta riánsky orientovaných myslích. Výsledně znetvořené 
a silně zakořeněné uvažování o světě a s ním spjatá závaž-
ná politická dezorientace se naplno ukázaly po odstranění 
komunistické totalitní diktatury koncem roku 1989. 

Bilance dlouhodobé komunistické diktatury, usku-
tečňované Komunistickou stranou Československa, je 
otřesná: zanechala za sebou tisíce zavražděných, statisíce 
vězněných a perzekvovaných, milióny zničených lidských 
existencí, zaostalou ekonomiku, rozšířené, totalitní komu-
nistickou ideologií prostoupené a znetvořené pojetí světa 
a v neposlední řadě dodnes ve všech oblastech společnos-
ti a státu působící tradici mravního úpadku, rozkladu a je-
jich cynické manipulace. Totalitní diktatura KSČ soustavně 
likvidovala zejména humanitní vědní obory a nahrazovala 
je svou marxistickou ideologickou doktrínou. V reakci na 
nastolení a dlouhodobé trvání její nadvlády českosloven-
skou společnost závažně oslabil a hluboce poškodil sou-
vislý a významný emigrační odliv mozků na demokratický 
Západ, srovnatelný s pobělohorským obdobím. 

Důsledky vlády KSČ, úzce spjaté s masovostí její člen-
ské základny, jsou v České republice přirozeně dodnes pa-
trné. Dokonce i v akademické historiografii se nyní pro-
jevují v podobě okázale revizionistického ideologického 
proudu zaměřeného na relativizování totalitní komunis-
tické zločinnosti, zejména na soustavné neodborné popí-

rání dynamické totalitní podstaty a povahy komunistické 
diktatury v Československu, zejména při výzkumu a inter-
pretaci každodenního života. Zde je zjevné sepětí se zá-
padními neomarxistickými akademickými trendy, obdob-
ně neodborně a neinformovaně orientovanými na idealiza-
ci a bagatelizaci komunistických totalitních diktatur (např. 
Michal Pullmann, Muriel Blaive). Dosud zdaleka neukon-
čené vyrovnávání s totalitní komunistickou diktaturou ve 
společnosti se ukazuje na její nekritické adoraci a dema-
gogické obhajobě. Promítá se i do podobně laděného vy-
chvalování nynější ruské postkomunistické diktatury. Týká 
se stále existujících komunistických totalitních diktatur a je 
rovněž očividné v emotivním, komunistickou éru značně 
připomínajícím a na ni zřetelně navazujícím, charakteris-
ticky neinformovaném antiamerikanismu.

Na politické scéně České republiky tento typ názoro-
vých orientací vyjadřuje a soustavně šíří především Komu-
nistická strana Čech a Moravy jako nástupnická organizace 
totalitní Komunistické strany Československa na demokra-
tické parlamentní scéně. Přitom nápadně přejímá její prvo-
republikovou taktiku a strategii. To se v poslední době pro-
jevilo například v jejím houževnatém úsilí oslabit obrany-
schopnost republiky a její důvěryhodnost v NATO naštěs-
tí pouze načas prosazeným omezením financování Armá-
dy České republiky. Miloslav Bednář

Sociolog Ivan Gabal o vrbětické kauze 
a česko-ruských vztazích
Nečekané odkrytí ruského vojenského útoku ve Vrběticích 
v roce 2014 je důvodem k zamyšlení nad českou bezpečnos-
tí a k dovození kroků, které musíme udělat, abychom nadá-
le rozhodovali o své budoucnosti my sami a svými silami. 

Co můžeme očekávat od dalšího vývoje? Na teroristic-
ký útok proti nám musíme reagovat důrazně a bránit se. 
Vypověděli jsme osmnáct zpravodajských důstojníků pod 
diplomatickým krytím. Zmenšíme ambasádu, která ope-
race proti nám řídila. Vyřadili jsme Rosatom z kandidátů 
pro dostavbu jaderné elektrárny. Informovali jsme spojen-
ce v NATO a Evropskou unii. Z obou organizací se nám do-
stalo podpory. Někteří také odeslali domů ruské diploma-
ty, jako Slovensko. 

Bude to ale na posílení naší bezpečnosti vůči Rusku sta-
čit? Z delší perspektivy tyto kroky patrně stačit nebudou. 
Část příčin ruského útoku je ve spolupráci některých čes-
kých politiků s Kremlem. Potřebujeme si udělat o své bez-
pečnosti jasno také doma, protože ruského trojského koně 
jsme si zatáhli do své obrany vlastními silami. První zpochyb-
nil postup české vlády a jeho oprávněnost Miloš Zeman.

Miloše Zemana ruská media právem nazývají „náš člo-
věk na Pražském hradě“. K Putinovi se choval vstřícně i Ze-
manův předchůdce Klaus. Komunističtí poslanci jezdí na-
vštěvovat Ruskem okupovaná území Ukrajiny a vystupova-
li tak i v ruských mediích. 

Česká pátá kolona Ruska je silně vnímána našimi spo-
jenci. Český prezident nedostal pozvání k oficiální návště-
vě USA již osmnáct let, což je v NATO unikát. Chování Mi-
loše Zemana natolik oslabuje naši pozici, že musíme vážit, 
zda by mu neměl parlament zkrátit mandát prezidenta. 
A také, zda se nemáme vrátit k masarykovské tradici volby 
prezidenta parlamentem a tím snížit excesy prezidenta sto-
jícího na vlastním volebním mandátu. Počínaje trapnou lží 
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nebo mocným finančním skupinám a kvůli nim i Pekingu. 
Zeman nepokrytě využívá Českou republiku jako rukojmí 
pro úzké finanční, oligarchické nebo nepřátelské imperiál-
ní zájmy. Rád sice mluví o dolních 10 miliónech, ale svou 
politikou slouží pouze bohatým a mocným.

Pokud jde o KSČM a politickou stranu Tomia Okamury, 
je otázka, zda jejich tolerancí neopakujeme chyby mezivá-
lečného Československa vůči Henleinově sudetoněmecké 
straně, která byla financována a řízena z Berlína a posléze 
československou meziválečnou demokracii zradila a zni-
čila ve prospěch Hitlera. Soudní posouzení oprávněnos-
ti KSČM a SPD Tomia Okamury si ale musí vynutit občané 
a voliči v podzimních volbách. Hlasy těmto stranám ve vol-
bách budou hlasy pro posilování vlivu a útoků našich ne-
přátel, jako je Kreml a Rusko. 

Potřebujeme posilovat důvěru svých spojenců a jejich 
vědomí, že jsme schopni pomáhat druhým v nouzi, být sil-
ní a užiteční, a tudíž dostát zárukám jejich pomoci, bude-
me-li v nouzi. Nemůžeme kverulovat proti EU a podporo-
vat protiprávní obohacování se premiéra z peněz evrop-
ských daňových poplatníků. Za dobu, co je v politice, zvýšil 
premiér svůj majetek ze 40 miliard na bezmála dvojnáso-
bek, vesměs pomocí evropských peněz. Můžeme se divit, 
že jeho konflikt zájmů EU nejen právně prokázala, ale ne-
chce v této praxi pokračovat? Dokážeme si takový základ-
ní problém naší důvěryhodnosti vyřešit sami, nebo nám 
jsou spolky EU a NATO se svými pravidly lhostejné, byť 
jsme sami ohroženi?

Nadále zůstáváme dlužni svým závazkům v plnění člen-
ských povinností v Severoatlantické alianci, která je hlav-
ním nástrojem naší obrany pro případ napadení. Sami 
se ubránit nedokážeme. A společná obrana je úsporná. 
Oproti 7 % HDP výdajů komunistického Československa 
ve Varšavské smlouvě dnes vydáváme 1,5 % HDP a náš cí-
lový závazek jsou 2 %.

Základní poselství vrbětického útoku je, že šetřit na 
obraně a kverulovat proti společné prosperitě a právu 
EU nás může vrátit do vlivu našich nepřátel, kteří s námi 
opravdu nemají slitování. Příslovečná „asiatská“ mentalita 
vládce Kremlu ždímat své poddané a vydírat spojence je 
v naší historii dostatečně ověřena. 

Od doby, kdy jsme se z nadvlády Kremlu vyprosti-
li, jsme si prodloužili délku života o deset let, zpětináso-
bili svůj hrubý domácí produkt a dosáhli spolu se souse-
dy z Visegrádské skupiny větší exportní výkonnosti, než 
má Rusko. Evropská unie má desetinásobně větší hospo-
dářskou výkonnost a tím i blahobyt, než jaký může Kreml 
poskytnout Rusům, kteří nemají všichni ani tekoucí vodu 
a základní hygienické vybavení v bytech, natož v nemocni-
cích. I proto jich milióny žijí v Evropě a nechtějí zpět domů. 
Blahobyt, sociální zajištění, ale především právo a právní 
ochrana občanů před zvůlí privilegovaných vládců jsou 
v Evropě a Americe podstatně dostupnější než v Rusku. 

A to je také celé tajemství ruského nepřátelství: Putin 
nedokáže poskytnout svým občanům ani zlomek toho, co 
jsme za třicet let mimo ruský vliv dokázali my svou prací 
v demokratických a právních poměrech. Dává proto před-
nost ničit naši bezpečnost a životní podmínky i zdravou 
mysl a sebevědomí explozemi ve Vrběticích nebo dezin-
formacemi. Stačí si všimnout, jak rychle ruská propaganda 
použila Zemanovo vystoupení proti nám, ve prospěch po-

pírání viny Ruska za Vrbětice a ve prospěch překrytí svých 
domácích problémů s Navalným a demonstracemi. Nemě-
li bychom se zamyslet právě nad tím?

Má to celé jediné řešení. Musíme se bránit a je dob-
ře vědět, kdo jsou naši přátelé a kdo jsou naši nepřátelé! 
A také podle toho volit ve volbách.

Vzpomínka na letní akademie 
na zámku v Kostelci nad Černými lesy,
kterou již třicet let pořádá Atelier A, Zum blauen Pfau na 
Spittelbergu v sedmém okrese ve Vídni. Duší těchto aka-
demií je majitelka a odborná vedoucí Atelieru A, paní Mag. 
art. Iva Schach-Miechtner, která vyučuje již přes 40 let na 
lidové vysoké škole umění ve Vídni-Lazarettengasse.

Anschaulich laut und beschaulich leise,
So war rückblickend die Woche in Kosteletz samt Reise.
Zwei alte Sprichwörter möcht’ ich in diesem Zusammenhang erwähnen:
„Wer eine Reise tut, der kann was erzählen“
Und: „Wer wagt, gewinnt“ –
Wenn ihr euch auf das Experimentieren besinnt.
Diese beiden Sprichwörter treffen hier absolut den Punkt –
Vorab: die heurige Teilnehmergruppe war noch nie so harmonisch und rund!
Auch an die Iva ein Kompliment – 
Für die tolle Organisation, ihr Engagement und dem Management. 
Die Malwoche in Kosteletz ist stets mit Erlebnissen verknüpft – 
Ich persönlich weiß von Irene, dass sie schon Wochen vorher vor Freude hüpft.
Ich freu’ mich immer wieder auf „alte“ Gesichter – 
Und auf eine intensive Zeit mit Luiza, Clara, Iva und Horst Miechtner.
Heuer wurde unsere gemeinsame Anreise mit dem Zug durch eine etwas 

längere Unterbrechung eingeleitet; 
Der Umstand, dass die Klimaanlage in unserem Waggon nicht funktio-

nierte, hatte Unmut und „schweißtreibendes“ verbreitet.
Eine Übersiedlung wurde vorgenommen
D’rum sind wir erst eine Stunde später am Zielort angekommen.
Am Bahnhof – ein lautes „Hallo“ – 
Nur: die Margit wa’r net do. – 
Ein Gewohnheitsfaktor hat sich mittlerweile eingestellt, 
D’rum: kein Hahn mehr darüber kräht. 
Nur Horst kam ein wenig in die Bredouille
Doch: wo ein Weg, da auch ein Wille! –
So sein Lebensmotto ihn durchs Leben führt
Ein „Orden der Gelassenheit“ ihm dafür gebührt.
Übrigens: Margit kam –
Wie auch die letzten Jahre – am nächsten Tag an.
Nun abends gab’s wie üblich den Begrüßungspart – 
Mit Czechisch’ Bier und „Guzis“ aller Art. 
Aus den unterschiedlichsten Regionen
Sind die Teilnehmerinnen hier her angekommen.
Veränderte Strukturen wurden offen gelegt – 
Dies hatte manche von uns – und auch mich – etwas bewegt;
Nun das ist im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen
Weil vom Atelier A zum Atelier B hatten wir doch einige Meter durch den 

Schlossgarten zu gehen.
Doch bald stellte sich auch hierbei die Gewohnheit ein – 
Und jeder von uns brachte sich entsprechend ein.
Ausflüge kultureller Art und in die freie Natur des Malens wegen gab es 

wie immer viele
Und so nahmen wir uns schon voriges Jahr zum Ziele
Dass wir diesmal die Auen der Sazava näher und länger betrachten wollen
Dabei kam heuer ein kleiner Eklat ins Rollen.
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Wie sich sicherlich manche von euch noch entsinnen
Kann sich Margit beim Zeichnen und Malen von ihrem Motiv nicht trennen.
Und so es auch diesmal wieder war – die Zeit schon fortgeschritten
An der Sazava – dunkle Gewitterwolken den Himmel beritten –
Hätte ich mit Margit fast gestritten; 
Wir (Maria, Dagmar, Iva und ich) ungeduldig wartend beim Seerosenteich – 
Von Margit stets der gleiche Monolog: „ich komme gleich!“
Die ersten Regentropfen fielen schon – 
Ging ich erneut zurück mit festem schritt und forderte mit forschem Ton 
Zu beenden das Schattieren der Bäume und Blätter,
Weil die Wolken schwarz – bedrohlich das Wetter.
Dies hatte Margit bis dato nicht bemerkt –
So intensiv hatte sie gewerkt.
Unwillig sie ihre Sachen packte,
Ich mich auf den Weg in Richtung Parkplatz machte.
Kurz vor’m kleinen Brückerl nahe dem Ziel ich auf Dagmar stieß –
Da sie sehr langsam ging – ich sie hinter mir ließ.
Kurz darauf ich auf die anderen stoß’
Iva fragt: „Wo bleiben die denn blos?“ 
Aufgeregt, unruhig und auch ängstlich
Die Zeit von einer Stunde zäh verstrich
Keiner von den beiden kam daher
Dieser Situation wurden wir nicht mehr Herr.
Spaziergänger uns dann informierten,
Dass zwei Frauen im Gelände irrten.

Wir uns auf die Suche machten –
Am dunklen Himmel die Donner krachten.
Düdelt plötzlich das Handyphon –
Meldet sich Dagmar: „Margit und ich, wir warten schon! –
Auf der Hauptstrasse gleich am Eck –
Wir gehen von hier nicht mehr weg“. 
Ja – das war’s! – es folgten Erklärungen unterschiedlicher Art
Aufklärung fand beim Czechisch’ Bier in der Taverne statt.
Dies ist ein Auszug von einem einzigen Nachmittag –
Es gab Arbeiten im Atelier, Zeichnen im Schlosshof, aber auch in Prag,
Besichtigungen toller Ateliers und Gärten
Und abendliche Gemütlichkeit beim Wirten.
Die Zeit ist verronnen – sie war sehr intensiv
Es wurde experimentiert und manches man dem Zufall überließ.
Geritzt, gedruckt und auch geschnitzelt
Über manche Zeichnung auch gewitzelt.
Da fällt mir der Reiter von Irene ein
Der Nackte am Boden liegend, erschöpft und ganz allein –
Nach der Bildbesprechung am letzten Tag 
Dies ist auch ein sehr lehrreicher Part
Geht’s zur Abschiedsfeier in den Extraraum
„Mit Auszeichnung bestanden“ – was für ein Traum
Jeder hat ein Zeugnis in Händen
Hier hängen die dazugehörigen Werke an den Wänden.

Silvia Ehrenreich

CÍRKEVNÍ ZPRÁVY
Mše svatá za nemocné a zemřelé na covid-19 
v Maria am Gestade
Ve středu 19. května 2021 se konala v kostele Panny Marie 
na nábřeží mše svatá, která byla mimořádná svým zamě-
řením. Byla obětována za nemocné a zemřelé na covid-19 
v Česku, Slovensku a Rakousku. Rovněž byla sloužena za 
pečovatele, ošetřovatele, lékaře, ale i kněze. Zároveň bylo 
při této mši svaté pamatováno na všechny pozůstalé. Hlav-
ním celebrantem byl pomocný světící biskup Franz Scharl. 
Jak nám sdělil, byli jsme první a zatím jedinou jinak mluvící 
„farností“, která sloužila mši svatou s tímto úmyslem. Hu-
dební doprovod zajistili studenti a pedagogové Hudební 
křižovnické školy. Během mše svaté se rovněž uskutečni-
la sbírka na pomoc chorvatským rodinám postižených ze-
mětřesením. Všem věřícím patří veliký dík za to, že zaplnili 
kostel do posledního místa. Biskup Franz Scharl byl s ná-
vštěvou v „české farnosti“ velmi spokojen.

informace
Byla obnovena tradice prvních pátků u Panny Marie na 
nábřeží. Mše svatá je sloužena od 18:30 vždy první pátek 
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, Salvatorgas-
se 12: neděle 08:15 + středa 18:30.
Nejsvětější Vykupitel / Erlöserkirche, Rennweg 63: nedě-
le 10:00.

Do konce června budou pravidelně probíhat mše sva-
té v karlskirche, a to 1. a 3. neděli, každé pondělí a pak 
2. a 4. čtvrtek v měsíci. Zvláště v týdnu můžete tyto časy vy-

užít ke svátosti smíření. Veřejné mše svaté probíhají s do-
držením hygienických opatření.

Milí farníci a příznivci našeho společenství,
od 10. června platí mírnější pravidla pro mše svaté v koste-
le. Odstup se vrací na 1 metr, FFP2 masky jsou nadále po-
vinné od 14 let. Děti mezi 6. a 14. rokem mohou nosit jen 
roušku. Jinak ostatní hygienická pravidla jsou stále tatáž. 

Dne 20. června po mši svaté se vydám na dovolenou. 
Na mších svatých mě bude zastupovat otec Jáchym Zítko. 
Zvu Vás rovněž na středu 30. června na mši svatou k Marii 
am Gestade, která bude sloužena za P. Viléma Janouška, 
redemptoristu, který zemřel v pověsti svatosti.

P. Václav Sládek, O.Cr.

ve vídni se setkali kardinálové Duka a Schönborn
Setkání pražského a vídeňského arcibiskupa, kardinálů 
Dominika Duky a Christopha Schönborna, se uskutečnilo 
v úterý 25. května ve vídeňském Křižovnickém paláci. Kar-
dinála Christopha Schönborna pojí s kardinálem Domini-
kem Dukou příslušnost k dominikánskému řádu.

Christoph kardinál Schönborn OP má české kořeny. 
Narodil se na konci druhé světové války, 22. ledna 1945, 
na zámku Skalka v tehdy okupovaném Československu. 
V září 1945 byla rodina v rámci odsunu Němců z Česko-
slovenska vysídlena a posléze žila převážně v Rakousku.

Setkáním s vídeňským arcibiskupem a dominikánským 
spolubratrem Christophem kardinálem Schönbornem vy-
vrcholila třídenní návštěva kardinála Dominika Duky v Ra-
kousku. Bezprostředně po setkání oba kardinálové a ar-
cibiskupové sloužili v kostele sv. Karla Boromejského mši 
svatou při příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého. „Šlo 
o pastorační návštěvu Vídně při příležitosti svátku sv. Jana 
Nepomuckého, která byla kvůli covidu posunuta,“ předsta-
vil účel cesty kardinál Dominik Duka.

z české a slovenské Vídně
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í Kromě kardinála Schönborna se pražský arcibiskup se-
tkal ve Vídni v budově Velvyslanectví České republiky v Ra-
kousku i s velvyslankyní ČR v Rakousku Ivanou Červenko-
vou a velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví v Rakous-
ku a v České republice Marií Pia Kothbauerovou. Setkal se 
i s komunitou českých krajanů včetně téměř dvacítky du-
chovních, kteří ve Vídni o krajany pečují.

Ve Vídni navštívil pražský arcibiskup i hrob zakladatelky 
Maltézské pomoci Daisy Waldstein-Wartenbergové, která 
mj. významně pomohla České republice během velké po-
vodně na Moravě v roce 1997. „Navštívil jsem i českou ško-
lu ve Vídni, kde mě uvítaly děti hrou na flétny. Škola oslaví 
příští rok 150 let své existence, a tak jsem její žáky, studen-
ty a pedagogy pozval k nám do katedrály,“ dodává kardi-
nál Dominik Duka. Arcibiskupství pražské

Svátek v Karlskirche ve Vídni
Svátek sv. Jana Nepomuckého (26. května) připomně-
la slavná pontifikální mše svatá v kostele sv. Karla Boro-
mejského (Karlskirche) při příležitosti 300. výročí jeho 
blahoslavení (1721) v úterý 25. května 2021. Mši společ-
ně celebrovali vídeňský arcibiskup J. E. Christoph kardi-
nál Schönborn a pražský arcibiskup J. E. Dominik kardi-
nál Duka.

Sv. Jan Nepomucký je vnímán jako dějinný, duchovní 
a kulturní stavitel mostů mezi rakouským a českým náro-
dem. Kult sv. Jana Nepomuckého se rozšířil po celé Ev-
ropě. Kardinál Schönborn v kázání vyzdvihl jednu z epiš-
tolních myšlenek – „Všechno opustíš“ – a vyslovil paralelu 
s údělem opuštění všeho v dnešní době – migrace a emi-
grace ve všeobecné rovině a specificky jako fenoménu ty-
pického pro české země. Zatímco první velká migrační vlna 
(konec 19. a začátek 20. století) byla vedena ekonomicky 
a ve Vídni vytvořila početnou komunitu věřících (10. vídeň-
ský okres), druhá silná vlna emigrační (1968) znamenala 
významné kulturní obohacení rakouského prostředí. Také 
kardinál Duka ve svém závěrečném slovu dospěl k podob-
nému zhodnocení.

Slavnostní mše se zúčastnili J. E. Frank Bayard OT, ge-
nerální opat a velmistr řádu německých rytířů, J. M. P. Josef 
Šedivý O.Cr., generál a velmistr Rytířského řádu křižovní-
ků s červenou hvězdou, pan Markus Langer, zástupce ře-
ditele kabinetu prezidenta Rakouské republiky, I. D. Maria 
Pia Kothbauer, velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví, 
a další vzácní hosté.
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Hudební doprovod mše zajistily sbor Boni pueri 
z Hradce Králové a rakouská armádní hudba (Ensemble 
der Gardemusik des österreichischen Bundesheeres).

Organizaci slavnostní mše převzaly rektorát křižovní-
ků s červenou hvězdou (Česká duchovní služba ve vídeň-
ské arcidiecézi) a Velvyslanectví ČR v Rakousku, jejichž 
představitelé měli také úvodní projevy – J. E. JUDr. Iva-
na Červenková, velvyslankyně České republiky v Ra-
kousku, P. Mgr. Marek Pučalík O.Cr., rektor Karlskirche, 
a P. Mgr. Ing. Václav Sládek O.Cr., český duchovní správce 
ve vídeňské arcidiecézi, oba členové Rytířského řádu kři-
žovníků s červenou hvězdou.

Spolok SOVA
organizuje aj na budúci školský rok vyučovanie slovenči-
ny pre deti v spolkových priestoroch každú sobotu do-
obeda. Detailné informácie k termínom od nás dostanete 
mailom koncom augusta, alebo ich nájdete na stránkach 
www.slovaci.at. Sprachförderzentrum (Bildungsdirektion 
für Wien) ponúka bezplatnú výučbu slovenčiny ako mate-
rinského jazyka pre deti základných a stredných škôl – po-
čas týždňa v určených časoch ako „unverbindliche übung“ 
( je potom uvedené aj na vysvedčení). Triedy sa budú otvá-
rať na školách s najväčším počtom záujemcov. Deadline na 
prihlásenie je 30. júna!

Prihláška a kontakt pre Volkschule: deti treba prihlá-
siť čo najskôr vyplnením prihlášky, podpísať ju, odovzdať 
riaditeľom vo vašej škole a priamo poslať mailom na ad-
resu: dzenita.oezcan@bildung-wien.gv.at, mobil: 0664 / 
88437277.

Kontakt pre Gymnasium/Mittelschule: florian.moser@
bildung-wien.gv.at, tel.: 01 / 525 25 77221.

Ak potrebujete bližšie informácie, obráťte sa telefonic-
ky na priamo uvedené kontakty, alebo na slovenčinárku: 
Katarína Mičíková, tel. 0699 / 81142159.

Školský spolok Komenský v 3. viedenskom okrese vedie 
verejnoprávne súkromné bilingválne školy: materskú ško-
lu, obecnú školu a reálne gymnázium. Ponúka deťom žijú-
cim vo Viedni výučbu nielen v nemeckom, ale aj v českom 
a od roku 2004 aj v slovenskom jazyku. Bližšie informácie 
na web-stránkach www.komensky-vienna.at.

In kleinen Gruppen Kinderuni-Luft schnuppern
Bei der inzwischen 19. KinderuniWien öffnen sich am 
12. Juli die Türen zu den Hörsälen und Seminarräumen 
an den Universitäten wieder einen Spalt und neugieri-
ge Kinder gehen auf gemeinsame Erkundungsreise mit 
Wissenschafter*innen und Expert*innen. Dieses Jahr al-
lerdings nicht in großen Vorlesungen, sondern in kleinen 
Gruppen!

Jedes Kind zwischen 7 und 12 Jahren kann zwei Lehr-
veranstaltungen wählen aus dem Angebot von über 200 
Lehrveranstaltungen, die an den sechs Standorten Uni-
versität Wien, Medizinische Universität Wien, Technische 
Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien, Vete-
rinärmedizinische Universität Wien und Wirtschaftsuniver-
sität Wien stattfinden. Das Programm ist seit dieser Woche 
online und lädt mit Lehrveranstaltungen wie „Infizierte 
Umwelt“, „Unsere Gene unter der Lupe“, „Können Gurken 
leuchten“, „Kuh und Gras haben Zukunft“, „Der tierische 
Röntgenblick“ oder „Regle den Staat“ zum Schmökern ein.

Die Anmeldung startet online am 21. Juni – das Pro-
gramm gibt es schon jetzt nachzulesen auf: kinderuni-an-
meldung.at. 

Der Zeitplan für den Kinderuni-Sommer ab sofort: 
21. Juni: Anmeldestart für die KinderuniWien im Klein-

gruppenformat;
12.-22. Juli: KinderuniWien im Kleingruppenformat vor 

Ort an den Universitäten;
14. & 21. Juli: Familienvorlesungen im Kinderuni-Live-

stream auf kinderuni.at;
ab 12. Juli: Neue Beiträge auf kinderuni.online.

Das Programm der KinderuniWien im Kleingruppen-
format ist online.
Rückfragehinweis: Petra Eckhart, Kinderbüro Universität 
Wien gGmbH, Mobil: +43 (0) 664 8565 809, Mail: petra.
eckhart@univie.ac.at, http:// kinderuni.at

Impulsfest v Maria Schutz na Semmeringu
Pořádá Creative Formung-Impuls Maris Schutz a/S spolu 
s Theater Brett-Compagnie Brettschneider za podpory vel-
vyslanectví České republiky.
24. 7. v 11:30 Bewegung/ theater/ Workshop (vede 
alexandr Minajev)
Andrej Minajev se narodil v Kazovce na Sibiři, vystudo-
val režii a herectví na Státní akademii divadelního umě-
ní v Moskvě, v roce 2000 se přestěhoval do České repub-
liky, kde režíruje i hraje, například v HaDivadle, Na Fidlo-
vačce, ve Stavovském divadle a v současné době v Divadle 
Na Celetné, rovněž vyučuje herecký pohyb. Dvouhodinov-
ka s ním je pro každého, koho zajímá jeho přístup k pohy-
bu a divadlu a chce si něco z jeho nápadů vyzkoušet.
14:30 krátké, snad i zábavné povídání lukase a ludví-
ka kavínových jako neodvratitelný pokus dodatečného za-
hájení IMPULSFESTu.

Foto: Petr Richard Mauthner
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í 15:00 Divadlo Jaromír a robin Hood
Mirek a Jarka Sýkorovi – pouliční divadlo pro celé rodiny; 
děti jsou zvláště vítány, rodiče a jiní dospělí nejsou vylou-
čeni. Mirek i Jarka jsou nejen pár, který spolupracuje, oba 
jsou také nemocničními klauny a hrají na cestách po Slo-
vensku i České republice a – last but not least – jsou rodi-
či děvčátka, mladé Sýkorky, tedy Sýkorovic dcery. Se svý-
mi programy mají úspěchy v obou jmenovaných zemích 
a v Maria Schutz se stanou internacionální legendou – bu-
dou mluvit mezinárodně.
16:30 Současný tanec pro každého za vedení Hany 
achilles
Hana Achilles je choreografka, tanečnice a pedagožka, kte-
rá se narodila v Uherském Hradišti na Slovácku. Studovala 
v Praze na HAMU, v Salcburku na Experimental Academy 
of Dance a je absolventkou Vysoké školy múzických ume-
ní v Bratislavě. Současný tanec je její prioritou a spolupra-
cuje s mnohými divadly, ale je také tanečnicí souboru Hra-
dišťan a vedla taneční složku Ondráše. Uvede nás do své-
ho světa pohybu a tance.
18:45 okno
Tuto hudební skupinu založili studenti herectví. Dnes jsou 
to skvělí herci v Brně i jinde v České republice a jejich živé, 
kouzelné, rytmické a až nenapodobitelné muzikální i tex-
tové kouzlo z nich podle našich soudů udělá kapelu, kte-
rou budou dějiny srovnávat s Beatles a jinými opěvovaný-
mi skupinami šedesátých let minulého století. Nenechte si 
ujít! A zapamatujte si jejich jména: Jan Mansfeld, Dominik 
Teleky, Jaroslav Tomáš a Tomáš Žilinský.

Celý IMPULSFEST se bude odehrávat s příslušnými 
hygienickými opatřeními tak, jak to vyžadují předpisy ra-
kouských úřadů. Občerstvení je možné především v bu-
fetu Auerhahn a restauraci Kirchenwirt ve vzdálenosti do 
100 metrů. Stejných sto metrů je vzdálen kostel, za jehož 
oltářem si mohou věřící a podle našeho soudu i nevěřící 
nabrat svatou, léčivou vodu. Vstupné na program dobro-
volné, dobročinné dary vítány.

Letní program s českou účastí
kulturbrücke fratres, Fratres 11, Dvůr Fratres, A-3844 
Waldkirchen/Thaya, tel.: 0664/1508282
www.kulturbruecke.com, www.museumhumanum.com

Ohlédnutí: Rádia Dráťák a Dia:tón
DráŤák (každé pondělí, 21:10-21:40, Radio Burgenland)
14. 6. | „výtopna“ | Bezpečné, útulné a teplé místo jak 
pro lokomotivy, tak hosty nové české restaurace
Gastroživot ve Vídni má již čtvrtý týden zelenou, s čímž ožil 
také maximální ruch na tratích ve Výtopně – restauraci, kde 
především pivní a masové delikatesy dopravují přímo před 
hosty vláčky. Tento jedinečný gastronomický zážitek si mů-
žete přijít užít do samotného srdce Naschmarktu.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/stories/ 
3107466/
7. 6. | Po stopách valašského frgálu | Návštěva vídeňské 
kavárny frgale Cafe
Vídeňský kavárenský svět nedávno obohatila kavárna 
Frgale Cafe právě s těmito lahodnými obřími koláči. S ná-
padem nabídnout Vídeňanům něco tak naprosto originál-
ního přišli manželé Jaroslava a Daniel Bílek.

https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/stories/ 
3106702/
31. 5. | Česko-rakouská mše svatá za přítomnosti kardi-
nálů Duky a Schönborna
31. května 1721, přesně před 300 lety, byl blahořečen je-
den z nejznámějších českých světců – sv. Jan Nepomuc-
ký. Patron českého národa bývá často nazýván stavitelem 
mostů, a to jak mezi lidmi samotnými, tak i národy – a Ra-
kousko není výjimkou.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/stories/ 
3105936/
24. 5. | rodinná intermezza v evropě | Dětští uprchlíci ve 
40. a 50. letech 20. století
Jsou časy, kdy jediným možným řešením, jak své děti bě-
hem násilných válečných konfliktů ochránit, je poslat je sa-
motné na nelehkou cestu do mnohdy naprosto cizí země 
a rodinu tak rozdělit. Stipendistka vídeňského Wiesentha-
lova institutu pro výzkum holocaustu, česká historička Ka-
teřina Králová, se ve své studii zabývá osudy třech skupin 
dětí a mladistvých vyslaných do zahraničí.
https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/stories/ 
3104777/

Dia:tÓN (každé pondělí, 21:40-22:00, Radio Burgenland)
14. 6. | Hana kubátová | „Holokaust ešte nemáme vy-
rozprávaný“
Nedávno sa konala on-line prednáška Hany Kubátovej 
v rámci podujatí Simon Wiesenthal Lectures, ktorú zor-
ganizoval viedenský Wiesenthal inštitút pre výskum holo-
kaustu. Historička Hana Kubátová z Inštitútu politologic-
kých štúdií Karlovej univerzity v Prahe skúmajúca sloven-
sko-židovské vzťahy a obdobie holokaustu na Slovensku je 
hostkou aj v Rádiu Dia:tón.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/stories/ 
3107636/
7. 6. | Simona Ďurišová | Silný hlas za rešpekt a práva 
v opatrovateľstve
Prestížnu hlavnú cenu za inovácie v sociálnej oblasti So-
zialMarie získal v roku 2021 rakúsky projekt Arbeitskampf 
und Pflege organizácie IG-24, ktorý sa zasadzuje za práva 
a zlepšenie pracovných podmienok v 24-hodinovom opat-
rovateľstve. Jednou z jeho zakladateliek je naša hostka Slo-
venka Simona Ďurišová, ktorá v rozhovore prezradí, aké 
problémy sú spojené so súčasným systémom 24-hodino-
vej opatery.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/stories/ 
3106932/
31. 5. | veronika vitázková | tóny z iných sfér
Hostkou aktuálneho rozhlasového magazínu Rádio Dia:-
tón je všestranná slovenská flautistka pôsobiaca vo Viedni 
Veronika Vitázková. Vlastní a hrá na vyše 50 dychových hu-
dobných nástrojov, z ktorých niektoré zaznejú aj v relácii.
https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/stories/ 
3105529/
24. 5. | Ľudmila Cuperová | Detský turistický sprievod-
ca Bratislavou
Vzbudiť u detí záujem o históriu či túžbu spoznať nové zá-
kutia a ich príbehy, nechať sa nimi previesť mestom, to 
všetko sa ľahko podarí pomocou Detských turistických 
sprievodcov autorky a blogerky Ľudmily Cuperovej. Rá-
dio Dia:tón predstaví jej najnovší projekt, interaktívneho 
bedekera Bratislavou pre malých cestovateľov.
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https://volksgruppen.orf.at/slovaci/radiotv/stories/ 
3104448/

České ozvěny | Slovenské ozveny
13. 6. 2021 | 13:05 | ORF 2 Vídeň
ocenenie SozialMarie | Simona Ďurišová za práva opat-
rovateliek
Hlavnú cenu za inovácie v sociálnej oblasti SozialMarie zís-
kal v roku 2021 rakúsky projekt Arbeitskampf und Pflege, 
ktorý sa zasadzuje za práva a zlepšenie pracovných pod-
mienok v 24-hodinovom opatrovateľstve. Jeho koordiná-
torkou a jednou zo zakladateliek je Slovenka Simona Ďu-
rišová.
Duchovní domov v Simmeringu | Portrét farářky anny 
kampl
Redakce Ozvěn dále navštívila nedělní bohoslužbu farářky 
Anny Kamplové, jejímž duchovním domovem je od roku 
2017 evangelická farnost Vídeň Simmering, ve které je kaž-
dý vítán. Podle jejích slov se v Glaubenskirche daří vytvářet 
komunitu inkluzivní společnosti, z čehož má farářka půvo-
dem z Česka velkou radost. 
veronika vitázková | všestranná umelkyňa na svetových 
pódiách
Skvelá slovenská flautistka na voľnej nohe Veronika Vitáz-
ková o jej pôsobení v rôznych viedenských orchestroch, 
nahrávaní filmovej hudby a o zberateľstve dychových hu-
dobných nástrojov z celého sveta.
rodinné intermezzo v evropě | Dětští uprchlíci 40. a 50. 
let 20. století
Někdy je jediným možným řešením, jak své děti během 
násilných válečných konfliktů ochránit, poslat je samotné 
na nelehkou cestu do cizí hostitelské země a rodinu tím-
to rozdělit. Česká historička Kateřina Králová, stipendist-
ka vídeňského Wiesenthalova institutu pro výzkum holo-
caustu, je s tématem dětských uprchlíků také hostem červ-
nových Ozvěn. 

Navštivte po coroně Českou republiku
Zažili jsme těžkou covidovou pandemii a zažíváme její ná-
sledky i v současnosti. Díky očkování, testům a různým na-
řízením se situace začíná pomalu normalizovat. Dlouhou 
nucenou přestávku využívali organizátoři cestovního ru-
chu a společenských událostí i hoteliéři na kvalitnější pří-
pravu a inovaci svých nabídek, jak zvýšit úroveň a atrakti-
vitu poptávek po cestovním ruchu, kulturních akcích i lá-
zeňství v celé České republice.

Z tohoto důvodu se 5. května 2021 konala on-line kon-
ference a workshopy s českými zástupci cestovního ruchu, 
eventových společností a lázeňství, organizovaná společ-
nostmi Mondial Corporate Events & Incentives a Českou cen-
trálou pro cestovní ruch pro Rakousko a Švýcarsko ve Vídni.

Účastníci on-line konference byli přivítáni paní Tere-
zou Matějkovou, Senior manager Czech Convention Bu-
reau Praha, a paní Yvette Polasek, ředitelkou České centrá-
ly pro cestovní ruch ve Vídni. Prezentaci z oboru hotelnic-
tví zahájila paní Markéta Janátová, oblastní ředitelka a ve-
doucí marketingu pro španělský řetězec Barceló Hotels 
Group, který vlastní v ČR čtyři hotely – tři v Praze pod jmé-
nem Occidental Praha a jeden hotel Barceló Brno Palace. 
Za zmínku stojí, že hotely se vždy nacházejí v nejznáměj-

ší části Prahy a Brna. Právě hotel v Brně je velice elegantní 
stavba ve stylu klasicismu v centru města a jeho tvůrcem 
je významný vídeňský architekt Franz Fröhlich. Když v roce 
1853 nechalo město postavit luxusní činžovní dům zvaný 
Městský dvůr, pověřeným architektem byl právě Fröhlich, 
který v roce 1855 stavbu dokončil. V roce 2005 město dům 
prodalo jedné soukromé španělské společnosti, která pro-
vedla přestavbu na hotel a od roku 2012 byl hotel jako Bar-
celó Palace otevřen.

Následně paní Lenka Matějková, Sales manager slav-
ného Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, prezentova-
la inovace tohoto hotelu. Hotel bude i nadále nabízet své 
vysoce kvalitní ubytovací, restaurační a wellnessové služ-
by. Nově se také zaměří na rozšířené služby, jako je půj-
čování elektrokol, organizování výletů pro hosty, nabíze-
ní různých variant příjemného využití volného času. Vždyť 
70 % klientely tvoří německy mluvící hosté. Také se nabí-
zí možnost pořádání konferenci, symposií, svateb apod. 
Světoznámý Grandhotel Pupp je také spojen s Mezinárod-
ním filmovým festivalem, pro který je tak i symbolem a do-
movem slavných filmových hvězd. Paní Matějková vyjád-
řila naději, že letos po loňské covidové přestávce festival 
v druhé dekádě srpna 2021 otevře své brány. Škoda jen, 
že zatím platí vládní usnesení, že každé ubytovací zaříze-
ní smí dosáhnout pouze 25 % vytížení z celkové kapacity, 
což pro provozovatele je nelogické a neefektivní. Doufej-
me, že další rokování Asociace hotelů a restaurací ČR s pa-
třičným ministerstvem přinese lepší výsledky pro obnove-
ní provozu. A tak 228 krásně zařízených hotelových poko-
jů a milý personál opět čeká na otevření a přivítání svých 
hostů 1. června 2021. Doufejme, že rokování s vládou ČR 
přinesou možnost navýšit dosud nízká procenta stanove-
ná pro obsazenost hotelové kapacity.

České lázeňství bylo zastoupeno společností Léčebné 
lázně Mariánské Lázně a. s. (Spain Health Spa Hotels), 
prezentovanou vedoucí obchodního oddělení, paní Ha-
nou Hložkovou. Je potěšitelné, že lázně v Mariánských Láz-
ních jsou v provozu a nabízejí i regeneraci po covidu a také 
nové pobyty pro obnovení duševního i fyzického zdraví. Je 
ještě také možnost využít voucheru do lázní s příspěvkem 
4 000 Kč do konce letošního roku.

Velké akce, jako jsou konference, mezinárodní kon-
gresy, zajišťování jejich průběhu, přepravy účastníků a je-
jich kulturního využití, to všechno si vezmou za svůj úkol 
events firmy, jako je např. firma Prague Convention Bu-
reau a další.

Na konci workshopu nastalo příjemné osvěžení: on-line 
ochutnávka nových druhů českého piva. Když se Vám opět 
podaří navštívit krásné, historické město na Vltavě – Pra-
hu – a jste milovníkem piva, dejte se provést panem Jaku-
bem nebo Martinem po pražské pivní stezce Prague Craft 
Beer Tour. 

Česká centrála cestovného ruchu ve Vídni, Penzinger 
Straße 11-13, 1140 Wien, Vám poradí a pomůže najít to 
nejlepší řešení, co se týče cestovního ruchu v České repub-
lice. Gabriela Jakelic

Beseda s Julií Novákovou
Alumni-CZ-Austria pořádala 19. května již čtvrtou on-line 
besedu, tentokrát se spisovatelkou Julií Novákovou na 
téma „Přes science-fiction k vědě“. 
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í V čem mohou fiktivní příběhy pomoci lepšímu pocho-
pení vědeckých konceptů a zvýšení zájmu o vědu? Kam 
směřuje „steam“, neboli věda, technika, umění a matema-
tika, a je budoucnost vzdělávání interdisciplinární? To bylo 
náplní úvodní odborné přednášky vědkyně a spisovatelky 
Novákové s následnou diskusí.
Julie Nováková (* 15. 5. 1991, Praha) je mezinárodně 

známá česká spisovatelka 
science fiction, detektivek 
a fantasy a bioložka na Pří-
rodovědecké fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. Za-
bývá se převážně žánrem 
science fiction, méně také 
fantasy a detektivkou. Jejím 
prvním publikovaným romá-
nem je detektivní sci-fi Zlo-
čin na Poseidon City (Tri-
ton, 2009). Následně jí vyšly 
také krimi Nikdy nevěř niče-
mu (MOBA, 2011), sci-fi Ti-

chá planeta (Epocha, 2011), dobrodružná sci-fi Bez na-
děje: Agent JFK 034 (Triton, 2014) a trilogie Blíženci (Prs-
tenec prozření, Elysium, Hvězdoměnci; Brokilon, 2015). 
Společně s dalšími čtyřmi autorkami napsala rámcovou 
novelu Tajná kniha Šerosvitu (Albatros, 2011), původní 
česko-slovenskou dobrodružnou fantasy pro mládež. Se-
stavila dvě antologie: českou Terru nullius (Brokilon, 2015) 
a anglické Dreams from Beyond (Nová vlna, 2017). Vě-
nuje se též psaní publicistiky (mj. časopisy XB-1, Vesmír, 
Clarkesworld, Perihelion SF) a popularizaci vědy v člán-
cích i přednáškách.

Od roku 2013 píše také anglicky, přičemž v angličtině 
již publikovala přes dvacet povídek a některé z nich byly 
přeloženy do čínštiny, rumunštiny, estonštiny, němčiny, 
portugalštiny, bulharštiny a filipínštiny. Sestavila mimo jiné 
popularizační antologii astrobiologických sci-fi povídek 
a populárně-vědeckých esejí Strangest of All (European 
Astrobiology Institute, 2020). Společně s Caterinou Bocca-
to vede popularizační sekci Evropského astrobiologického 
institutu, kde nyní připravuje rozsáhlejší popularizační an-
tologii s titulem Life Beyond Us. Je členkou XPRIZE Sci-fi 
Advisory Council a Europlanet Society.

Julie Nováková: „Science fiction může být skvělým způ-
sobem, jak zábavně představit vědecké koncepty… a tak 
jsme v Evropském astrobiologickém institutu připravili 
Strangest of All, e-bookovou antologii SF povídek od svě-
tových autorů s tématy z vod astrobiologie. Každou povíd-
ku následuje také populárně-vědecký komentář k danému 
tématu. Kniha bude volně ke stažení a vyjde už teď v květ-
nu – právě finalizujeme mobi a epub verze!“

Schweizerhaus otevřen!
Za účasti zástupců rakouské vlády, kancléře Sebastiana 
Kurze, ministryně turismu Elidabeth Köstingerové, vice-
kancléře Wernera Koglera, kulturní sekretářky Andrey Ma-
yerové a dalších hostů byla 19. května 2021 „konečně“ ote-
vřena sezóna v Schweizerhausu v Prátru. 

Starosta Vídně oslavil otevření veřejné gastronomie 
v nejstarší kavárně Vídně Café Frauenhuber.

vZpomínka

Karel VI. Schwarzenberg 
Karl Friedrich Maria Joseph Johann von Nepomuk Cyrill 
Method Fürst zu Schwarzenberg (5. 7. 1911, Čimelice – 
9. 4. 1986, Vídeň) pocházel z orlické větve tohoto rodu 
a po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze studo-
val na pražské technice lesnictví. Po vojenské službě po-
kračoval ve studiu historie a heraldiky na Filozofické fakul-
tě Univerzity Karlovy. Po obsazení zbytku Československa 
nacistickým Německem v březnu 1939 se Karel VI. od mítl 
stát říšským občanem a dále se hlásil k české národnosti. 
Za druhé světové války bojoval proti nacismu a po nástu-
pu komunistického režimu v únoru 1948 odešel z repub-
liky do exilu.

Po krátkém pobytu v Itálii se usadil ve Vídni, kde také 
dokončil univerzitní studia. Publikoval řadu prací z obo-
ru historie a heraldiky. V Rakousku se Karel VI. věnoval 
převážně správě schwarzenberského archivu na zámku 
Obermurau v obci Murau ve Štýrsku, nicméně značnou 
pozornost nadále věnoval také českým dějinám. Byl čes-
kým velko převorem Řádu svatého Lazara od založení čes-
kého velkopřevorství roku 1937. V emigraci oživil činnost 
českého velkopřevorství Maltézského řádu, jehož majetek 
byl na území Československa zestátněn.
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Kníže Karel VI. zemřel 9. dubna 1986 ve Vídni, aniž se 
dočkal sametové revoluce roku 1989 a kýžené možnosti 
trva lého návratu do vlasti.

Otto von Habsburg (20. 11. 1912, vila Wartholz u Rei-
chenau an der Rax, Dolní Rakousko – 4. 7. 2011, Pöcking) 
byl rakousko-maďarsko-německo-chorvatským publicis-
tou, europoslancem za bavorskou CSU, novinářem a spi-
sovatelem. Byl občanem Rakouska, Maďarska, Německa 
a Chorvatska. Oficiální titul Otty zněl Jeho císařská a krá-
lovská Výsost František Josef Otto Robert Maria Antonín 
Karel Max Jindřich Sixtus Xaver Felix Renátus Ludvík Kaje-
tán Pius Ignác, císařský princ, arcivévoda rakouský, korun-
ní princ český a maďarský etc. ( jeho později schválené ofi-
ciální jméno v Rakousku od roku 1919 a znovu potvrzené 
v roce 1957 bylo Otto Habsburg-Lothringen). Byl prvoro-
zeným synem posledního rakouského císaře Karla I. a jeho 
manželky císařovny Zity, od roku 1916 korunním princem.

Od dětství byl připravován na svou budoucí roli pa-
novníka. Po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 
1918 žil do března 1919 se svými rodiči na zámku v dolno-
rakouském Eckartsau. Od roku 1919 do roku 1921 žil Otto 
Habsburský se svými rodiči v exilu ve Švýcarsku, později 
na ostrově Madeira a ve Španělsku. Na jeho vzdělání přís-
ně dohlížela jeho matka, která se ze všech sil snažila ho co 
nejlépe připravit pro roli budoucího katolického panovní-
ka. Byl vyučován v národních jazycích rakousko-uherské 
monarchie (hovořil tedy vedle rodné němčiny čtrnácti dal-
šími jazyky, včetně češtiny a maďarštiny) a musel současně 
absolvovat učební plán rakouského a uherského gymná-
zia. Svou maturitní zkoušku absolvoval v roce 1930 v bas-
kické obci Lequeitio s vyznamenáním. Zletilosti a tím pá-
dem i ukončení opatrovnictví své matky Zity dosáhl 20. 
listopadu 1930. Tímto se stal Otto hlavou domu Habs-
burků a hlavou Řádu zlatého rouna. V roce 1935 zakončil 
stu dium politických a sociálních věd na univerzitě v Lova-
ni (Belgie), a to opět s vyznamenáním. Vstup do Rakous-
ka mu byl zakázán na základě tzv. Habsburského zákona 
z roku 1919 na tak dlouho, dokud se nevzdá svých panov-
nických nároků a nepřihlásí se jako věrný občan republiky.

Když se Hitler snažil zahrnout Otu Habsburského do 
svých aktivit a zneužít ho pro své účely (pod zástěrkou 
domnělé podpory monarchistické ideje), ten tuto nabíd-
ku striktně odmítl. Habsburk byl jako zástupce starobylé-
ho panovnického rodu a jako konzervativní křesťan a Evro-
pan Hitlerovým odpůrcem a odmítal pochopitelně i připo-
jení Rakouska k Německé říši. Během druhé světové války 
se Otto Habsburský úspěšně zasadil alespoň o šetrné na-
kládání s Rakouskem u amerického prezidenta Roosevelta, 
který si jej velmi vážil. Teprve v pozdějších letech se zasadil 
o sjednocení Evropy, ale již od roku 1936 byl členem Pan-
evropské unie (PEU). V letech 1940-1944 žil v USA, mezi 
lety 1944-1951 hlavně ve Francii, později znovu ve Španěl-
sku a od roku 1954 v Pöckingu v Bavorsku.

10. května 1951 se v Nancy oženil s Reginou, princez-
nou Sasko-Meiningenskou, s níž měl sedm dětí a dvaadva-
cet vnoučat.

Roku 1961 se vzdal veškerých nároků na rakouský cí-
sařský trůn pro svou osobu. V letech 1979-1999 byl poté, 
co vedle rakouského občanství přijal také německé, čle-
nem Evropského parlamentu za bavorskou CSU a dvakrát 
působil ( jakožto nejstarší člen EP) jako tzv. čestný před-

seda při volbách předsedy EP. Byl také předsedou Evrop-
ské lidové strany v politickém výboru v letech 1981-1999, 
předsedou delegace Smíšeného parlamentárního výboru 
EU – Maďarsko, členem Politického výboru pro spravedl-
nost a občanská práva a zastupujícím členem Výboru pro 
rozvoj a Výboru pro kontrolu rozpočtu.

Vedle rodné němčiny hovořil čtrnácti jazyky, mezi ni-
miž jsou maďarština, chorvatština, angličtina, španělština, 
francouzština, latina, ale také čeština. Díky svým jazyko-
vým schopnostem mohl jakékoli zasedání EP absolvovat 
bez tlumočníka. S jedním italským profesorem a jedním 
členem frakce Zelených vedl v Parlamentu dokonce deba-
tu spatra v latině, kterou však pro nedostatek tlumočníků 
nebylo možno protokolovat. Své knihy psal v němčině, ma-
ďarštině a francouzštině.

Otto byl jedním z hlavních aktérů při organizaci tzv. 
Panevropského pikniku na maďarsko-rakouských hranicích 
19. srpna 1989. Tato událost je považována za symbolický 
milník v procesu pádu komunistického systému v Evropě. 

Byl patronem organizace Three Faiths Forum, skupiny 
s cílem nastolení přátelství, dobré vůle a porozumění mezi 
lidmi tří monoteistických náboženství – křesťanství, juda-
ismu a islámu ve Spojeném království a dalších státech.

V pohoří Rax byla na jeho počest pojmenována horská 
chata Erzherzog Otto Schutzhaus.

Rudolf Serkin (28. 3. 1903, Cheb – 8. 5. 1991, Guilford, 
USA) pocházel z ruské židovské rodiny. Byl považován za 
zázračné dítě a jako devítiletý byl poslán do Vídně, kde 
studoval hru na klavír. Již v jedenácti letech se úspěšně 
představil ve Vídni s Mendelssohnovým klavírním koncer-
tem g moll. Jako sedmnáctiletý debutoval v Berlíně s Bra-
niborským koncertem č. 5. V dvacátých a začátkem tři-
cátých let vystupoval Serkin po celé Evropě jako sólista 
a s Buschovým kvartetem. Po nástupu Hitlera odešel do 
švýcarské Basileje. V roce 1933 se Serkin poprvé předsta-
vil ve Spojených státech na festivale Coolidge ve Washing-
tonu a v roce 1936 zahájil svoji sólovou koncertní kariéru 
v USA s Newyorskou filharmonií pod vedením Artura Tos-
caniniho. O rok později odehrál Serkin svůj první newyor-
ský recitál v Carnegie Hall.

Krátce po vypuknutí druhé světové války se přestěho-
val do Spojených států, kde učil několik generací klavíris-
tů na Curtisově hudebním institutu ve Filadelfii. V letech 
1968-1976 působil jako ředitel ústavu. V roce 1951 založi-
li Serkin a Adolf Busch Hudební školu a festival Marlboro 
v Marlboro ve Vermontu.

Serkin vytvořil množství nahrávek pro Columbia Mas-
terworks, ale nahrával také pro Deutsche Grammophon 
a Telarc. Byl prvním klavíristou v USA, který nahrál Rege-
rův Klavírní koncert op. 114 s Eugene Ormandy a Filadelf-
ským orchestrem.

Serkin získal Prezidentskou medaili svobody a byl čest-
ným členem Newyorské filharmonicko-symfonické spo-
lečnosti. V roce 1986 oslavil padesáté výročí sólové karié-
ry. Je považován za jednoho z hlavních interpretů hudby 
Beethovena ve 20. století.

Cestoval po celém světě a pokračoval v sólové kariéře 
a nahrávacích aktivitách, ale těžká choroba mu v roce 1989 
zabránila v dalším koncertování. Zemřel na rakovinu před 
třiceti lety, 8. května 1991, ve věku osmaosmdesáti let na 
své farmě v Guilfordu ve Vermontu.
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Übergänge – Přechody 2021
von 22. bis 25. Juli 2021, 40 Veranstaltungen an 4 Tagen 
in den Grenzstädten Gmünd und České Velenice, Eigen-
initiative und Kooperation, Vielfalt und Respekt, Fair Pay 
und offener Zugang.
kulturwanderung auf den Spuren von franz und Milena
Bevor der Begegnung von Kafka und Jesenská – als 
deutschsprachiger Jude und tschechischsprachige Katho-
likin Symbolfiguren für Verständnis und Liebe in der über-
windung von Grenzen – im Juli 2021 vom Kulturfestival 
„übergänge/Přechody“ mit zahlreichen Veranstaltungen 
ein Denkmal gesetzt wird, findet bereits am Sonntag eine 
Kulturwanderung auf den Spuren von Kafka und Jesen ská 
statt. Veranstalter sind die Städte Gmünd und České Vele-
nice im Zuge des EU-Kleinprojekts „Mikrokosmos“ und in 
Kooperation mit der Österreichischen Franz Kafka Gesell-
schaft. Auskünfte und Anmeldungen auf der Website der 
Veranstalter.
https://prechody.wordpress.com

Kulturní festival Vienna meets Prague
Kulturní festival Vienna meets Prague (VmP) se v polovině 
června vrací znovu na scénu. I ve své druhé sezóně se stej-
nojmenná kulturní iniciativa, založená v roce 2020, snaží 
rozvíjet hlubší porozumění mezi Rakouskem a Českou re-
publikou. Festival se koná ve dnech 12.-20. června 2021 
ve Vídni a svým interdisciplinárním kulturním programem 
propojuje dvě sousední země, které ač historicky úzce spo-
jené, jsou si i dnes v mnoha ohledech stále trochu cizí.

Festival se v tomto roce zaměřuje především na litera-
turu a feministické výtvarné umění. Krom jiných jsou le-
tošními hosty festivalu mezinárodně uznávaní spisovate-
lé Jaroslav Rudiš a Radka Denemarková. Speciální lite-
rární sympozium se bude ve spolupráci s Institutem pro 
vědu o člověku (IWM) a Rakouskou literární společnos-
tí (ÖGFL) věnovat možná tomu nejoriginálnějšímu české-
mu spisovateli 20. století: Bohumilu Hrabalovi, který v Ra-
kousku není ani zdaleka tak známý jako v Česku. Hrabalo-
vi je zasvěcen i letošní „Den české kultury“ 17. června 2021 
na českém velvyslanectví ve Vídni, kde bude mít rakouskou 
premiéru povídkový film Perličky na dně (1965). Film vy-
chází z pěti Hrabalových povídek, kterých se ujali budou-
cí režisérské hvězdy československé nové vlny: Jiří Menzel, 
Jan Němec, Evald Schorm, Věra Chytilová a Jaromil Jireš.

Neviditelná, nedoceněná až neplacená práce žen v naší 
společnosti je tématem letošní výstavy. Pod názvem Po-
korná ve vídeňské galerii Exile vzniká dialog mezi obra-
zy umělkyně Martiny Smutné a sochami Sáro Gottstein. 

Hlavní festivalový víkend nabídne s variací autorských 
čtení, pódiových diskusí a uměleckých vystoupení prostor 
k dialogu s publikem a otevře diskusi o vzájemné historii, 
kultuře a možná i společné identitě.

Samotný závěr festivalu bude patřit open-air koncertu 
pražské dívčí punkové skupiny Tamara. U břehu Nového 
Dunaje v areálu s klubovou atmosférou Usus am Wasser 
se tak 20. června pro letošek Vienna meets Prague s ná-
vštěvníky rozloučí. 

Vienna meets Prague je výsledkem spolupráce spol-
ku Kulturverein Art is: s Velvyslanectvím České republi-
ky ve Vídni, s Českým centrem ve Vídni, s Institutem pro 
vědu o člověku (IWM) a s Rakouskou literární společnos-
tí (ÖGfL). VmP, květen 2021

Zprávy ZÚ ČR
• Velvyslankyni Ivanu Červenkovou přijal 29. dubna 2021 
ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování a sekční šéf 
Spolkového ministerstva obrany Rakouska generálporu-
čík Norbert Gehart. Hlavními tématy rozhovoru byla bila-
terální vojenská a průmyslová spolupráce včetně možnos-
tí jejího dalšího rozvoje. Velvyslankyně Červenková infor-
movala o nově vzniklé agentuře pro mezivládní obrannou 
spolupráci AMOS při Ministerstvu obrany, která bude pod-
porovat český obranný průmysl. Rakousko je významným 
zahraničněpolitickým a obchodně-ekonomickým partne-
rem ČR.

• Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) ve čtvr-
tek 6. května 2021 přijal v Černínském paláci rakouského 
ministra pro evropské a mezinárodní záležitosti Alexande-
ra Schallenberga (ÖVP). Šlo o první setkání obou minist-
rů. Hlavním tématem jednání byla především budoucnost 
bezpečného cestování v souvislosti s pandemií. Ministři zá-
roveň prezentovali novou česko-rakouskou knihu o společ-
ných dějinách.

Ministr Kulhánek zdůraznil, že vztahy mezi Rakouskem 
a Českou republikou jsou dlouhodobě velmi vřelé. „Naším 
společným cílem je teď zajistit zjednodušení cestování pro 
naše občany. Preferujeme celoevropské řešení ve formě di-
gitálních certifikátů. Nicméně chceme mít i dohodu s na-
šimi sousedy, nějaký plán B. Prioritou zůstává vakcinace, 
s tím jde ruku v ruce i to, aby očkovaní mohli volně cesto-
vat,“ uvedl šéf české diplomacie Kulhánek.

Ministr Schallenberg připomněl, že Rakousko, stejně 
jako všechny členské státy Evropské unie, stojí solidárně 
za Českou republikou v souvislosti s kauzou Vrbětice. „Po-
děkoval jsem našim rakouským partnerům za jejich soli-
daritu. Rakouští diplomaté třeba pomáhali při vyjednává-
ní společného stanoviska EU na podporu ČR,“ dodal mi-
nistr Kulhánek.

Šéfové české a rakouské diplomacie také prezentovali 
společnou knihu s názvem Sousedé: Česko-rakouské dě-
jiny. Představení publikace, která vyšla v němčině i češti-
ně, se zúčastnili spoluautoři Václav Šmidrkal a Hildegard 
Schmollerová. Projekt na české straně zaštítil Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR, na rakouské straně Institut pro vý-
zkum novodobých a současných dějin Rakouské akade-
mie věd.

• Velvyslanectví České republiky ve Vídni se také v letošním 
roce zúčastnilo řady vzpomínkových akcí k uctění památ-
ky českých obětí nacismu v Rakousku. Hlavní vzpomínko-
vá akce v neděli 16. května připomněla za dodržení protie-
pidemických opatření 76. výročí osvobození bývalého kon-
centračního tábora Mauthausen.

POZVÁNKA NA IMPULSFEST
24. července 2021 od 14:30

v Maria Schutz am Semmering
Program viz str. 97-98.

 Venku v plenéru. Jste srdečně zváni!!!



104

in
fo

rm
ac

e

Velvyslankyně Ivana Červenková se svým slovenským 
protějškem položila věnec u Československého památníku. 
Připojila se také k on-line vzpomínkovému týdnu. Vzpo-
mínková akce i virtuální sekvence vzpomínkových videí 
a statusů se nese v duchu hesla „zmařená rozmanitost“.

Zástupci velvyslanectví se v uplynulých dnech zúčast-
nili také vzpomínkových akcí v Attnangu-Puchheimu, Gu-
senu, Ebensee a Melku. Tato místa jsou rovněž pozname-
nána českými oběťmi. Na místě byla jejich památka uctěna 
individuální formou. Attnang-Puchheim nadto doplnil osla-
vu osvobození zdejšího tábora přednesem emotivní vzpo-
mínkové řeči Ruperta Henniga, známého rakouského au-
tora a herce. Památku politických vězňů, kteří byli národní-
mi socialisty zastřeleni při tzv. Kremser Hasenjagd ve věz-
nici Krems-Stein, uctila velvyslankyně formou prohlášení.

TschechischQuiz 2020/21
6. ročník vědomostní soutěže TschechischQuiz 2020/21 
zná vítěze. Ve věkové kategorii A2 TschechischQuiz 
2020/21 se umístily na prvních třech místech následují-
cí týmy:
1. Strohdinger ze školy BHAK Waidhofen an der Thaya;
2. Venina ze školy BHAK Waidhofen an der Thaya;
3. Pivní elita ze školy BORG Linz Hagenberg.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 
28. prosince 2020, publikovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 611/2020 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 
a sobotu 9. října 2021. V Rakousku mohou občané ČR vo-
lit pouze na Velvyslanectví ČR ve Vídni, není možné volit 
na honorárních konzulátech.

Ve výše uvedených volbách mohou na Velvyslanectví 
ČR ve Vídni hlasovat:
– občané ČR zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, který je 
veden zastupitelským úřadem ve Vídni. Žádost o zápis je 
nutné předat zastupitelskému úřadu nejpozději do 29. srp-

na 2021 16 hod. Osoby, které jsou v seznamu zapsány 
z minulosti, novou žádost o zápis nepodávají;
– občané ČR, kteří předloží voličský průkaz vydaný pří-
slušným obecním úřadem v ČR, příp. jiným k tomu urče-
ným úřadem.

Korespondenční hlasování ani hlasování v zastoupení 
české zákony v současnosti neumožňují.

Více: https://www.mzv.cz/vienna/cz/viza_a_konzular-
ni_informace/volby/volby_do_poslanecke_snemovny_par-
lamentu_1.html.

Třetí virtuální debata o korespondenční volbě
Češi v zahraničí se sešli už na třetí virtuální debatě, kte-
rá se zabývala korespondenční volbou. Korespondenčně 
se volí už v jednadvaceti zemích Evropské unie a ve Vel-
ké Británii. Elektronicky mohou hlasovat Švýcaři a Eston-
ci. Česká republika je v tomto ohledu ve výrazné menši-
ně nejenom v kontextu střední Evropy, ale celé Evropské 
unie. Česká vláda si asi neuvědomuje, že neumožňuje volit 
hlavně svým spoluobčanům, kteří jsou v cizině krátkodobě 
a o které by měla mít zájem. V poslední době vzniklo mno-
ho hnutí, která se touto tematikou zabývají.

Iniciativa Chceme volit distančně (https://www.chce-
me-volit-distancne.cz/) pozvala na třetí virtuální debatu 
jako hosta předsedu Stálé komise senátu pro krajany žijí-
cí v zahraničí, senátora Tomáše Czernina. Hlavním téma-
tem byla korespondenční volba pro občany České republi-
ky žijící trvale či se přechodně zdržujících mimo území Čes-
ké republiky. Bylo připomenuto, že česká vláda má kore-
spondenční volbu ve svém programovém prohlášení a zá-
kon už je rok vypracovaný.

Jak uvedl Senátor Tomáš Czernin, Poslanecká sněmov-
na nakonec přistoupila na podmínky Senátu, že bude čtr-
náct volebních krajů a nový způsob přepočítávání hlasů. 
Senát na oplátku slíbil, že schválí zákon v podobě, v jaké 
přijde z Poslanecké sněmovny. Ve Sněmovně korespon-
denční volba získala velmi málo hlasů.

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí bude 
iniciovat jednání o korespondenční volbě hned na začátku 
října, uvedl její předseda Tomáš Czernin.

Kolik je Čechů, a tedy i potenciálních voličů ve světě, 
se přesně neví. „Přesně víme jen to, kolik lidí emigrovalo 
v době komunismu – bylo to asi 200 tisíc. Po roce 1989 
odešlo plus minus 600 tisíc lidí. Mnozí se chtějí po čase 
vrátit. Důvody odchodu už byly úplně jiné, lidé jdou za 
prací, vzděláním, láskou či dobrodružstvím. Nikdo přes-
nou evidenci nemá. Česká národní banka údajně umí spo-
čítat, kolik peněz přináší krajané Česku. V roce 2019 při-
šlo 89 miliard korun od Čechů žijících v zahraničí,“ připo-
mněl senátor Czernin.

Úkolem komise je udržovat kontakt s krajany. „Češi 
v zahraničí jsou důležitou složkou národa, kteří měli od-
vahu jít do cizí země a většinou v té zemi něčeho dosáhli. 
Cítíme ten dluh, absenci korespondenční volby. Jsme jed-
nou z posledních pěti zemí Evropské unie, kde se nevolí di-
stančně,“ připomněl senátor Czernin.

Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek odpovídal 
na otázku, proč je tak málo lidí zapsáno ve volebních se-
znamech. Kolik z nich má vlastně volební právo? „Naše od-
hady jsou bohužel nepřesné. Je to způsobeno volným po-
hybem osob v EU. V cizině žije asi 250 tisíc lidí s volebním 

Ministryně Klaudia Tanner v Mauthausenu, 2021
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právem. Důvod nízkého počtu ve volebních seznamech je 
zřejmý. Volební okrsky jsou na ambasádách a generálních 
konzulátech. Je to asi 120 míst ve světě, což je málo. Lidem 
se tam nevyplatí jezdit.“

Češi žijící v cizině odevzdali při parlamentních volbách 
10 tisíc hlasů a 17 tisíc při prezidentských. Letos budou 
hlasovat v Ústeckém kraji, kde nebývá volební účast vy-
soká. Češi v cizině věří, že již budou prezidenta volit di-
stančně či korespondenčně.

Do on-line debaty bylo přihlášeno 137 účastníků z de-
větadvaceti zemí světa. Svým podpisem se k požadavku na 
korespondenční volbu už připojilo více než padesát spol-
ků a také mnoho Čechů z dvaatřiceti zemí.

Správy Veľvyslanectva SR vo Viedni
• Veľvyslanectvo SR vo Viedni pozýva zástupcov sloven-
ských spoločností na odborný webinár „Pravidlá verejné-
ho obstarávania mimo smerníc EÚ a štátna pomoc v Ra-
kúsku“ organizovaný Slovensko-rakúskou obchodnou ko-
morou v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Ra-
kúsku a právnickou agentúrou Lansky, Ganzger & Part-
ner Rechtsanwälte GmbH. Podujatie sa uskutoční 9. júna 
2021. Link na bezplatnú registráciu je k dispozícii na strán-
ke: https://lnk.sk/btj3.

• Veľvyslanectvo SR vo Viedni požiadalo úrady Rakúskej 
republiky akceptovať cestovné pasy Sr na území rakúska 
aj po dátume platnosti vyznačenom na doklade (v súla-
de s vnútroštátnou dlhoročnou praxou akceptácie cestov-
ných pasov Rakúskej republiky do 6 mesiacov po vyznače-
nom dátume platnosti). Cestovné pasy SR by tak na území 
Rakúskej republiky mali byť pre úradné účely akceptova-
né až tri mesiace od dátumu oficiálneho vyhlásenia vlády 
Sr o odvolaní aktuálne nariadenej krízovej situácie. Po-
kiaľ by ste mali vyslovene v tejto veci problém, napíšte na: 
cons.vienna@mzv.sk.

• 28. 5. 2021 Minister I. Korčok: Máme prvé výsledky 
v uznávaní slovenských očkovacích certifikátov od našich 
3 susedov. Slovenská diplomacia od začiatku tohto týždňa 
intenzívne rokuje o uznávaní certifikátov o očkovaní. „Som 
rád, že máme prvé výsledky: po mojom rokovaní s maďar-
ským kolegom P. Szíjártóm budú naši južní susedia uzná-
vať slovenské očkovacie certifikáty, to isté platí aj v prípade 
Česka a Rakúska,“ vyhlásil minister I. Korčok.

• Na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka sa v Brati-
slave uskutočnilo stretnutie ministrov zahraničných vecí 
Českej republiky, Maďarska, rakúska, Slovinska a Slo-
venska. Išlo v poradí už o piate podujatie v tomto stredo-
európskom formáte, avšak po prvýkrát v Bratislave. K ro-
kovaniam sa na pozvanie ministra Ivana Korčoka pripo-
jil aj ukrajinský minister zahraničných vecí, ktorý v dňoch 
12.-13. mája 2021 absolvuje bilaterálnu návštevu Sloven-
skej republiky.

Ministri sa na rokovaniach sústredili na možnosti už-
šej koordinácie v kontexte vývoja pandémie a prijímaných 
opatrení na národnej, ako aj regionálnej úrovni, vrátane 
vakcinácie a príprav celoeurópskych zelených pasov, kto-
ré majú umožniť návrat k bezpečnému cestovaniu počas 
nadchádzajúcej turistickej sezóny.

Ministri na rokovaniach potvrdili podporu rešpektovania 
suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárod-
ne uznaných hraniciach. Privítali aj aktuálne možnosti po-
silnenia transatlantickej spolupráce, a to predovšetkým 
v oblastiach, ktoré sú prínosom pre obe strany, osobitne 
v hospodárskej a technologickej oblasti, ako aj v boji pro-
ti klimatickým zmenám.

• 6. 5. 2021 ingrid Brocková s prezidentkou Sloven-
sko-rakúskej obchodnej komory: Rakúsko nie je len na-
ším susedom, ale aj strategickým hospodárskym partne-
rom. „Rakúsko je naším tretím najväčším zahraničným in-
vestorom a siedmym najdôležitejším obchodným partne-
rom, je čas sústrediť sa na pridanú hodnotu a rozvoj spo-
lupráce v perspektívnych odvetviach environmentálnych 
technológií, digitalizácie priemyslu a informačno-komuni-
kačných technológií,“ zdôraznila štátna tajomníčka Minis-
terstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Sloven-
skej republiky Ingrid Brocková počas rozhovoru 6. mája 
2021 s prezidentkou Slovensko-rakúskej obchodnej komo-
ry Máriou Berithovou.

• 5. 5. 2021 Slovenský premiér Eduard Heger na návšte-
ve kancelára Sebastiana Kurze.

• Spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Ra-
kúskej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky 
k bezpečnosti novinárov pri príležitosti Svetového dňa slo-
body tlače – 3. mája 2021. Vyhlásenie podpísali minister 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej re-
publiky Ivan Korčok, minister zahraničných vecí Českej re-
publiky Jakub Kulhánek, spolkový minister pre európske 
a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Alexander 
Schallenberg.

• 1. 4. 2021 Minister I. Korčok: Máme dobrý vládny 
program. Prosím našich občanov, aby dali druhú šancu 
dnes vymenovanej vláde a koalícii štyroch strán, ktoré do-
stali silný mandát v minuloročných parlamentných voľ-
bách.

• Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vo štvr-
tok 1. apríla 2021 novú vládu na čele s Eduardom Hege-
rom. Do funkcie ministra zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR v novom kabinete vymenovala Ivana Korčo-
ka. „Dnešné menovanie vlády vedenej premiérom Eduar-
dom Hegerom nevnímam ako koniec sebareflexie, ale prá-
ve naopak, ako jej začiatok. Do ďalšieho pôsobenia súčas-
nej koalície berieme so sebou bremeno v podobe naštrbe-
nej dôvery občanov z predchádzajúceho obdobia. Dôveru 
nezískame späť automaticky dnešným dňom, ale len tak, 
že budeme vládnuť inak ako doteraz a robiť to, čo zlepší 
život na Slovensku.“ 

Provoz Slovenského inštitútu ve Vídni
Návštěva Slovenského inštitútu ve Vídni i dalších institucí, 
s nimiž Slovenský inštitút plánuje společný kulturní pro-
gram, je podmíněna epidemiologickým vývojem. O plá-
novaném programu a jeho případných změnách informu-
je Slovenský inštitút na svém webu a Facebooku, kde také 
pravidelně uveřejňuje tipy na slovenskou kulturu on-line.

Slovenský inštitút
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Program SI
1. 7. | 19:00 Výstava + koncert: Pavol Hammel
6. 7. | 12:30 Mittagskonzert: Traversi Magnificat
26. 8. | 18:30 Čičmany – prezentácia + hudobný program

Alle bisherigen e-News finden Sie auf der Website des 
Slowakischen Instituts: https://www.mzv.sk/web/sivie-
den-de/e-newsletter.

Po stopách Alexandra Dubčeka
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky orga-
nizuje tento rok rozsiahlu výročnú výstavu, ktorú predsta-
ví aj Slovenský inštitút vo Viedni – vrátane slávnostného 
programu. Naplánované sú prednášky, tzv. kino kútik s veľ-
mi osobným rozhovorom s Dubčekom, ako aj jeho osob-
né veci, ktoré poskytne rodina Dubčekovcov. Táto výsta-
va bude putovná a záujemcovia si ju budú môcť pozrieť 
aj v iných mestách Rakúska. Na Slovenskom inštitúte vo 
Viedni sa bude v októbri konať filmový večer, počas kto-
rého sa bude premietať dokument Vycestovacia doložka 
pre Dubčeka. Rakúsko má úzke väzby na Alexandra Dub-
čeka, význam úsilia ktorého presahuje hranice a generá-
cie. Rakúska republika jeho a jeho boj za slobodu ako jed-
na z prvých vyznamenala najvyšším štátnym vyznamena-
ním, čím tak historicky položila základný kameň obnove-
nia priateľských vzťahov medzi našimi dvoma krajinami.

27. novembra tohto roku oslávi Slovensko sté narodeni-
ny jednej z najvýznamnejších osobností moderných slo-
venských dejín Alexandra Dubčeka. A na Vás, milí čitate-
lia, sa obraciame s jednou veľkou žiadosťou: obec Uhro-
vec, rodisko Alexandra Dubčeka, nás požiadala o pomoc 
so zostavením reprezentatívnej pamätnej knihy venovanej 
slávnemu krajanovi. Preto hľadáme stopy Alexandra Dub-
čeka v Rakúsku. Ak sú Vám známe pamätné tabule, busty, 
plakety, názvy inštitúcií alebo ulíc v Rakúsku, ktoré nesú 
meno Alexandra Dubčeka alebo sú venované Dubčekovi 
alebo máte nejaké osobné dokumenty či fotografie, kon-
taktujte nás. Odfoťte prípadné miesto, popíšte a pošlite 
nám ho na náš e-mail: si.vienna@mzv.sk. Prispejte tak do 
pripravovanej historickej publikácie o známom Slovákovi. 

Za vaše úsilie a príspevok vopred ďakujeme!
SI Wien_e-Bulletin_6. Mai 2021 SK Version

Provoz Českého centra ve Vídni
Návštěva Českého centra Vídeň (ČCV) i dalších kulturních 
institucí, s nimiž ČCV organizuje společný kulturní pro-
gram, podléhá aktuálně platným epidemiologickým opat-
řením.

Konání živých akcí v ČCV je podmíněno vývojem pan-
demické situace jak v Rakousku, tak v České republice – 
řada plánovaných akcí vyžaduje přítomnost českých hostů. 
O programu a jeho případných změnách informuje ČCV 
na svém webu, Facebooku a Instagramu, kde také pravi-
delně uveřejňuje tipy na českou kulturu on-line. Podrob-
nější informace k akci budou uveřejněny na webu České-
ho centra Vídeň.
České centrum Vídeň
Herrengasse 17, 1010 Wien

Program ČCV
NároDNÍ Galerie oNliNe Křížem krážem Národ-
ní galerií Praha
ONLINE – WEB / YOUTUBE Českého centra Vídeň
Projekt Křížem krážem Národní galerií Praha Vás pro-
střednictvím jedenácti videí, věnovaných vybraným dílům 
ze sbírek NGP, provede dějinami výtvarného umění. Jed-
notlivá videa uveřejní České centrum Vídeň vždy jednou 
za 14 dní na svém webu a YouTube. Více informací najde-
te na webu Českého centra Vídeň v BLOGU.

vÝStava 9. 6. – 31. 8. Adolf Loos: Brünner und Pils-
ner G’schichten
Výstava věnovaná Adolfu Loosovi vypráví dva příběhy: 
brněn ský a plzeňský. Vídeň tvoří přirozené pozadí těm-
to příběhům. Spojovacím leitmotivem jsou modely Loo-
sových realizovaných i nerealizovaných staveb, dílo skupi-
ny studentů prof. Yoshio Sakuraie (Toyo University, Japon-
sko), prezentované ve Vídni v premiéře.
České centrum Vídeň, Herrengasse 17, 1010 Wien

online kulturní tipy z dílny Českého centra vídeň 
Na webu Českého centra Vídeň najdete celou řadu dal-
ších zajímavých příspěvků. Poslechněte si rozhovor, kte-
rý natočila Anežka Jabůrková s Martinou Smutnou, dokto-
randkou na Akademii výtvarných umění v Praze, projděte 
se virtuální výstavou Kateřiny Šedé anebo si přečtěte po-
vídku Kateřiny Tučkové Nouzový stav v německém překla-
du a související rozhovor Michaely Dermauwové s Kateři-
nou Tučkovou.

Provoz spolku RSKS a SOVA 2021
Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov podujatí v sú-
vislosti s covid-19 Vás prosíme, aby ste sa včas prihlásili na 
aktivity spolku mailom na adrese. Pokiaľ sa prihlásite, ale 
na podujatí sa nemôžete zúčastniť, prosíme vás, aby ste to 
tiež oznámili na uvedenej mailovej adrese. Vďaka za po-
chopenie.

Prehľad našich aktuálnych podujatí nájdete pod lin-
kom: www.slovaci.at/program.html – zmena programu 
(a základe rozhodnutí a pokynov úradov a rakúskej vlá-
dy) vyhradená. | Sie finden die Termine regelmäßig und 
tagesaktuell auch im Internet.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnu-
tie s Vami na našich budúcich podujatiach.

S pozdravom, | mit freundlichen Grüßen,
Elena Mandik a Vlado Mlynar

Vlado Mlynar a Ingrid Žalneva

Slavnostní zahájení projektu 
Kulturní dědictví UNESCO 2021 
V sobotu 29. května v 19:00 v kostele sv. Ducha ve Sta-
rém Městě (Zlínský kraj) proběhla první doprovodná 
akce, a tedy slavnostní zahájení projektu Kulturní dědictví 
UNESCO 2021. Součástí akce byla prezentace a slavnostní 
požehnání nové knihy Portrét Františka Skoriny, přednáš-
ka autorů knihy Ilji Lemeškina (Filozofická fakulta Univerzi-
ty Karlovy, Praha – Ústav pro jazyk litevský Litevské akade-
mie věd, Vilnius) a Tomáše Hoskovce (předseda Pražské-
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ho lingvistického kroužku), česká premiéra nového krátké-
ho běloruského animovaného filmu o Františku Skorinovi 
a derniéra putovních panelových výstav Kulturní dědictví 
UNESCO Běloruska a František Skorina. Nad projektem 
přijali záštitu velvyslanec Litvy v ČR Laimonas Talat-Kelp-
ša, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, starosta Starého 
Města Kamil Psotka, senátor Josef Bazala a farář kostela 
sv. Ducha Miroslav Suchomel.

Inovovaný projekt Kulturní dědictví UNESCO navazuje 
a zásadním způsobem rozšiřuje dosavadních sedm úspěš-
ných ročníků festivalu Dny slovanské kultury (2013-2020) 
a od letošního roku se stává projektem celoročním a celo-
státním. Podstatou projektu je prezentace kulturního dě-
dictví UNESCO čtyř vybraných zemí (letos Arménie, Bělo-
rusko, Černá Hora a Rakousko) formou putovní panelo-
vé výstavy, prezentace „české stopy“ (výstavy o slavných 
osobnostech či událostech vzájemné kulturně-společenské 
spolupráce) a organizace četných doprovodných akcí – 
přednášek, koncertů, komentovaných prohlídek a prezen-
tace kultury příslušných národnostních menšin.

Projekt se v roce 2021 se i přes nepříznivou epidemio-
logickou situaci koná ve dvaatřiceti městech devíti krajů 
a nabídne 88 samostatných výstav a čtyřicet doprovod-
ných akcí. Výstavy a doprovodné akce jsou zdarma a kona-
jí se na veřejně přístupných místech s reálným předpokla-
dem velké návštěvnosti a dosahu (v současné době jsou již 
všechny výstavy instalovány – arménská v Brně, běloruská 
ve Starém Městě, černohorská ve Valašském Meziříčí a ra-
kouská v Brtnici a Moravských Budějovicích).

Wiener Slawistik
Der neueste Institutsbericht für das akademische Jahr 
2019/2020 (Berichtszeitraum: 1. 10. 2019 bis 30. 9. 2020) 
ist nun online. Wer sich ein Bild von den vielfältigen Lei-
stungen der Wiener Slawistik machen will, kann dies unter 
der folgenden Adresse tun: https://slawistik.univie.ac.at/
fileadmin/user_upload/i_slawistik/Ueber_uns/Instituts-
berichte/Institutsbericht_2019_20.pdf.

Die Institutsberichte seit dem akademischen Jahr 
2004/05 können unter der folgenden Adresse abgerufen 
werden: https://slawistik.univie.ac.at/ueber-uns/instituts-
leitung/.

Für die wie immer zuverlässige Zusammenstellung sei 
Frau Mag. Sylvia Richter ganz herzlich gedankt!
Institut für Slawistik, Universität Wien
Spitalgasse 2, Hof 3, 1090 Wien
T: +43-1-4277-428 01, F: +43-1-4277-9 428
slawistik@univie.ac.at
Informationen zum Studium:
sss.slawistik@univie.ac.at

Vandalové poničili část výstavy 
o dějinách Komunistické strany
Neznámý pachatel poničil venkovní panely výstavy Rudé 
století na pražské Kampě, která ukazuje příběhy spojené 
se stoletou historií Komunistické strany Československa. 
Připravilo ji Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mlád-
kových ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století.

„Velmi mě mrzí, že stejně jako při loňské výstavě, připo-
mínající vraždu Milady Horákové, i letos se našli tací, kte-

ří měli potřebu toto dílo zničit. Rozumím tomu, že ne kaž-
dému se může výstava Rudé století líbit. Chápu i to, když 
má někdo odlišný pohled na věc. Ale právě respekt k ná-
zoru druhých je známkou tolerantní a vyspělé společnos-
ti,“ uvedl k tomu iniciátor výstavy Jiří Pospíšil, který je před-
sedou správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy 
Mládkových.

Výstava měla za cíl návštěvníky provést dějinami Komu-
nistické strany Československa, a to prostřednictvím dva-
nácti velkoformátových oboustranných panelů. Texty, do-
bové fotografie a letáky měly mimo jiné připomínat okol-
nosti vzniku KSČ, bolševizaci strany v době první republi-
ky, uchopení moci v únoru 1948, normalizaci i nedávnou 
minulost strany.

Český dům v Moskvě omezí svůj provoz
V Českém domě v Moskvě končí od června restaurační 
i hotelový provoz, uvedla Česká televize. Důvodem je di-
plomatická roztržka mezi Českem a Ruskem, která vedla ke 
snížení počtu pracovníků na české ambasádě, tak i Rusů, 
které Češi v Moskvě najímali. Generální ředitel Českých 
center Ondřej Černý v dopise zákazníkům zařízení uvedl, 
že bytových a kancelářských pronájmů v Českém domě se 
situace nedotkne.

Český dům v Moskvě je největší zařízení svého druhu 
ve světě. Rozsáhlý komplex, nacházející se asi půl kilome-
tru od budovy českého velvyslanectví a 2,5 kilometru od 
Rudého náměstí a Kremlu, je největším areálem ve vlast-
nictví České republiky v zahraničí. Byl dokončen v roce 
1986. Z výtěžku komerční činnosti Českého domu v Mosk-
vě byl dotován provoz Českých center v zahraničí.

Identita lidí na fotkách z terezínského ghetta
Odborníci z Památníku ticha, Židovského muzea v Praze 
a Památníku Terezín pátrají po totožnosti lidí z dosud ne-
zveřejněných fotografií z druhé světové války. Snímky byly 
pořízeny v terezínském ghettu. Album s názvem GT našli 
příbuzní v pozůstalosti novináře a rozhlasového redaktora 
Milana Weinera, který přežil koncentrační tábory Terezín, 
Osvětim a Buchenwald. Podle historiků jde o mimořádný 
objev – z terezínského ghetta totiž neexistují téměř žádné 
fotografie, dochovaly se jen propagandistické nacistické fil-
my. Odborníci se teď snaží najít odpověď na otázku, kdo 
jsou lidé na fotografiích.

Výstavy ve Vídni
do 13. 3. 2022 (út – ne 11:00-18:00) Wotruba-Kirche – 
Kultort der Übergangs 
Keller-Galerie, Belvedere 21, www.belvedere.at

do 8. 8. 2021 Xenia Hauser – True Lies (retrospektiva 
významné rakouské malířky)
Albertina, www.albertina.at

do 5. 9. 2021 Averklub Collective. Manuš heißt Mensch
Kurator*innen What, How & for Whom / WHW (Ivet Ćur-
lin, Nataša Ilić und Sabina Sabolović)

Averklub Collective: František Nistor, Roman Šváb, 
Radek Šváb, Nikola Nistorová, Dana Bažová, Helena 
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Strnadová, Ladislava Gažiová, Jakub Jurásek, Zbyněk Ba-
ladrán und Alexey Klyuykov.

Das Averklub Collective ist eine lose organisierte Gruppe ohne feste 
Struktur. Seinen Kern bilden mehrere Bewohner*innen von Chanov, das als 
die größte Rom*nja-Siedlung in der Tschechischen Republik gilt. Das Kol-
lektiv wächst und schrumpft nach eigenem Ermessen und passt sich durch 
verschiedene Konstellationen von Künstler*innen, Theoretiker*innen und 
Aktivist*innen den Besonderheiten und Erfordernissen aktueller Projekte an.

Mit der Ausstellung Manuš heißt Mensch präsentiert die Kunst-
halle Wien die jüngsten Recherchen und künstlerischen Arbeiten der 
Gruppe, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Generationen von 
Bewohner*innen der Chanov-Siedlung entstanden sind.

Der Titel verweist auf das gleichnamige, 1986 erschienene Buch des 
kommunistischen Politikers und tschechoslowakischen Rom Vincent Da-
nihel, das sich mit der Politik der Integration der Rom*nja in der sozialisti-
schen Tschechoslowakei befasst.

Durch die Verwendung desselben Titels für die Ausstellung möchte 
das Averklub Collective die Aufmerksamkeit auf das lenken, was Menschen 
vereint, statt auf das, was sie trennt: „Wir möchten zeigen, dass es über die 
Vielfalt der Kulturen, Gender, Nationen usw. hinaus und jenseits davon 
noch eine andere Ebene der Zugehörigkeit gibt, die ausnahmslos allen 
zugänglich ist.“
Wiener Festwochen, Museumsquartier – Kunsthalle Wien
https://kunsthallewien.at/

do 29. 8. 2021 fotografin elfie Semotan
Das Kunst Haus Wien würdigt die große österreichische 
Fotografin Elfie Semotan mit einer umfassenden Retro-
spektive. Die Ausstellung Haltung und Pose umspannt 
sechs Jahrzehnte ihres vielfältigen künstlerischen Werks 
und macht den fotografischen Kosmos Semotans in viel-
schichtigen Herangehensweisen an das Medium Fotogra-
fie erfahrbar. Gezeigt werden rund 150 Arbeiten, von den 
bekannten Mode- und Werbefotografien über eindringli-
che Porträts bis hin zu poetischen Landschaftsaufnahmen 
und Stillleben.
Kunst Haus Wien
Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien
www.kunsthauswien.com/

bis 15. 8. 2021 Höhere Mächte Von Menschen, Göttern 
und Naturgewalten
Unter dem Motto „Seeing across cultures“ greifen rund 
80 Objekte, die zum Teil noch nie zu sehen waren, dieses 
höchst aktuelle Thema auf und schaffen Raum für eigene As-
soziationen, Emotionen und überraschende Begegnungen.

Höhere Mächte bzw. die menschliche Vorstellung da-
von haben seit jeher die Kulturen der Welt geprägt. Na-
turgewalten, Seuchen oder politische Systeme vermitteln 
uns auch heute noch das Gefühl, immer wieder Mächten 
ausgesetzt zu sein, die wir kaum beeinflussen können, die 
sich aber trotzdem auf unser Leben auswirken, es verän-
dern und bestimmen.

Die Ausstellung präsentiert Zeugnisse aus den Bestän-
den der vielfältigen Sammlungen des Kunsthistorischen 
Museums, des Weltmuseums Wien und des Theatermu-
seums, die vom Glauben an die Existenz höherer Mäch-
te erzählen. Die ausgewählten Objekte machen deutlich, 
in wie vielen unterschiedlichen Formen und Facetten sich 
dieses Thema in Kult und Kunst niedergeschlagen hat. Bei 
der Auswahl wurde bewusst ein Fokus auf die enge Ver-

schränkung und direkte Gegenüberstellung von Objekten 
unterschiedlichster Herkunft gesetzt.
Kunsthistorisches Museum Wien
1010 Wien, Burgring 5
https://www.khm.at

bis 3. 10. 2021 Die Frauen im Auge des WW-Wirbel-
sturms
Ein Meilenstein der Forschung zu Wien um 1900 ist gelegt: 
„Die Frauen der Wiener Werkstätte“ stellt 180 Künstlerin-
nen vor, die hier arbeiteten, die sie prägten.

Wer prägte den Stil der 1903 gegründeten Wiener 
Werkstätte (WW)? Sofort drängen sich die großen Künst-
lernamen auf: Josef Hoffmann, Koloman Moser und 
Dagobert Peche. Von Anfang an aber waren auch Künst-
lerinnen an den Produktionen der WW beteiligt. Bis zur 
Auflösung 1932 erhöhte sich ihre Zahl laufend, und be-
sonders in der Zwischenkriegszeit bestimmten Mathilde 
Flögl, Maria Likarz, Felice Rix oder Vally Wieselthier mit 
fantastischen Stoffmustern und expressiver Keramik den 
Look der WW. Im Zuge der Recherchen konnten rund 
180 Künstlerinnen namhaft gemacht werden, von denen 
etwa die Hälfte in dieser Ausstellung vertreten ist.

Ausgebildet an der Wiener Kunstgewerbeschule und 
von Hoffmann in die WW geholt, entwarfen die Frauen 
Textildesign, Mode, Wohnaccessoires, Spielzeug und Ge-
brauchsgrafik und eroberten sich zudem mit der Keramik 
ein Feld, in dem sie auch rein künstlerisch tätig sein konn-
ten. Für Interieurs – seien es Wohnungen, Lokale oder 
Ausstellungsräume – entwickelten sie außergewöhnliche 
Wandgestaltungen. Zu ihrer Zeit viel beachtet, gerieten 
die Künstlerinnen nach dem Ende der WW weitgehend in 
Vergessenheit. Katalog und Ausstellung wollen ihnen ein 
Gesicht geben und auf ein Werk hinweisen, das die einzig-
artige Stellung der Wiener Werkstätte zwischen Jugendstil 
und Bauhaus mitbegründet hat.
MAK – Museum für angewandte Kunst
https://mak.at/frauenderww

Pozvánka na výstavu v Moravské galerii v Brně
do 1. 4. 2022 Herrmann & Coufal: Design In You 
Autoři výstavy: Matěj Coufal a Eduard Herrmann
Kurátor výstavy: Rostislav Koryčánek
O tom, že probuzení tvořivosti ve snaze aktualizovat náš 
postoj ke hmotnému světu kolem nás rezonuje i mezi de-
signéry samotnými, svědčí i to, že Matěj Coufal a Eduard 
Herrmann získali v letošním roce titul Grand Designérů 
v rámci Cen Czech Grand Design. A jejich kritické nahlíže-
ní na posedlost novými věcmi a designem rozvíjí také ve vý-
stavě „DIY – Design In You“, kterou připravili v Jurkovičově 
vile. Rozhodli se navrhnout, vyrobit a nainstalovat několik 
objektů denní potřeby, které budou vstupovat do dialogu 
s Jurkovičem i jeho vilou. Pohrávání si se zažitou zkratkou 
„vyrob si sám“ v názvu výstavy odráží přesvědčení autorů, 
že i když nemáme ekonomický důvod si věci pro sebe vy-
rábět sami, prostřednictvím DIY můžeme získat hodno-
tový nadhled, který potřebujeme v éře konzumu jako sůl. 
Jurkovičkova vila
Otevřeno denně (kromě pondělí) 10:00-12:00 a 12:30-18:00 
www.moravska-galerie.cz
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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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Česká básnická moderna
Antonín Sova: Červnové noci
Zas noci červnové s tichými blesky jdou.
Jsou jasné, zamlklé, s měsíčním polosvitem,
dech trávy požaté zas táhne zahradou
a větřík dřímavý se zlehka vlní žitem.

Spí všecko, všecko spí, je tichá, zamlklá ves,
jen chřástal nad vodami zalká přerývaně.
Víc voní bez a kmín a bouřněj šumí jez
v tom tichu velikém, jež oblévá mi skráně.

Hle, měsíc veliký jak hoří nad splavem...
A kolem dokola co hvězd se zatřpytilo!
Snad kdyby štěstí šlo po dlouhých dobách sem,
by ani za noci v tmách lesů nezbloudilo.

Karel Červinka: Zelené moře
Vůní jdu pomalu, v směsici trav
zraky své zemdlené noře!

Přede mnou v dáli jen černá se splav,
všecko je zelené moře...

Nade vším klene se modravá báň,
slunná a s večerem čistá,
za lesy, za hory, za nízkou stráň
slunce se zapadnout chystá.

Zeleně svěží to velký je pruh,
moře tak tiché, tak teskné,
poslední paprsky zbrázdily vzduch,
v kterém už západ se leskne.

Západ… A koberec travin už zvlh,
zvlhne vždy za této chvíle. –
Nad mořem zeleným šedý pruh mlh
racků jsou peruti bílé...

Jako by dotkly se chvějících vln
na onom šumícím moři. –
Bouře však nebude – modře vzduch pln,
oblaka na časy hoří. – (mk)

Jiří Melíšek – Jiří Winter-Neprakta: 
Robot Emil znovu nastupuje
První den robota Emila. Potíže a jejich překonání. Prv-
ní pohádka
Jak to začalo
Vrch Vítkov, který dělí Žižkov od Karlína, má bohatou dě
jinnou tradici. Slavný vojevůdce Jan Žižka, o kterém se do
dnes vedou spory, na které oko byl vlastně slepý, tudy vi
ditelně hnal císaře Zikmunda, šelmu ryšavou, i s jeho voj
skem. Dnes sem, na Vítkov, na historické místo, chodí ne
chat vyčůrat občané obou čtvrtí své pejsky, přesně vedle 
mohutné jezdecké sochy válečníka Jana.

„Tarzane,“ ozval se lesoparkem mohutný hlas pana Kar
la Fáry, ošetřovatele ze zoologické zahrady v Troji. Hejno 
holubů poplašně vzlétlo, několik penzistů, kteří si na Vít
kově tajně na louce holemi klátili kyselá státní jablíčka, se 
vyděšeně přikrčilo.

Zpoza křoví neochotně vylezl hrubosrstý jezevčík a lou
davě zamířil ke svému pánovi. „Hodný Tarzan,“ pochválil 
pan Karel svého křivonohého miláčka a zněžnil svůj bas 
do dívčího štěbetání: „Tumáš hami.“ Dal mu psí pokroutku 
něžně do mordy. Holubi se pomalu usadili a penzisté spik
lenecky obnovili klácení ovoce. Dvojice, pán a pes, pokra
čovala ve své sobotní procházce. Tarzan zamířil k malé ka
menné vyhlídce pod obrovským památníkem.

Z vyhlídkové věže s nádherným, ale bohužel velmi za
rostlým pohledem na Prahu, sledoval pan Míla Kavánek 
dalekohledem prostor v dálce. Dovnitř náhle vběhl jezev
čík a hlasitě zavyl. „Tarzane!“ vyrazil za ním vzápětí udýcha
ný pan Karel, aby psa zachránil.

„To on radostí,“ drbal pan Míla za ušima přituleného 
Tarzana, který se k němu lísal. Oba muži se léta znali. Byli 
sousedé přes ulici. Pan Míla si celý život přál psa, ale za
městnání mu to nedovolovalo, tak si alespoň občas od 
pana Karla Tarzana půjčoval a na procházce mu tajně ku
poval tlusté od šunky. Proto ta psí láska.

Pan Karel si všiml dalekohledu. „S dovolením,“ půjčil si 
optiku a díval se dírou v listoví. „Tak Prahu si tady prohlíží
te, sousede, to chválím!“ Zaostřil okulár a s hrdostí rodá
ka zavzdychal: „Ach, to kouzlo prejzových střech! Tajem
né zahrady barokních paláců, pohádková zákoutí starých 
uliček, modré meandry Vltavy!“

„Houby modré meandry Vltavy!“ vzal mu Míla daleko
hled. „V Praze je dneska první evropský sjezd veteránů! 
Hele, teď támhle Nerudovkou stoupá Fordův model T 
z roku 1908,“ rozzářil se a sledoval dýchavičnou jízdu 
vzdáleného autíčka. „A za ním Citroen Torpedo. V závěsu 
pak Laurin a Klement!“

„A co dělá váš veterán?“ otázal se pan Karel s pocho
pením pro sousedovu vášeň.

Sousedé o sobě obvykle znají vše, a tak pan Karel věděl 
nejen o tom, že pan Míla kdysi v televizi v kvízové soutěži 
znalosti silničních veteránů skončil na čestném třetím mís
tě, ale i to, že to je nejhodnější revizor pražských doprav
ních podniků. A protože málokdy zadržel černého pasažé
ra, nikdy nedostal od podniku žádné prémie. Takže měl již 
léta starého trabanta, kterého z nouze vydává za veterána 
z dob zaniklého velkého státu.

„Panhard!“ zařval Míla. „Ten jezdil přes stovku! Když 
ještě my dva nebyli na světě!“ zdůraznil.

„Tak co dělá váš veterán?“ opakoval pan Karel svoji 
otázku.

„Mám teď dva, odložil Míla významně dalekohled a po
škrábal Tarzana nad ocáskem. Ten si začal radostně drbat 
nožičkou bříško.

„Dva?“ zpozorněl pan Karel. „Vy už jste toho druhého 
zprovoznil?“

„Jo,“ přiznal hrdě Míla. „Teď ho Boženka doma čistí leš
těnkou a přesně v poledne, u příležitosti dnešního historic
kého evropského srazu veteránů, Emila znovu pokřtíme,“ 
dodal s neskrývanou pýchou v hlase.
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Robot Emil opět na světě!
... „Než se nažhaví, slavnostně ho pokřtíme,“ rozhodl Míla. 
Mrknul na Boženku a ta mu z ledničky podala připravenou 
láhev šampaňského s připevněným provázkem. Stoupla 
si na židli a druhý konec provázku uvázala k lustru. Zdá
lo se, že ji Emil se zájmem pozoruje. Začal se pomalu cho
vat jak opravdový fungující robot. Lehce se pokrčil, narov
nal a čekal, co bude.

„Emile,“ rozpřáhnul se Míla mohutně s lahví, „křtím tě 
opět jménem Emil!“ pustil láhev a ta se s obrovským vý
buchem roztříštila Emilovi o břicho. Prásk! Střepy jen lí
taly...

„Uá...“ zařval Emil a nadskočil. „Uá... Uá…“ vyrazil, blika
je výstražnou lampičkou na hlavě, dveřmi ven na chodbu.

... Emil, s nepříčetným výrazem, pokud to tak můžeme 
u robota říci, bral schody dolů po dvou. Dole v přízemí na
hluchlá správcová Kracíková výjimečně zametala chodbu, 
neboť se rozhodla podnikat a pronajímat pokoj po man
želovi bohatým cizím turistům, nejraději Němcům. Dlužno 
podotknout, že paní Kracíková měla vedle hluchoty astig
matismus, na levém oku pět dioptrií, na pravém šest. Pro
to, když kolem ní Emil přesupěl, naladila vlídnou tvář, ne
boť se domnívala, že je to bohatý tlustý pivař z Mnichova, 
a sdělila mu naučenou větu: „Zimmer frei!“ Emil na její na
bídku pokoje vůbec nereagoval. Správcová za ním zahrozi
la koštětem. „Skopčáci! Žerete než zelí a hulákáte!“ ulevila 
si vlastenecky. Vzápětí kolem ní probíhal pan Karel. „Zim

mer frei!“ zkusila to opět bez výsledku správcová. Už nic 
nehrozila. Jen si ulevila: „Cizinci jsou stejně pakáž!“

... Pan Karel nejdříve Tarzana pochválil a pak mu dal 
přičichnout ke kabelu, který v rychlosti sebral u stolu na 
nářadí u Míly v bytě. „Hledej, Tarzane!“ poručil mu. „Aport! 
Přines nám, Tarzane, Emila živého!“

Statečný Tarzan na svých krátkých, křivých nožičkách 
dohnal čoudícího rozpáleného Emila. „Haf!“ štěknul napůl 
varovně, napůl přátelsky. Emil se zastavil... Tarzan krabatil 
tvář a díval se, jak Emil čoudí. Náhle zvednul nožičku, za
mířil na Emila – a jen to zasyčelo.

„Aááá,“ ulevil si spokojeně robot Emil a vděčně po hlédl 
na Tarzana.

... Jeseniovou ulicí se zpět pomalu šoural k domovu 
Emil. Na provázku ho za sebou táhnul Tarzan.

... Nejdříve do místnosti vstoupil Tarzan a za ním váha
vě Emil. Stále ještě slabě doutnal.

... Emil se všem uklonil a nezapomněl ani na Tarzana. 
„A toho znám. To je Tarzan. Ten mně pochcal nohu. A tím 
mi zachránil život!“

„Ježíšmarjá!“ zděsila se Boženka. „Jak to proboha mlu
víš?“

„Ono se nesmí říkat život?“ divil se Emil.
„To druhé se nesmí říkat! To je sprosté slovo s tou no

hou...“ lapala po dechu Boženka...
... Boženka vedla Emila do komory, aby před spaním 

vyprávěla pohádku „O dobrém chování...“

Kulturně historicKé zajímavosti

Svatopluk (?894), nebo také Sventopluk, Zventapu, Zwen
tibald, Zuendibolch, Suatopluk (řecky Σφενδοπλόκος, 
Σφεντοπλικος, staroslověnsky Свѧтопълкъ, starorusky 
Свѧтополкъ/Святополкъ, slovensky Svätopluk), byl v le
tech 871894 třetím a nejvýznamnějším panovníkem Vel
komoravské říše. Pocházel z dynastie Mojmírovců. Jen co 
upevnil své postavení na Moravě, přeorientoval se znovu 
na Franky. V roce 874 nabídl Ludvíkovi mírovou smlouvu, 
ve které se dokonce zavázal za klid zbraní platit! Už tehdy 
měl totiž v plánu ovládnout okolní slovanská knížectví. Bě
hem následujících let pak Svatopluk opravdu rozšířil své 
panství o dnešní Čechy, Slovensko, část Polska, Maďarska 
i Německa. Nešlo o jeden celistvý stát, ale o velký kmeno
vý svaz – v čele se Svatoplukem.

Svatopluk zemřel v roce 894. Jeho syn Mojmír II. ale ne
byl tak silný vládce a udržet rozsáhlá území před nájezdy 
kočovných kmenů se mu nepodařilo. V roce 906 říši roz
vrátili bojovní Maďaři.

Václav III. (6. 10. 1289 – 4. 8. 1306, Olomouc) byl český, 
polský a uherský král z rodu Přemyslovců. Nebylo mu ješ
tě šestnáct let, když se tento syn Václava II. a Jitky (Guty) 
Habsburské ujímal v létě roku 1305 dědictví po svém otci.

Václavova vladařská kariéra začíná rokem 1301, rokem, 
kdy v Uhrách vymírá panovnický rod Arpádovců – uherská 
šlechta nabídne prázdný uherský trůn přes nesouhlas pa
pežské kurie snoubenci poslední Arpádovny Kunhuty, dce
ry Ondřeje III., právě Václavu III. – ještě v roce 1301 je pak 
dvanáctiletý Václav III. korunován jako Ladislav V. uher
ským králem.

Není jím ale dlouho – 
papežská kurie ve spoje
ní s Habsburky zesiluje 
v následujících letech svůj 
tlak na českého krále Vác
lava II. ( jsou znepokoje
ni sílícím vlivem přemys
lovské dynastie ve střední 
Evropě) a jeho prostřed
nictvím pak na jeho syna 
Václava III. Když se pak 
od mladičkého uherské
ho krále začne odklánět 
i uherská šlechta, musí 
Václav III. v roce 1304 
Uhry opustit a vzdát se 
nároku na ně ve prospěch 
Karla Roberta I. z Anjou.

V českých zemích je 
Václav III. po smrti svého 
otce v roce 1305 uznán 
za českého krále, zároveň 
dědí i trůn polský. Jako 
český král se pak Vác
lav III. vydává do Polska, 
kde zakročil proti povstá
ní Vladislava Lokietka, 

Vyobrazení Václava III. ve 
Zbraslavské kronice (ca. 1393)
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který chce získat polskou královskou korunu – během pří
prav tažení je pak 4. srpna roku 1306 Václav III., poslední 
přemyslovský panovník na českém trůnu, zavražděn v dě
kanském paláci v Olomouci neznámým vrahem – tímto či
nem končí více než čtyři sta let trvající vláda Přemyslovců 
nad českými zeměmi.

Za svého života je Václav III. ženatý s Violou Těšínskou 
z polského rodu Piastovců, jejich manželství je bezdětné.

2. 6. 1541 vypukl v Praze na Malé Straně požár, který se 
rozšířil i na Pražský hrad a Hradčany a při němž shořely 
zemské desky a bylo zničeno dvě stě domů.

21. 6. 1621 se na Staroměstském náměstí v Praze kona
la poprava 27 českých pánů, účastníků českého stavov-
ského povstání

Staroměstská exekuce neboli poprava sedmadvaceti 
českých pánů patří k nejtemnějším událostem v dějinách 
českých zemí. Byla to – i na tehdejší poměry v Evropě – ne
bývale krutá msta Habsburků za české stavovské povstání, 
které se nakonec stalo roznětkou pro pustošivou třicetile
tou válku. Proces se neřídil platným zemským právem, ale 
císařskými směrnicemi a senát nesměl dát slovo obhajobě.

Staroměstský kat Jan Mydlář 21. června 1621 poslal na 
onen svět tři odsouzené stavu panského, sedm rytířského 
a sedmnáct měšťanského.

Málo se ale ví, že počet takto popravených měl být pů
vodně vyšší a historie mohla hovořit o „třiceti popravených 
českých pánech“.

Těmi zbývajícími třemi měli být:
– Martin Fruwein z Podolí. Tento pražský měšťan se sice 
smrti nevyhnul, ale místo popravy spáchal sebevraždu. 
Fruweinovo jméno chybí na pamětní desce na Staroměst
ské radnici a mezi sedmadvaceti pány není započítán.
– Pavel Kavka z Říčan. I on patřil mezi stavovské direkto
ry a aktivní účastníky povstání, neboť se krátce před vyho
zením královských místodržících dotazoval na původ „těž
kého psaní“ (což mělo být odmítnutí stavovského sjezdu 
ze strany císaře Matyáše). Tribunál jej odsoudil k smrti, ale 
díky Říčanově výmluvnosti (tvrdil, že jeho dotaz byla „jen“ 

interpelace císaři) byl změněn v doživotní vězení na hra
dě Zbiroh. Propuštěn byl v roce 1627, avšak zanedlouho 
zemřel.
– Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu. Tento staroměstský měš
ťan a člen třicetičlenného direktoria v době stavovského 
povstání měl být 21. června 1621 Mydlářem sťat. Když již 
poklekal, objevili se před lešením jeho synovci, bratři Pla
tejsové, se zprávou, že místodržitel Karel I. z Lichtenštejna 
exekuci jejich strýce pozastavil a nařídil jej odvést zpět do 
vězení. Kromě přímluv bratří Platejsů svou roli nepochyb
ně hrála i skutečnost, že Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu bě
hem stavovského povstání těžce onemocněl a nemohl se 
účastnit jednání vzbouřenců. Po svém propuštění odešel 
do exilu do Drážďan, kde v roce 1653 zemřel.

Zbylých sedmadvacet odsouzených už však „vstoupilo“ 
do dějin. Mezi nejznámější popravené patřil někdejší rek
tor Karlovy univerzity Jan Jesenius či šlechticové Jáchym 
Ondřej Šlik z Holíče, Václav Budovec z Budova či diplo
mat a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Pro 
úplnost je třeba uvést na pravou míru i skutečnost, že ne 
všichni odsouzení a popravení byli ryze českými pány. Ze 
spisů je patrné, že někteří z nich vůbec neovládali češtinu 
a devět z nich vypovídalo na otázky soudu německy.

Rudolf (8. 1. 1788, Florencie – 23. 7. 1831, Baden u Víd
ně) byl syn císaře a krále Leopolda II. a Marie Luisy Španěl
ské. Jeho slabé zdraví (trpěl epilepsií a revmatismem) ho 
předurčilo k církevní dráze. Měl hudební nadání a hrál vý
borně na klavír. Jeho učitel Ludwig van Beethoven mu vě
noval několik skladeb. Například Missa solemnis byla pů
vodně napsána pro Rudolfovu intronizaci jako olomouc
kého arcibiskupa v roce 1820. V roce 1819 se Rudolf stal 
kardinálem. Zajímal se o hospodářský vývoj, v roce 1829 
založil Vítkovické železárny s první koksárnou v Rakousku 
(Rudolfova huť). Zasloužil se o rozkvět Olomouce a o vý
chovu kněží z chudých rodin. Byl pohřben do kapucínské 
krypty ve Vídni.

21. 8. 1791 při příležitosti korunovace Leopolda II. na čes
kého krále byla v pražském Klementinu zahájena první vý-
stava průmyslových výrobků na evropské pevnině, skon
čila 14. 9. 1791.

12. 8. 1881 vypukl rozsáhlý požár v budově dostavěné-
ho Národního divadla v Praze, v průběhu několika hodin 
byla budova téměř zničena.

Požár byl vnímán jako „celonárodní katastrofa“ a vy
volal obrovské odhodlání pro nové sbírky: za sedmačtyři
cet dní byl vybrán milión zlatých. Na sbírku přispělo cel
kem 45 % lidí z Prahy. Císař František Josef I., když se do
věděl o vyhoření divadla, ihned věnoval dalších 13 tisíc zla
tých na jeho obnovu.

Budovu po požáru dokončil prof. arch. Josef Schulz. 
Obnovené divadlo bylo otevřeno 18. listopadu 1883 opět 
představením Smetanovy Libuše. Nyní mělo divadlo i no
vého ředitele, spisovatele Františka Adolfa Šuberta.

Jaroslav Kvapil: „Dvanáctý srpen roku jedenaosmdesá
tého – požár Národního divadla! Bylo to v pátek, v nejčer
nější pátek našeho novodobého života národního. K nám 
na venkov došla zpráva o tom teprve v sobotu o polednách 
a podnes vidím svého otce, jak hlavu ve dlaních seděl zdr
cen u stolu, a maminka jak v koutku plakala.“
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Kaple sv. Stanislava, Kurentgasse 2, Wien 1
mše svatá každý první pátek v měsíci v 18:00

ŠKolSKý SpoleK
KomenSKý

Schulverein Komenský
Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Tel. +43-1-7133188-01
Mateřská škola

Ředitelka: Sabina eimer
Sebastianplatz 3, 1030 Wien 

Tel.: +43-1-7133188-10
Bilingvní obecná škola

Ředitelka: dipl. päd. marcela ofner
Sebastianplatz 3, 1030 Wien 

Tel.: +43-1-713 31 88-20
Bilingvní reálné gymnázium 

Ředitelka: mag. helena huber
Schützengasse 31, 1030 Wien

Tel.: +43-1-713 31 88-60
www.rgkomensky.at

česky a slovensky mluvící lékaři 
ve Vídni

dr. Jirina BodnaR
FA für Haut u. Geschlechtskrankheiten
Privat u. kleine Kassen (BVAEB, SVS, 
KFA), Kassaordinationszeiten:
Mo & Do 14:00-18:30
Di 9:00-13:00, Fr 9:00-11:00
ohne Voranmeldung, Privatpatienten 
Hotline: +43-676-6297213
Josefstädter Strasse 3/5, A-1080 Wien

mUdr. Vít Doležal
zubní lékař (všechny pokladny)
Kegelgasse 14 / Top 12 (vchod 
ze Seidlgasse 12), 1030 Wien
tel. 713 72 66

mUdr. eva dRSata
oční lékařka (všechny pokladny)
Favoritenstr. 8/2, 1040 Wien,
po, st – odpoledne; út, čt – dopoledne
termín po dohodě na tel. 587 54 27

mR mUdr. Vladislav liptáK
internista – sportovní lékař
Innere Medizin – Sportmedizin
gerichtlich beeid. Sachverständiger
Diplomsportarzt, všechny pokladny
Zelinkagasse 12, 1010 Wien-City
po, út, st 14:00-16:00, čt 9:00-11:00
tel. 533 58 34, fax 533 58 34 16

mUdr. ilona polzeR
(roz. Bartošková), choroby oční 
a optometrické (Wahlarzt)
Wiener Neudorf, Schillerstr. 26, NÖ
po, út 9-12, po + st 17-19 hod. a po  
dohodě (i sobota dopoledne možná)
Tel.: 02236-496 93,
v akutních případech mimo ord. hod.: 
0660-3470374
www.gesundeaugen.at

Další česky nebo slovensky mluvící lé-
kaře najdete na: www.mimo-domov.cz

K. m. hofbauer Klub
Česko-slovenské společenství věřících 
při chrámu Maria am Gestade ve Vídni

Seitzergasse 5, 4. patro vlevo, A-1010 Wien
http://k-m-hofbauer-klub.webnode.at/

Tel.: 0043 699 192 528 87
reneseliga@gmail.com

dUchoVní SpRáVa
krajanů

P. Mgr. Ing. Václav SládeK, o.cr.
Tel: +43 670 40 88 255

E-mail:
vaclav.sladek@katholischekirche.at

kancelář: 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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